RAPORT
z pracy zespołu roboczego
Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego
Zespół

Zespół do spraw Monitorowania i Ewaluacji

Miejsce spotkania

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze

Data

21.03.2022 r.

Godzina

10.00 -14.00

Członkowie zespołu obecni
na spotkaniu

Eksperci
Goście

Program

Przebieg spotkania

1. Anetta Sidorowicz
2. Katarzyna Bemben
3. Kamil Ginter
4. Agnieszka Łukasik-Zaraś
5. Joanna Ostrówka-Skoczny
6. Katarzyna Szymańska
7. Edwin Gierasimczyk
8. Ewa Nowicka
9. Eunika Baron-Polańczyk
10. Aneta Kliementowska
11. Katarzyna Frąckowiak
12. Justyna Drzymała
13. Urszula Tkaczyk
Ewa Ziobrowska- Wicedyrektor ds. Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Zielonej Górze
1. Powitanie członków Zespołu ds. Monitorowania i Ewaluacji
2. Sprawy organizacyjne
3. „Proces zmian w życiu zawodowym” – wykład, dyskusja
4. Podsumowanie planu pracy 2021/2022:
- aktualizacja Mapy Poradnictwa Zawodowego
- aktualizacja danych teleadresowych członków Zespołu ds. Monitorowania
i Ewaluacji
- weryfikacja celów poszczególnych zespołów FPZ
- promocja strony internetowej FPZ wśród partnerów
- Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK)
5. Generowanie planu pracy 2022
6. Raportowanie sytuacji bieżącej z pozostałych zespołów FPZ
7. Ustalenie terminu i miejsca następnego spotkania
1. Powitanie członków Zespołu ds. Monitorowania i Ewaluacji nastąpiło przez
Panią Ewę Ziobrowską, Wicedyrektor ds. Kształcenia Ustawicznego Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze i organizatora spotkania Katarzynę
Bemben. Następnie przywitała nas Anetta Sidorowicz lider zespołu, przybliżając
agendę spotkania. Ponadto do naszego zespołu dołączyła nowa członkini Katarzyna Frąckowiak (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świebodzinie),
która oczywiście została przez wszystkich zebranych przyjęta ciepło i serdecznie.
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2. Sprawy formalne – polegały na podpisaniu listy obecności oraz zgody
na upublicznienie wizerunku, sprawdzeniu danych teleadresowych, a także
wytypowaniu osoby odpowiedzialnej za sporządzenie raportu. Agnieszka ŁukasikZaraś (PUP Strzelce Krajeńskie) wystosowała wniosek o wskazaniu roli sekretarza
zespołu, który będzie odpowiedzialny za sporządzanie raportów z każdego
spotkania roboczego zespołu. Tym samym wykazała gotowość i chęci do podjęcia
się tej roli. Decyzja ta została przyjęta dużą owacją i radością.
3. „Proces zmian w życiu zawodowym” – wykład, dyskusja
Pierwszym planowanym tematem był „Proces zmian w życiu zawodowym”, który
zrelacjonowała nam Katarzyna Bemben (CKU Zielona Góra). Po wystąpieniu
naszej koleżanki wywiązała się dyskusja. Uczestnicy omawiali własne lub swoich
bliskich sytuacje z życia zawodowego związane ze zjawiskiem zmiany,
omawialiśmy, jak reagujemy na zmiany, jak pracować nad sobą , jak radzić sobie
w trudnych sytuacjach, skąd czerpać siły, inspiracje, jak pokonywać trudności,
stawiając sobie małe kroczki zdecydowanie łatwiejsze do osiągnięcia niż
dalekosiężne plany, dać sobie tak naprawdę szansę na lepsze jutro
i szczęście. Temat zmian odnieśliśmy również do sytuacji poradnictwa
zawodowego i jego ewaluacji, progresu, jaki poradnictwo odniosło, chociażby
w edukacji i innych jednostkach świadczących tę usługę. W zespole jest kilku
doradców zawodowych, każdy z autopsji miał możliwość omówienia zmian
i ewaluacji poradnictwa zawodowego w swojej pracy.
4. Analiza planu pracy 2021/2022:
- aktualizacja Mapy Poradnictwa Zawodowego
W kolejnym etapie podjęte zostały kwestie aktualizacji Mapy Poradnictwa FPZ,
która została wykonana na przełomie grudnia 2021 i stycznia 2022. Anetta
Sidorowicz podziękowała za sprawne i terminowe wykonanie zadania. Wszystkie
modyfikacje zostały równocześnie wprowadzone na stronę Forum https://psz.praca.gov.pl/web/forumpz/mapa-poradnictwa. Zespół ustalił,
że następna aktualizacja zostanie przeprowadzona w roku - 2023.
Wykaz osób odpowiedzialnych za aktualizację Mapy Poradnictwa Zawodowego
przedstawia się następująco:
- powiat zielonogórski – Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska;
miasto Zielona Góra – Kamil Ginter
- powiat świebodziński i sulęciński – Justyna Drzymała
- powiat krośnieński – Anetta Sidorowicz
- powiat strzelecko-drezdenecki – Agnieszka Łukasik-Zaraś
- powiat nowosolski – Edwin Gierasimczyk
- powiat wschowski – Ewa Nowicka
- powiat żarski i żagański – Katarzyna Bemben
- powiat międzyrzecki – Urszula Tkaczyk
- powiat słubicki – Joanna Dulewicz-Maryniec
- powiat gorzowski – Joanna Ostrówka-Skoczny, Katarzyna Szymańska
- aktualizacja danych teleadresowych członków Zespołu ds. Monitorowania
i Ewaluacji – dane (nazwę instytucji, osobę do kontaktu, telefon i email) zostały
przez członków zespołu zaktualizowane i przekazane do użytku wewnętrznego
zespołu. Podsumowując, jeden partner zrezygnował z prac w zespole i FPZ (SP
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Przytoczna), natomiast do naszego zespołu dołączyła jedna osoba (PPP
Świebodzin).
- weryfikacja celów poszczególnych zespołów FPZ
Aktualny etap prac przedstawia się następująco:
- Zespół ds. Monitorowania i Ewaluacji - weryfikacja dokonana (załącznik nr 1)
- Zespół ds. Promocji – weryfikacja dokonana (załącznik nr 2)
- Zespół ds. koordynacji działań i rozwoju partnerstwa – weryfikacja dokonana
(załącznik nr 3)
- Zespół ds. współpracy w zakresie poradnictwa zawodowego – zadanie
niewykonane (załącznik nr 4)
Po zaopiniowaniu wszystkich zmian przez Zespół koordynacyjny zweryfikowane
cele zostaną wprowadzone na stronę FPZ.
Zadanie będzie zakończone w momencie przekazania uaktualnionych celów przez
zespół ds. współpracy. Czekamy i prosimy o informację zwrotną.
- promocja strony internetowej FPZ wśród partnerów – zadanie zostało
przekierowane i wykonane przez Zespół ds. promocji. Efekty pracy pod linkiemhttps://psz.praca.gov.pl/web/forumpz/-/17675849-forum-poradnictwa-zawodowegowojewodztwa-lubuskiego-zapraszamy- . Dziękujemy.
- OTK 2021, hasło OTK: „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”.
Anetta Sidorowicz, poinformowała o sukcesie Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej z Gorzowa Wlkp. Instytucja otrzymała Wyróżnienie
za podjęte działania w ramach OTK. Gratulujemy.
5. Generowanie planu pracy 2022
Głównym tematem na rok 2022 dla Zespołu Monitorowania i Ewaluacji będą
„Wielokulturowe aspekty doradztwa zawodowego” (np. udzielanie doradztwa
zawodowego obywatelom Ukrainy, wymiana wzajemnych doświadczeń w zakresie
wsparcia, pomocy cudzoziemcom, analiza statystyczna obywateli Ukrainy
w Polsce).
6. Raportowanie sytuacji bieżącej z pozostałych zespołów FPZ
Kamil Ginter podsumował przebieg spotkania Zespołu do spraw Koordynacji
i Rozwoju Partnerstwa, gdzie wraz z Anettą Sidorowicz przedstawili wnioski
z ostatniego spotkania Zespołu ds. Monitorowania i Ewaluacji, podjęli kwestie
inwentaryzacji członków zespołów oraz potrzebę weryfikacji celów wszystkich
zespołów (raport zespołu:
https://psz.praca.gov.pl/documents/11528843/12605816/Raport%20z%2015.12.20
21%20r./33ae80a2-95b7-4dce-b0a8-812013793ae5?t=1641850138317 ).
Dodatkowo Anetta Sidorowicz poinformowała o sytuacji bieżącej w pozostałych
zespołach zadaniowych. Efekty prac Zespołu ds. promocji: podjęli się weryfikacji
swoich celów (do już istniejących dodali 4 nowe cele), uczestniczyli w warsztacie pt.
„Techniki plastyczne oraz muzyka formą odreagowania złych emocji w warunkach
wypalenia zawodowego – II cz.” oraz pochylili się nad planem pracy na 2022 r.
(raport Zespołu ds. Promocji - https://psz.praca.gov.pl/documents/
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11528843/12539917/Raport%20z%203-4.03.2022%20r..pdf/f41e27d1-944f471c-bed7-e6eafc6d8bda?t=1647592577984)
Zespół ds. współpracy w zakresie poradnictwa zawodowego nie zorganizował
spotkania. Pojawia się wciąż kwestia ilości członków i braku aktywności zespołu.
Wyszła propozycja podziału na dwa zespoły jeden po stronie Gorzowa Wlkp. i drugi
po stronie Zielonej Góry. Liderzy zespołów spotykaliby się po jednej, czy po drugiej
stronie.
Poruszono też kwestię ewentualnego stworzenia regulaminu partnerstwa
i oceny jego korzyści dla członków, temat otwarty.
7. Ustalenie terminu i miejsca następnego spotkania
Na zakończenie ustalony został termin spotkania - 03.06.2022 r. w Cigacicach.
Organizator Stowarzyszenie Regionu Cigacic.

Wnioski

- stworzony filmik promujący FPZ (zespół ds. Promocji)
- brak weryfikacji celów Zespołu ds. współpracy w zakresie poradnictwa
zawodowego
- wyróżnienie dla Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie
Wlkp. za organizację OTK
- przyjęty plan pracy na rok 2022 zespołu
- potrzeba corocznych spotkań podsumowujących działania każdego zespołu wraz
ze szkoleniem dla partnerów
- Aneta Klementowska poinformowała i przekazała ulotkę z informacją o dniach
otwartych na Wydziale Mechanicznym w UZ
- ustalono miejsce i termin kolejnego spotkania
1. Weryfikacja celów poszczególnych zespołów - załączniki.
2. Zdjęcia

Załączniki
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Osoby obecne na zdjęciach podpisały Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie
wizerunku stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28 z dnia 11.10.2019 r.
Przedmiotowe oświadczenia są przechowywane w Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w Gorzowie Wlkp. w teczce znak sprawy RG-GC.525.01.2022.

Protokół sporządził/a

Agnieszka Łukasik-Zaraś
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