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Celem szkolenia jest przygotowanie osób maj¹cych 
trudnoœci na rynku pracy z powodu choroby psychicznej 

do pracy w zawodach: pomocy kuchennej, pokojowej, kelnera, 
recepcjonisty. Szkolenia realizowane bêd¹ w ramach projektu 
IW Equal pt. „Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki 
Spo³ecznej COGITO”

Szkolenie bêdzie odbywa³o siê w 8-miesiêcznych modu³ach 
obejmuj¹cych zajêcia teoretyczne, æwiczenia praktyczne, 

sta¿e i praktyki. 

Warunki udzia³u w szkoleniu:
· szkolenie przeznaczone jest dla osób po kryzysach 

psychicznych maj¹cych trudnoœci w poszukiwaniu i utrzy-
maniu się w pracy

· pozostawanie w sta³ej opiece psychologiczno-psychia-
trycznej

· stabilny stan zdrowia

Osoby zainteresowane udzia³em w szkoleniach proszone 
s¹ o kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu Pani¹ 

Agnieszk¹ Lewonowsk¹-Banach tel. 012 269 72 00 lub e-mail: 
stowarzyszenie@rodziny.info lub osob¹ prowadz¹c¹ rekrutacje 
Pani¹ Ann¹ Wasieczko.  

Druga grupa szkoleniowa bêdzie liczy³a ok. 40 osób, termin 
rozpoczêcia szkolenia styczeñ 2007.

Program szkoleniowy uzyska³ rekomendacje Polskiego 
Zrzeszenia Hoteli.

Dostosowany zosta³ do potrzeb i mo¿liwoœci osób 
niepe³nosprawnych choruj¹cych psychicznie.

Podsumowanie I edycji szkolenia  
„Profesjonalny Pracownik Hotelu”

W	pierwszej edycji szkolenia spoœród 45 zg³oszonych 
kandydatów szkolenie rozpoczê³o 40 osób. Zajêcia 

prowadzone by³y przez profesjonalistów praktyków z bran¿y 
hotelarskiej i gastronomicznej, odbywa³y siê 2 x w tygodniu 
po 3 godziny. Czêœæ zajêæ poœwiêcona integracji, rozpoznaniu 
swoich mo¿liwoœci i umiejêtnoœci komunikowania siê prowa-
dzona by³a przez psychologa i pielêgniarkê psychiatryczn¹. 

Po cyklu zajêæ wyk³adowych, wspólnych dla wszystkich 
uczestników, nast¹pi³ podzia³ na poszczególne modu³y 

szkoleniowe. Stowarzyszenie podpisa³o umowê o wspó³pracy 
z kilkoma pracodawcami z bran¿y turystycznej. Zajêcia 
æwiczeniowe, praktyki i sta¿e odbywa³y siê w kilku krakow-
skich hotelach i firmach, m.in. w: Hotelu Petrus, Hotelu Wilga, 
Hotelu Korona, Hotelu Rokk,  Klubie Sportowym Korona, Firmie 
Farmina, Pensjonacie „U Pana Cogito”. 

Ju¿ w trakcie trwania szkolenia 10–ciu uczestników (25% uczest-
ników) dosta³o propozycjê pracy i podjê³o zatrudnienie. 

Z	powodu nawrotu choroby lub niewystarczaj¹cej motywa-
cji do nauki ok. 10 osób (25% uczestników) przerwa³o 

udzia³ w szkoleniu. Pozosta³e 20 osób nadal doskonali 
swoje umiejêtnoœci w formie sta¿y, samodzielnie poszukuje 
pracy. Szkolenie zakoñczone zosta³o spotkaniem z doradc¹ 
zawodowym zorganizowanym w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy. 
Uroczyste zakoñczenie, podsumowanie szkolenia i rozdanie 
dyplomów nast¹piło 14 grudnia 2006.

  
Agnieszka Lewonowska-Banach 

Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” w Krakowie

II edycja szkolenia zawodowego
„Profesjonalny Pracownik Hotelu”

Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” w Krakowie zaprasza osoby po kryzysach psychicznych 
do udzia³u w bezp³atnym szkoleniu przygotowuj¹cym do pracy w bran¿y turystycznej.

Na stronie 7 oraz 14 grafiki Edwarda Muncha 	
ze strony www.munch.museum.no. Dziękujemy!	
Na stronie 13 fotografia autorstwa Zygmunta Swiecinskiego.


