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Jeślijest nieuniknione,
powinno bye przyjazne
OUTPLACEMENT Niemal co trzeci Polak boi się bliskiej utraty pracy
Jakub Braziewicz
PR manager

W pierwszym kwartale tego
roku pracę straciło 328 tys.
osób zatrudnionych na etat
(BAEL). Firmy zmuszone do
redukcji personelu często
nie są świadome, że mogą
skorzystać z usługi outplacementu, czyli tzw. przyja
znych zwolnień. Dzięki ta
kim programom zwalniany
pracownik ma szanse pod
nieść swoje kwalifikacje i
zdobyć nową pracę. Nato
miast pracodawca nie traci
dobrego wizerunku, a zysku
je go w oczach opinii publicz
nej. Nie musi tracić również
budżetfirmy,gdyż na pro
gramy outplacementowe
można zdobyć dofinansowa
nie z funduszy UE.
Według badania przeprowa
dzonego przez CBOS prawie
co trzeci Polak boi się, że w naj
bliższej przyszłości straci pra
cę. Dodatkowo 55 proc. uważa,
że w ich regionie praca jest
trudno dostępna, a 15 proc. z
nich jest zdania, że nie ma
możliwości żadnego zatrud
nienia. - Utrzymanie pozytyw
nego wizerunku na rynku pra
cy w dobie tak negatywnych
nastrojów staje się dla praco
dawców kluczowym elemen
tem przetrwania. Nie licząc
się z opinią zwalnianych oraz
zatrudnionych pracowników,
mogą doprowadzić do straj
ków, wstrzymywania produk
cji, pozwów sądowych i wiel
kich odszkodowań Dlatego też
przedsiębiorstwa, które prze
prowadzają zwolnienia, szcze
gólnie masowe, powinny wziąć
pod uwagę realizację progra
mu tzw. przyjaznych lub moni
torowanych zwolnień - mówi
Maurice Delbar, prezes Start
People, Agencji Pracy i Do
radztwa Personalnego.

Przyjazne zwolnienie,
czy to możliwe?
Outplacement zaliczany jest
do usług z obszaru pośrednic
twa pracy. Jego głównym ce
lem jest zapewnienie ciągłości
zatrudnienia zwalnianym
pracownikom. Jednak ideą
outplacementu jest wsparcie
pracowników w poszukiwa
niu nowego miejsca pracy, a
nie jego znalezienie za pra
cownika. Dlatego też duży na
cisk kładzie się na doradztwo
zawodowe i pomoc w ponow
nym określeniu kierunków
rozwoju kariery oraz celów
zawodowych.
- Program pomaga zwalnia
nym pracownikom podnieść
dotychczasowe kwalifikacje
oraz nabyć umiejętności nie
zbędne przy procesach re
krutacyjnych, takie jak np.
przygotowywanie dokumen
tów osobowych, rozmowa z
przyszłym pracodawcą, jak

również techniki autoprezen
tacji. Dodatkowo powoływane
są tzw. punkty konsultacyjne,
gdzie każdy uczestnik pro
gramu może porozmawiać z
konsultantem o problemach
zawodowych lub osobistych
związanych z utratą pracy.
Jest to skuteczna metoda
wsparcia psychologicznego
oraz pobudzenia motywacji i
postawy zorientowanej na
działanie - mówi Maurice
Delbar.
Zaletą programu jest jego
pozytywny wpływ na pracow
ników którzy pozostali w fir
mie. Świadomość zaangażo
wania się pracodawcy i wspar
cie w znalezieniu nowej pracy
przekładają się na zrozumie
nie sytuacji przez pozostałych
pracowników. Dzięki temu at
mosfera w przedsiębiorstwie
nie ulega pogorszeniu, co
umożliwia sprawne i efektyw

ne funkcjonowanie firmy. Do
datkowo pracodawca ma
możliwość podtrzymania po
zytywnego wizerunku wobec
otoczenia biznesowego, czyli
swoich klientów, czy też insty
tucji współpracujących oraz
wobec potencjalnych przy
szłych pracowników - mówi
Maurice Delbar.

Znośne koszty
Kryzys gospodarczy oraz
wzrost konkurencji odbiły się
również na rynku outplace
mentu - stał się bardziej
wrażliwy na ceny, afirmyza
interesowane tego typu usłu
gami bardziej wymagające.
Koszt projektu outplacementowego dostosowanego do
konkretnych potrzeb danego
przedsiębiorstwa zależny jest
głównie od stopnia zaawanso
wania, okresu trwania oraz
stanowisk i kwalifikacji osób

objętych programem. Taki
wydatek z reguły oscyluje wo
kół miesięcznej pensji danego
pracownika.
Program nie musi być jed
nakfinansowranywyłącznie
przez pracodawcę, może on
bowiem uzyskać wsparcie ze
strony odpowiednich jedno
stek administracji publicznej.
Innym istotnym źródłem fi
nansowania są fundusze unij
ne, a dokładnie środki Progra
mu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (POKL). - Poddzialanie 8.1.2 „Wsparcie procesów
adaptacyjnych i moderniza
cyjnych w regionie" przewi
duje pomoc finansową dla
przedsiębiorców przechodzą
cych procesy adaptacyjne i
modernizacyjne właśnie w
formie programów outplacementowych, łącznie ze szkole
niami i doradztwem zawodo
wym. Realizowane jest w for-

Celem
outplacementu nie
jest odnalezienie
nowej pracy
zwolnionemu
pracownikowi,
lecz jego wsparcie
w samodzielnym
jej poszukiwaniu

Zwalnianie wcale nie musi oznaczać wykluczenia

h Firmy zajmujące się outplacementem
Start People jest jedną
z czołowych agencji pracy
i doradztwa personalnego
działającą na polskim ryn
ku od 12 lat. Oferuje kom
pleksowe rozwiązania HR
w zakresie leasingu pra
cowniczego, rekrutacji, se
lekcji oraz payrollu. Start
People jest częścią mię
dzynarodowej grupy USG
People NV, należy też do
pierwszej piątki najbar
dziej renomowanych firm
w branży. Działa w 12 eu
ropejskich krajach (Austrii,
Belgii, Czechach, Francji,
Hiszpanii, Holandii, Luk
semburgu, Niemczech,
Polsce. Słowacji, Szwajca
rii i we Włoszech).

Abbeys Europejskie
Doradztwo Finansowe
Sp. z o.o. Sp. k. specjali
zuje się w pozyskiwaniu
finansowania o charakte
rze bezzwrotnym i prefe
rencyjnym na przedsię
wzięcia inwestycyjne
lub szkoleniowe dla firm
oraz jednostek samorządu
terytorialnego.
Firma specjalizuje się
w projektach obejmują
cych Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego,
Fundusz Spójności oraz
Europejski Fundusz
Społeczny.
Więcej informacji znajduje
się na stronie interneto
wej: www.abbeys.com.pl

mie konkursu" - mówi Marta
Jasińska z Abbeys, Europej
skie Doradztwo Finansowe.
W 2009 r. na finansowanie
Poddzialania 8.1.2. przezna
czono 239 mln zl. Biorąc pod
uwagę fakt, że w samym
pierwszym kwartale tego roku
pracę straciło ponad 328 tys.
osób, kwota może okazać się
niewystarczająca na zapew
nienie wsparcia wszystkim po
trzebującym pracownikom. Mając na uwadze obecną sytu
ację na rynku, Komisja Euro
pejska wydała komunikat
„Tymczasowe wspólnotowe
ramy prawne w zakresie po
mocy państwa ułatwiające do
stęp do finansowania w dobie
kryzysufinansowegoi gospo
darczego". Na jego podstawie
polskie Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego planuje wpro
wadzenie nowego instrumen
tu wsparcia dla programów
zwolnień monitorowanych.
Obecnie przygotowywane jest
rozporządzenie, na podstawie
którego przedsiębiorca, który
w wyniku kryzysu gospodar
czego nagle utracił środki fi
nansowe, będzie mógł otrzy
mać pomoc w wysokości 500
tys. euro - mówi Marta Jasiń
ska z Abbeys.
Dane wykorzystane
w materiale pochodzą
z raportu CBOS
„Nastroje społeczne w maju"
oraz z Badania Aktywności
Ekonomicznej Ludności GUS

