
   Doradztwem zawodowym w Polsce 
zajmuj¹ siê specjaliœci zatrudnieni w pla-
cówkach podleg³ych dwóm resortom: 
edukacji i pracy.

   Zatem, doradcê zawodowego mo¿esz 
spotkaæ w:

• MOBILNYCH  CENTRACH 

    INFORMACJI  ZAWODOWEJ  OHP,

• SZKOLE  (gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej),

• PORADNI 

    PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ,

• POWIATOWYM  URZÊDZIE  PRACY,

• AKADEMICKIM  BIURZE  KARIER,

• CENTRUM  INFORMACJI

    i PLANOWANIA  KARIERY  ZAWODOWEJ,

• KLUBIE  PRACY,

• AGENCJACH  ZATRUDNIENIA.

JESTEŒ NIEZDECYDOWANY, MASZ 

PROBLEM – SKORZYSTAJ Z POMOCY 

DORADCY ZAWODOWEGO.

DORADCA NIE ZDECYDUJE ZA CIEBIE, 

ALE POKA¯E RÓ¯NE MO¯LIWOŒCI 

ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMU.

DORADCA BÊDZIE CI TOWARZYSZY£, 

INFORMOWA£, WSPIERA£.

DORADCA UKIERUNKUJE TWOJE 

PLANY EDUKACYJNE I ZAWODOWE.

DORADCA POMO¯E W TRUDNYCH 

WYBORACH.

WSPÓLNIE STWORZYCIE OPTYMALNY 

PLAN TWOJEJ KARIERY ZAWODOWEJ .
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   Naczeln¹ zasad¹ w pracy doradcy 
jest poszanowanie godnoœci osoby 
radz¹cej siê.

Doradca jest osob¹,
któr¹ cechuje:

• wiedza i dobre przygotowanie 

zawodowe,

• sprawiedliwy i obiektywny stosunek

do problemów osób radz¹cych siê,

• partnerski i szczery kontakt

z radz¹cym siê,

• konsekwencja i wytrwa³oœæ

w postêpowaniu,

• tolerancja i zrozumienie.

„Byæ cz³owiekiem, to znaczy posiadaæ 
kryszta³ow¹ moralnoœæ, nieograniczo-
n¹ tolerancyjnoœæ, do pasji posuniêt¹ 
pracowitoœæ, d¹¿yæ do ci¹g³ego uzupe³-
niania swojego wykszta³cenia i poma-
gania innym”

Janusz Korczak

   Doradca zawodowy jest specjalist¹ 

œwiadcz¹cym pomoc w dokonywaniu 

kolejnych decyzji edukacyjnych i zawo-

dowych cz³owieka. Podczas spotkania 

zwróci uwagê na Twoje cechy i walory, które 

bêd¹ istotne podczas planowania przez 

Ciebie kolejnych œcie¿ek kariery zawodowej. 

Równie¿:

• poka¿e sposób radzenia sobie w tru-

dnych sytuacjach,

• pomo¿e w ocenie Twoich cech psy-

chofizycznych,

• wska¿e Ÿród³a informacji o œcie¿kach 

kszta³cenia i rynku pracy,

• przygotuje do roli pracownika,

• udzieli pomocy w momentach niezde-

cydowania przy realizacji planu kariery 

zawodowej.

KORZYŒCI WYNIKAJ¥CE 
Z KONTAKTU Z DORADC¥ 

ZAWODOWYM

1. Zostaniesz pozytywnie wzmocniony do 
dzia³añ, które kojarz¹ siê z sukcesem 
zawodowym.

2. Otrzymasz odpowiedŸ na nurtuj¹ce Ciê 
pytania.

3. Nauczysz siê selekcjonowaæ informacje 
i wybieraæ te, które s¹ Tobie potrzebne.

4. Odkryjesz w sobie nowe mo¿liwoœci.

5. Nauczysz siê przezwyciê¿aæ obawy przed 
nowymi i nie znanymi Ci dot¹d wyzwaniami.
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