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Mayday - doradztwo dla pracowników

Doradztwo dla pracowników

Pracownicy starsi mogą przynosić firmie zyski pod warunkiem, iż ich możliwości będą
rozpoznane, właściwie zagospodarowane, rozwijane i wspierane.

ZAŁOŻENIA DOTYCZACE ZASOBÓW LUDZKICH:
1. Przedsiębiorstwa chcą mieć pracowników: odpowiednio wykształconych, przedsiębiorczych,
innowacyjnych, zdolnych do współpracy, lojalnych.
2. Obecnie coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z faktu, iż traci na znaczeniu dobór ludzi na
zasadzie, egzaminów, dyplomów. Okazuje się, że ważniejsze są konkretne predyspozycje,
umiejętności i doświadczenie.
3. Obecnie nie motywuje się ludzi ani nie mobilizuje do pracy, ale „stwarza im okazje oraz
możliwości mobilizowania się i samomotywowania”.
Dlatego też proponujemy następujące rodzaje wsparcia dla starszych pracowników firm:
Rodzaje wsparcia:
Wsparcie psychologiczne dla pracowników: mające na celu funkcjonowania zawodowego.
Wsparcie związane z określaniem predyspozycji zawodowych i wytyczaniem ścieżek kariery
zawodowej, określenie silnych stron pracownika:
- identyfikacja preferencji i predyspozycji zawodowych,
- zaplanowanie ścieżek kariery zawodowej,
- planowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zgodnie z predyspozycjami,
- określenie kierunku budowania zespołów pracowniczych,
- określenie silnych stron zawodowych pracowników w kontekście potrzeb firmy i
wielozadaniowości
- budowania biznes-planów ( dla osób chcących zakładać własne przedsiębiorstwo)
- prawne i księgowe
Punkt konsultacyjny:
Gdańsk, Wały Piastowskie 24, pokój 3A ;
Teresa Raźny
Tel. 058 308 43 15
e-mail: t.razny@solidarnosc.gda.pl
- poniedziałek: godz. 14.00 ‒ 18.00
- wtorek: godz.14.00 ‒ 18.00
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- środa: godz. 13.00 ‒ 17.00
- czwartek: godz.9.00 ‒ 13.00
- piątek: godz. 9.00 ‒ 13.00

Wsparcie psychologiczno-socjologiczne, szkoleniowe, analizy społeczne:
Ośrodek Badań Psychologicznych i Społecznych
Dr Krystyna Kmiecik-Baran
81-572 Gdynia
ul. Szefki 9M/2
kmiecikbaran@wp.pl
Tel. 058 781 08 22; 602 694 763
dyżury: wtorki od 17.00 do 19.00, środy od 17.00 do 19.00
Wsparcie księgowe:
80-855 Gdańsk, Wały Piastowskie 24; pokój 130
Bogumiła Staniszewska
Tel. 058 308 42 45; 65 582 920
b.staniszewska@solidarnosc.gda.pl
dyżury: czwartki od 15.00 do 17.00
Wsparcie prawne:
80-855 Gdańsk, Wały Piastowskie 24;
Karol Rymsza
Tel. 058 305 55 12
prawnicy@solidarnosc.gda.pl
Wsparcie związane z funduszami europejskimi, sprawozdawczością, pomocą publiczną:
Michał Gatz
Klub Przedsiębiorcy
80-855 Gdańsk, Wały Piastowskie 1
V piętro pokój 510D
Tel. 058 307 42 62; 604 867 144
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