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Szkolenia zawodowe  
szansą na powrót do pracy

W	dniu	26	kwietnia	2006	roku	w	sali	
konferencyjnej	Pensjonatu	U	Pana	

Cogito odbyła się uroczysta inaugu-
racja cyklu szkolenia zawodowego 
pod hasłem „Profesjonalny pracownik 
hotelu”. Szkolenie to zorganizowane 
zostało przez Stowarzyszenie Rodzin 
„Zdrowie Psychiczne” w ramach projektu 
IW	Equal	pt.	Krakowska	 Inicjatywa	na	
rzecz Gospodarki Społecznej COGITO. 
Szkolenie kierowane jest do osób 
dyskryminowanych na rynku pracy 
z powodu choroby psychicznej i ma 
na celu nabycie wiedzy i kwalifika-
cji niezbędnych do podjęcia pracy w 
branży turystycznej.

W	spotkaniu inauguracyjnym wzięło 
udział ok. 45 osób, wśród których 

byli przedstawiciele środowiska hotelar-
skiego Krakowa, osoby, które rozpoczęły 
udział w szkoleniu oraz przedstawiciele 
organizacji partnerskich Krakowskiej 
Inicjatywy na rzecz Gospodarki 
Społecznej COGITO.

Wykład inauguracyjny na temat 
rozwoju i nowości w turystyce 

zagranicznej wygłosiła Pani dr 
Teresa Skalska z Instytutu Turystyki 
w Warszawie. Drugi wykład na temat 
nowych trendów w hotelarstwie przygo-
tował dr Jacek Pustoła – wieloletni 

działacz i Członek Komisji Szkoleniowej 
Polskiego Zrzeszenia Hoteli. 

Na zakończenie przedstawione 
zostały założenia programu szkole-

niowego „Profesjonalny pracownik 
hotelu” – wybrane stanowiska pracy. 
Program ten obejmuje cztery stanowi-
ska pracy: recepcjonista, pokojowa, 
kelner i pomoc kuchenna. Pierwszy cykl 
szkoleniowy obejmuje grupę 40 osób 
i przewidziany jest na 8-10 miesięcy. 
Tryb prowadzenia zajęć dostosowany 
będzie m.in. do możliwości psychofi-
zycznych uczestników grupy – osób 
po przebytych kryzysach psychicznych. 
Przewidziane są zajęcia teoretyczne, 
ćwiczenia, wizyty studyjne związane z 
poszczególnymi stanowiskami pracy w 
hotelach o różnych standardach oraz 
praktyki i staże zawodowe.

Przygotowany program szkoleniowy 
uzyskał Rekomendacje Polskiego 

Zrzeszenia Hoteli. 

Jest to program nowatorski, mający na 
celu zwiększenie szans na włączenie 

do aktywności zawodowej osób po kryzy-
sach psychicznych. Większą integrację 
zawodową, przygotowanie pracowników 
niepełnosprawnych do podjęcia pracy 
w branży turystycznej i przygotowanie 
środowiska hotelarskiego do przyjęcia 
tych pracowników.

W	następnym roku przewidziana jest 
druga edycja tego szkolenia.
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