INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE INDYWIDUALNE
DZIAŁANIA W ZAKRESIE: ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ZAWODOWYCH, POSZUKWIANIA PRACY, PODJEMOWANIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
AGENCJE DORADZTWA PERSONALNEGO, AGENCJE ZATRUDNIENIA to firmy
specjalizujące się w świadczeniu usług, które w swoim zakresie obejmują rekrutację oraz
selekcję personelu dla potrzeb innych firm. Ważnym elementem działalności agencji
doradztwa personalnego jest to, iż z ich usług mogą korzystać zarówno firmy, poszukujące
odpowiedniego kandydata na dane stanowisko, jak i osoby fizyczne, które poszukującą pracy.
Agencje doradztwa personalnego mają na celu pomoc i wsparcie pracowników jak i
pracodawców w ich odrębnych poszukiwaniach. Zakres działalności agencji doradztwa
personalnego jest rozbudowany i zawiera min.:


doradztwo pracownicze;



outplacement (wspomaganie firmy w procesie zwalniania pracowników);



outsourcing (przejmowanie pewnych kompetencji firmy w danej dziedzinie,
np. rekrutacji,);



rekrutację specjalistów, pracowników stałych i tymczasowych,



outsourcing kadrowo-płacowy;



badanie kompetencji pracowników;



przygotowywanie i prowadzenie szkoleń;



wartościowanie stanowisk pracy;



tworzenie i zmiany zasad wynagradzania;



motywowanie pracowników;



tworzenie systemów ocen pracowniczych;



analizę potrzeb szkoleniowych;



badanie postaw pracowniczych i potencjału zawodowego.

Doradztwo personalne polega na świadczeniu wysoce wyspecjalizowanych usług na
podstawie wiedzy fachowej i znajomości rynku pracy. Podstawą do świadczenia takiej usługi
jest stosunek prawny wiążący doradcę z klientem -- umowa zawierająca elementy zlecenia, a
co za tym idzie, będącą umową starannego działania. Tak rozumiane doradztwo personalne
jest działalnością gospodarczą mającą na celu świadczenie usług pracodawcom, głównie w
zakresie poszukiwania pracowników, spełniających określone przez pracodawcę wymogi.
Doradca personalny działa na zlecenie pracodawcy i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie,
a istotą jego działania nie jest jedynie kojarzenie pracowników z pracodawcami.

Wykaz agencji zatrudnienia znajdują się pod adresem
http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
Telefon: (32) 327 - 02 – 47, (32) 327 - 02 – 46
Telefon/fax: (32) 323 – 22 – 41
Strona internetowa: www.mops.tychy.pl/
E-mail: sekretariat@mops.tychy.pl
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwianie
osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
Telefon/fax:(32) 227-95-81
Strona internetowa: http://www.pzon-tychy.pl/
E-mail: bok@pzon-tychy.pl
Orzeczenia, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności zawierają
wskazania dotyczące w szczególności:


odpowiedniego zatrudnienia,



szkolenia,



zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,



uczestnictwa w terapii zajęciowej,



konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz
pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,



korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,



konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,



konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji

Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli
ul. Kopalniana 6
43 - 225 Wola
tel. (32) 211 – 91 - 77
fax. (32) 211 – 91 - 77 wewn. 11
Strona Internetowa: www.cpsa.com.pl
E-mail: sekretariat@cpsa.com.pl
Podstawowym celem CP S.A. określono przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wspomaganie
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, w którym dotychczas dominowała
monokultura górnicza. Od początku swojego istnienia CP S.A. realizowało swoje zadania
skierowane dla osób bezrobotnych i pracowników małych i średnich firm, poprzez bezpłatne
świadczenie usług informacyjno - doradczych.

