Przepis na sukces
W nadziei, że sukcesy zawodowe absolwentów szkoleń indywidualnych
przyczynią się do realizowania pasji i marzeń innych bezrobotnych, Powiatowy
Urząd Pracy w Rybniku z przyjemnością przedstawi drogę do sukcesu Pani Aliny
z Czerwionki-Leszczyn, wcześniej bezrobotnej fizjoterapeutki, a obecnie
właścicielki firmy „Limfo-med”.
Przed rejestracją w Urzędzie Pani Alina posiadała odpowiednie
wykształcenie, doświadczenie i wiedzę z zakresu fizjoterapii oraz marzenie - mieć
własną firmę. Wiedziała, że posiadany przez nią zawód wymaga stałego podnoszenia
kwalifikacji, dlatego cały czas inwestowała w różnorakie szkolenia. Aby odnaleźć się
i zaistnieć na rynku pracy, mając sporą konkurencję i chcąc się jakoś wyróżnić,
zainteresowała się szkoleniem w dziedzinie, w której jest niewielu specjalistów w
Polsce – „Kompleksowa fizjoterapia po mastektomii”. W celu uzyskania pomocy
finansowej zgłosiła się do Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, gdzie złożyła
wniosek wraz z biznesplanem. Po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów
została przyznana pomoc, a Pani Alina zrobiła potrzebne szkolenie, które oceniła
bardzo dobrze: „Dowiedziałam się mnóstwa nowych rzeczy na temat mastektomii
i problemów ludzi po tak dramatycznym zabiegu oraz poszerzyłam wiedzę na temat
terapii obrzęku. Prawdziwą inspiracją była dla mnie osoba, która prowadziła zajęcia,
gdyż sama przeszła podobne problemy. Wiedziałam już, że to jest jedna z tych rzeczy,
którymi chciałabym zajmować się w przyszłości”.
Po zakończeniu szkolenia Pani Alina
otrzymała również pozytywną odpowiedź na
wniosek o przyznanie dofinansowania własnej
działalności, dzięki której mogła zaopatrzyć
swój gabinet w urządzenie do kompresoterapii
kończyn górnych i dolnych, urządzenie
emitujące
fale
ultradźwiękowe,
pole
magnetyczne, urządzenia do laseroterapii i
elektroterapii. Następnym krokiem było
znalezienie atrakcyjnej lokalizacji. Pani Alinie
udało się wynająć lokal w Centrum Kulturalno
Edukacyjnym
przylegającym do krytej
pływalni w Czerwionce-Leszczynach.
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Dla tego typu działalności było to idealne miejsce, gdyż w przyszłości są plany
wykorzystania istniejącego tam basenu do celów terapeutycznych.

Minęło pół roku. Pani Alina prowadzi działalność gospodarczą
i z optymizmem patrzy w przyszłość. Cieszy ją każdy uśmiech, słowo uznania
i podziękowanie pacjenta. Jednocześnie jest świadoma, że sama ponosi
odpowiedzialność za zastosowaną rehabilitację i odpowiednią metodę leczenia. Nowe
wyzwania są dla niej dodatkowym motywatorem, dlatego mimo trudności nie poddaje
się: „Pracę na swoim rozpoczęłam w listopadzie 2013 r. Pacjentów ciągle przybywa
– są wśród nich kobiety po mastektomii, dla których zakupiony sprzęt znajduje
odpowiednie zastosowanie. Radzę sobie również z wieloma obowiązkami, wcześniej
dla mnie nieistniejącymi – rachunki, opłaty, rozliczenia, podatki, które stały się
nowym elementem mojego życia zawodowego. Na szczęście dzięki pomocy życzliwych
ludzi i instytucji udaje mi się realizować swoje marzenie i do tego samego namawiam
każdego. W ten sposób pełna obaw rozpoczęłam nowy etap swojego życia”.
Własna firma, dla jednych spełnienie marzeń, dla innych alternatywa pracy na
etacie.Ze statystyk Urzędu wynika, że z roku na rok coraz więcej osób decyduje się
na rozpoczęcie pracy na własny rachunek. W 2011 r. działalność podjęło 210
zarejestrowanych bezrobotnych, w 2012 r. - 217 osób, natomiast w 2013 r., na
rozpoczęcie działalności zdecydowały się 274 osoby. Powiatowy Urząd w Pracy
w Rybniku zachęca osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą do
korzystania ze szkoleń, dzięki którym będą lepiej przygotowane do prowadzenia
swojej firmy, co jednocześnie zwiększy ich szansę na sukces zawodowy.
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