
Szkolenia sposobem na trudne czasy 
Rynek pracy. W opalach najprościej redukować, ale są lepsze sposoby 

Rząd przygotował rozwiązania, 
mające pomóc firmom, aby nie 
zwalniały pracowników. 
Projekty ustaw za kilka 
tygodni trafią do Sejmu. W 
Kujawsko-Pomorskiem nie 
czekają na to bezczynnie. 

Krajowa stopa bezrobocia skoczyła 
w lutym do 11 proc. Jeszcze w 
styczniu było to 10,5 proc. Nasze 
województwo plasuje się w krajo
wej średniej. W Toruniu stycznio
wa stopa była znacznie mniejsza i 
wyniosła 6,7 proc, w Bydgoszczy 
jeszcze mniej - tylko 5,4 proc. To 
jednak szczęśliwe wyspy na tle po
wiatów takich jak choćby żniński z 
22,8 proc, łipnowski z 22,6 proc. i 
rekordowy grudziądzki z 24,1 
proc. 

Firmy szukają sposobów na prze
trwanie czasu turbulencji. Badania 
firmy HRM partners wykazują 
umiarkowany optymizm menedże
rów w zakresie zarządzania perso
nelem. Zamiast ograniczania kosz
tów w postaci redukcji załóg chęt
niej sięgają oni po inne sposoby 
oszczędzania w firmach. 

jak działać skuteczniej 

Są już prowadzone antykryzyso-
we szkolenia. Na pierwszy ogień idą 
lada dzień menedżerowie różnych 
szczebli. Specjalny pakiet tzw. 
otwartych szkoleń dla nich przygo
towała Kujawsko-Pomorska Agen
cja Pracy współdziałając z Kujaw
sko-Pomorskim Związkiem Praco
dawców i Przedsiębiorców. Jedno
dniowy kurs agencji kosztuje od 
uczestnika 350 zł, a członkowie zwi
ązku płacą 290 zł. 

Jak nas poinformował szef agen
cji Jacek Jóźwiak, są to szkolenia 

• • . 

bardzo przydatne dla menedżerów, 
którym łatwo zgubić się w nieła
twej, kryzysowej sytuacji po długim 
okresie prosperity. Dopóki interesy 
w czasach hossy szły dobrze, 
wszystko było w dużym stopniu dla 
nich przewidywalne. Teraz jest ina
czej. - Szefowie muszą teraz działać 
szybciej i skuteczniej. Bardzo ważną 
rolę pełnią teraz ich umiejętności 
rozwiązywania problemów, nawi
ązywania kontaktów interpersonal
nych, empatia. Każdy problem na 
szkoleniu nie tylko omawiamy, ale 
też ćwiczymy praktycznie - mówi 
prezes Jóźwiak. 

Warsztatowe negocjacje obej
mują m.in. praktyczne próby nego
cjacji ze związkami zawodowymi, 
umiejętność przygotowywania' i 
umiejętnego upublicznienia złych 
informacji dotyczących działalno
ści firmy. 

Agencja proponuje też tzw. szko
lenia zamknięte na zamówienie 
firm, jedno albo dwudniowe. Wó
wczas zajęcia kosztują około 2 do 
2,5 tys. zł netto. Dedykowane są do 
niewielkich grup uczestników li
czących do 10-12 osób. Zdaniem 
prezesa Jóźwiaka, chodzi o zapew
nienie maksimum aktywności po
szczególnych uczestników. 

- Obserwuję, że firmy nie myślą 
wcale o ograniczaniu szkoleń mimo 
kryzysu. Wolą inwestować w pra
cownika. Szkoda bowiem stracić 
pracownika zorientowanego w spe
cyfice działania firmy," znającego ry
nek i klientów, zamiast po powrocie 
prosperity inwestować w szkolenie 
od podstaw nowego - mówi Małgo
rzata Pelc, szefowa agencji Tandem. 

Może iść na swoje? 

Kiedy już jednak firma nie widzi 
innego wyjścia i redukuje załogę, 

Coraz trudniej dziś wyobrazić sobie prowadzenie najskromniejszego nawet 
biznesu bez wykorzystywania komputera. 

wielu ze zwolnionych nie bardzo 
wie co począć. 

Z pewnością dla części z tych osób 
szansą może być m.in. program „Zo
stań swoim szefem" realizowany w 
ramach umowy partnerskiej Toru
ńskiej Agencji Rozwoju Regionalne
go SA, Kujawsko-Pomorskiej Izby 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 
Bydgoszczy i jeszcze siedmiu insty
tucji. 

Jest to projekt współfinansowany 
przez Europejski Fundusz Społecz
ny. Pierwsza edycja ruszyła w stycz
niu, natomiast 14 kwietnia ma się 
rozpocząć realizacja kolejnej, we 
wszystkich powiatach naszego wo
jewództwa. 

Ma on pomóc w tworzeniu wła
snych biznesów przez osoby bez
robotne, kobietom powracającym 
na rynek pracy po urodzeniu i wy
chowywaniu małych dzieci, oso
bom do 25 roku życia, niepełno
sprawnym, osobom po 45 roku ży
cia oraz mieszkańcom obszarów 
wiejskich i miejsko-wiejskich oraz 
miast do 25 tys., którzy chcą pod
jąć zatrudnienie w zawodach po
zarolniczych. 

Więcej informacji o programie 
można szukać na stronie www 
TARR, Można też telefonicznie u 
Marleny Wencel lub Magdaleny 
Franke - tel. 056 6576078 w. 
19. (m) 
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