Bezrobotne odkryły swój potencjał zawodowy
Krawiec - jest jednym z zawodów deficytowych na obszarze działania Powiatowego
Urzędu Pracy w Rybniku. Jest to konsekwencja braku w naszym mieście szkoły krawieckiej.
Już od ponad 15 lat nie ma klasy o tym profilu - jedynie pojedyncze osoby kończą szkoły
wielozawodowe w tym zawodzie, a potrzeby rynku są zdecydowanie większe. Oferty pracy
zgłaszane przez Pracodawców oferujących stanowisko krawcowej czy szwaczki często
pozostawały niezrealizowane z powodu braku wykwalifikowanych kandydatów w rejestrach
naszego Urzędu.
Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy, w oparciu o wyniki barometru
zawodów powiatu rybnickiego i miasta Rybnik oraz województwa śląskiego, Urząd podjął
się organizacji kursu krawieckiego. Do jego realizacji wybrał firmę szkoleniową: Rybnickie
Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, która
stanęła na wysokości – trzeba przyznać, niełatwego zadania.
Uczestnikami szkolenia były Panie w wieku od 32 do 45 lat,
pracujące wcześniej w całkiem innych zawodach: pracownik
produkcji, salowa, pracownik gospodarczy, asystentka doradcy
podatkowego, sprzedawca. Była też osoba, która prowadziła
wcześniej własną działalność gospodarczą. Z tak zróżnicowaną
grupą i pod względem wieku i pod względem doświadczenia
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zawodowego pracowali wykładowcy prowadzący to szkolenie.

Nasze kursantki posiadały już w domu maszynę do szycia i od dłuższego czasu zamierzały
podjąć naukę w tym kierunku. Łączyła je ogromna pasja, chęć
nauczenia się szycia i zdobycia zawodu, dzięki któremu
odnajdą się na rynku pracy. Urząd stworzył możliwość
realizacji ich marzeń, dlatego nabór, mimo ciągle malejącego
bezrobocia nie był trudny. Kurs był realizowany od
13.11.2017 r. do 8.12.2017 r. w ramach projektu unijnego1 ukończyło go 9 osób.

1

Projekt pn.: „Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
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Program obejmował naukę szycia: spódnicy, spodni, bluzki,
sukienki oraz żakietu na podszewce. Panie „pracowały” z takim
zapałem, że gdy kończyły się zajęcia nie chciały przerywać
rozpoczętych prac, a dalej szyć. Jest to dowód na to, że wybór
kierunku szkolenia był strzałem w dziesiątkę. Kurs kończył się
egzaminem wewnętrznym, a zadaniem egzaminacyjnym było
uszycie kompletów pościeli, które dzięki inicjatywie realizatora
szkolenia

zostały

ofiarowane

Oddziałowi

Onkologicznemu

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.
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Wszystkie absolwentki szkolenia pozytywnie oceniły jego realizację, a szkolenie w 100%
spełniło ich oczekiwana. Kurs został już zakończony ale projekt trwa nadal. Trzy absolwentki
zaraz po zakończeniu szkolenia znalazły pracę w wyuczonym zawodzie, a pozostałe panie
Urząd skierował na staże z gwarancją zatrudnienia, dzięki którym będą mogły szlifować
zdobyte umiejętności. Sukces tego kursu to zasługa wielu osób: pracowników Urzędu, bo
trafnie wybrali kierunek szkolenia oraz odpowiednio dobrali kandydatów, realizatorów kursu,
którzy z zapałem i dużym zaangażowaniem prowadzili każde zajęcia, ale przede wszystkim
kursantek, które zdecydowały się wziąć w nim udział – świadomie, pełne chęci i z mnóstwem
pomysłów realizowały zadania jakie dawali im nauczyciele.

