
Dzię ki do fi nan so wa niu z Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go na sze szko le nia na bra ły w tym ro ku
roz pę du. W ra mach pro gra mu or ga ni zo wa ne by ły

Aka de mie: Cho pi na, Ka pi ta na i Me ne dże ra, szko le nia dla
osób głu cho nie mych i po wy żej 50. ro ku ży cia, a tak że dla
dy rek to rów i se nior me ne dże rów cen tra li. „Zre ali zo wa li śmy
nie mal 90 proc. szko leń w ra mach Pro jek tu Ka pi tał Ludz ki.
Je ste śmy na eta pie li cze nia wskaź ni ków i wy cią ga nia wnio -
sków, aby do koń ca mar ca zrealizować założone cele”
– mó wi Mag da le na Wi szo wa ta, se nior me ne dżer Dzia łu
Szko leń. „W przy szłym ro ku ma my jesz cze tyl ko po jed nej
aka de mii Me ne dże ra i Ka pi ta na, a po za tym koń czy my blo -
ki in nych szko leń” – do da je. 

Zre ali zo wa li śmy już 334 dni szko le nio we. Śmia ło mo że my
więc po wie dzieć, że nie zmar no wa li śmy żad ne go dnia. Rok
ka len da rzo wy po krył się z na szym szko le nio wym.  

WE RY FI KA CJA EFEK TÓW
W ce lu spraw dze nia efek tyw no ści szko leń wpro wa dzi li śmy
spe cjal ne an kie ty sa tys fak cji. Naj cie kaw sze z nich to an kie ty
re ak cji, któ re uczest ni cy wy peł nia ją za raz po szko le niu. Do -
star cza ją one naj bar dziej wia ry god nych in for ma cji o tym,
jak szko le nia są od bie ra ne. 

Naj bar dziej za do wo lo na ze szko leń jest gru pa 50+. Pra -
wie 99 proc. osób bar dzo do brze oce ni ło przy dat ność
szko le nia w co dzien nej pra cy, a tak że moż li wość wy mia ny
do świad czeń za wo do wych. Te sa me 99 proc. wy ka za ło
rów nież po sze rze nie swo jej wie dzy. Bar dzo wy so kie no ty
otrzy mali tak że tre nerzy za po ziom me ry to rycz ny. „In we -
sto wa nie w roz wój osób po 50. ro ku ży cia jest dla na szej
fir my bar dzo waż ne. W tej chwi li co pią ty Po lak ma po -
nad 50 lat. Nie ste ty lu dzie ci bar dzo szyb ko wy co fu ją się
z ryn ku pra cy i prze cho dzą na wcze śniej sze eme ry tu ry,
a prze cież są to do świad cze ni i wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni -
cy. Przy go to wa nie tej gru py wie ko wej do ak tyw nych dzia -
łań jest jed nym z głów nych ce lów na szych szko leń”
– wy ja śnia Mag da le na Wi szo wa ta. 

Rów nież uczest ni cy na szych aka de mii są bar dzo za do wo le -
ni z po zio mu szko leń. Dla nich głów ną ko rzy ścią jest uzu -
peł nie nie i usys te ma ty zo wa nie swo jej wie dzy. Wszy scy
jed no myśl nie to po twier dza ją. Oka za ło się tak że, jak
ogrom ne zna cze nie ma ją szko le nia dla na szych fran czy zo -
bior ców. Wszel kie in for ma cje o fir mie są im wręcz nie zbęd -
ne. Naj bar dziej do ce nia ją roz wią za nia ka so we, pro ce du ry
obo wią zu ją ce w fir mie, do bre prak ty ki wpro wa dzo ne
w róż nych dzia łach. Du żo ko rzy ści czer pią też z tzw. szko -
leń mięk kich, np. za sad ko mu ni ka cji.

JA KIE TRUD NOÂCI?
Naj trud niej sze jest po łą cze nie szko leń z obo wiąz ka mi za -
wo do wy mi uczestników. Szcze gól nie uciąż li we jest to dla
dy rek to rów -sta ży stów z Aka de mii Cho pi na, któ rzy za rzą -
dza ją już swo imi skle pa mi. Dział Szko leń mu si też pa mię tać

o tym, aby szko le nia nie ko li do wa ły z ak cja mi han dlo wy mi
w na szych skle pach i nie dez or ga ni zo wa ły ich pra cy.
Najwięcej niepokoju co do szko leń miały oso by po 50. ro ku
ży cia. Oba wia ły się, że są nie wy star cza ją co do bre i dla te go
mu szą się do kształ cać. Szyb ko jed nak oka za ło się, że to
wła śnie ta gru pa naj bar dziej ce ni so bie tę for mę ak tyw no -
ści, naj chęt niej dzie li się swo imi do świad cze nia mi i naj wię cej
ko rzy sta z wie dzy pro wa dzą cych. Szko le nia pro wa dzo ne
przez tre ne rów to jed na stro na me da lu. Dru ga to ad mi ni -
stra cja, nie wie le osób zda je so bie spra wę z te go, że za ple -
cze szko le nio we to ca ła sza fa se gre ga to rów, pra wie
stu stro ni co wy ra port przy go to wy wa ny co dwa mie sią ce,
dzie siąt ki fak tur, roz li czeń list obec no ści. Każ dy do ku ment
i go dzi na szko le nia mu szą być pod pi sa ne i za twier dzo ne. To
du żo żmud nej i do kład nej pra cy. „Ale gdy zgła sza ją się
do nas oso by, któ re chcia ły by uczest ni czyć w szko le niach,
cho ciaż ja ko wol ni słu cha cze, to my ślę, że war to by ło ta ki
trud pod jąć” – pod kre śla z du mą Mag da le na Wi szo wa ta.

OPI NIE SZKO LE NIOW CÓW
Ewa Za bo row ska, pro wa dzi ła szko le nia dla gru py 50+
Pro wa dzi łam szko le nia w trzech mia stach: War sza wie,
Wro cła wiu i Krakowie. Ich uczest ni cy by li nie zwy kle za an -
ga żo wa ni. Chęt nie słu cha li, chcie li do wie dzieć się cze goś
no we go, dzie li li się wie dzą. Za zwy czaj naj bar dziej po do ba ła
im się ko mu ni ka cja in ter per so nal na. Pod czas te go szko le nia
po zna li ty py oso bo wo ścio we oraz efek tyw ne spo so by ko -
mu ni ko wa nia. By li bar dzo za do wo le ni ze szko leń i wie lo -
krot nie pod kre śla li, że przy da ły by się one co naj mniej raz
w ro ku.

Bar ba ra Lo renc, szko liła osoby nie peł no spraw ne
Na po cząt ku w szko le niach bra ły udział tyl ko oso by nie do -
sły szą ce, a póź niej tak że z in nym ro dza jem nie peł no spraw -
no ści. By ły to szko le nia z pro fe sjo nal nej ob słu gi klien ta,
któ re wy ma ga ły po mo cy tłu ma cza na ję zyk mi go wy, a tak -
że nie co wol niej sze go try bu pro wa dze nia. Wie dza teo re -
tycz na oraz ćwi cze nia prak tycz ne, ja kie mia ły miej sce
pod czas szko le nia, zo sta ły przy ję te z ogrom nym en tu zja -
zmem. Szcze gól nie waż ne i cen ne oka za ły się wska zów ki,
jak so bie ra dzić z trud nym klien tem, ja kie trud no ści moż -
na na po tkać w pra cy i jak im prze ciw dzia łać.
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W tym ro ku po sta no wi li śmy po sze rzyć na sze
dzia ła nia o prak ty ki dla uczniów nie sły szą -
cych. 2 li sto pa da za in au gu ro wa li śmy dla nich

prak ty ki w Car re fo ur Tar gó wek w War sza wie. W każ dy
czwar tek od 8 do 14 pod okiem na szych spe cja li stów
ucznio wie bę dą po zna wa li taj ni ki za wo du pie ka rza. To
od po wiedź na za in te re so wa nia mło dych lu dzi i po trze by
ryn ku. Na pod sta wie po ro zu mie nia za war te go po mię dzy
Car re fo ur Pol ska a In sty tu tem Głu cho nie mych, 8 osób
w wie ku 16-17 lat bę dzie się szko lić przez okres trzech lat
w war szaw skim hi per mar ke cie Car re fo ur Tar gó wek. Za ję -
cia prak tycz ne od by wa ją się w Dzia le Pie kar nia. 
Prak ty kan ci, któ rzy przy go to wu ją się do za wo du Ciast -
karz -Pie karz, oprócz lek cji teo re tycz nych w szko le, do dat -

ko wo, raz w ty go dniu re ali zu ją za ję cia prak tycz nej na uki
za wo du, uczest ni cząc w pro ce sie wy ro bu pie czy wa i ar ty -
ku łów cu kier ni czych. 

Wszy scy ucznio wie są oso ba mi nie peł no spraw ny mi z róż -
ny mi dys funk cja mi m.in. na rzą dów słu chu. Gru pa po zo sta -
je pod opie ką ko or dy na to ra tłu ma cza ję zy ka mi go we go,
któ ry dba o do bre zro zu mie nie za sad pra cy po le ceń
od pra cow ni ków dzia łu Pie kar nia. Ze stro ny hi per mar ke tu
ro lę opie ku nów peł nią me ne dżer i li der dzia łu Pie kar nia.

Pro jekt prak tyk dla osób nie peł no spraw nych jest pierw -
szym te go ty pu przed się wzię ciem w Gru pie Car re fo ur
Pol ska.

DAJEMY SZANS¢
NIEPE¸NOSPRAWNYM

ODPOWIEDZIALNY BIZNES

Carrefour od wielu lat angażuje się w projekty odpowiedzialnego biznesu. Są to nie tylko działania proekologiczne, ale także prospołeczne. Jednym z nich
jest tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Biorę udział w tych praktykach, bo
po prostu chcę poznać zawód
piekarza. Zobaczyć, jak się wyrabia
ciasto, wypieka chleb i bułki. Chcę
się tego wszystkiego nauczyć.
Bardzo ważne jest dla mnie
również to, że z dyplomem
ukończenia szkoły i praktyk będzie
mi łatwiej znaleźć pracę. Trochę
obawiam się obsługi maszyn
i samego wypieku, ale myślę,
że sobie poradzę, ponieważ mam
wielką chęć do nauki. 

ZUZANNA SADOWSKA
17 LAT, UCZENNICA SZKOŁY
PIEKARSKIEJ

Zapotrzebowanie na praktyki dla
osób niesłyszących zgłosił do nas
dyrektor Instytutu Głuchoniemych
– Tadeusz Adamiec. Uczniowie
w wieku gimnazjalnym będą się u nas
przygotowywać do zawodu piekarza.
Oprócz tłumacza języka migowego,
praktykantami będą się także
opiekowali nasi pracownicy.
A dlaczego zgodziliśmy się na takie
praktyki? Żadna firma nie działa
w próżni i ważne jest, jak odnosi się
do swojego otoczenia: klientów,
dostawców, pracowników czy
społeczności lokalnej. Ekipa Carrefour
Targówek jest otwarta. Panuje tu
dobra atmosfera, w której
praktykanci na pewno się odnajdą.
Myślę, że wniesiemy pozytywny
wkład w rozwój tych młodych ludzi.
Ponadto, w naszym sklepie
zatrudniamy już osoby niesłyszące. Są
to bardzo sumienni i obowiązkowi
pracownicy. Takie same
doświadczenie wyniosłem
z Białegostoku, gdzie miałem
przyjemność współpracować
z przemiłymi osobami niesłyszącymi,
które serdecznie pozdrawiam.

GRZEGORZ GNAŚ
DYREKTOR CARREFOUR TARGÓWEK

Moją rolą jest przede wszystkim zniesienie bariery językowej.
Pomagam młodzieży niesłyszącej w zrozumieniu, na czym
dokładnie polega ich praca, co mają robić, a także tłumaczę
polecenia kierownika i opiekunów praktyk. Początkowo
uczniowie mogą mieć problem z obsługą maszyn
piekarniczych, ale myślę, że to tylko kwestia czasu
i wdrożenia. Moim zdaniem, korzyści z praktyk są ogromne.
Po pierwsze, jest to możliwość poznania tego zawodu, zasad
działania piekarni i całego procesu produkcyjnego pieczywa.
Po drugie, to dobre przygotowanie do egzaminu, który czeka
uczniów po trzech latach nauki. Wreszcie po trzecie, to
po prostu dobry sposób, aby ci młodzi ludzie mogli się
przekonać, czy chcą pracować właśnie w zawodzie piekarza. 

KATARZYNA ANDERSON
TŁUMACZKA JĘZYKA MIGOWEGO

Giełdy i targi pracy 
Już tradycją stał się nasz udział w Targach Pracy 
dla Osób Niepełnosprawnych. W mijającym 
roku uczestniczyliśmy m.in. w Giełdzie Pracy
organizowanej przez POPON oraz w VII Praskich
Targach Pracy. To szansa nie tylko na promocję
naszej firmy, ale także na pozyskanie nowych
pracowników. Jako pracodawca, Carrefour zawsze
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród
odwiedzających targi, którzy pytają o oferty pracy dla
osób niepełnosprawnych oraz warunki zatrudnienia. 

19 listopada w obecności dyrektora Instytutu
Głuchoniemych inspektor Inspekcji Pracy dokonał
kontroli przygotowania stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych. Ocena wypadła bardzo
pomyślnie. W specjalnym piśmie przesłanym przez
Inspekcję Pracy możemy przeczytać, że
przygotowane przez Carrefour Targówek stanowiska
pracy spełniają wszelkie niezbędne wymogi dla
określonego stopnia niepełnosprawności.

SZKOLENIA NA FINISZU
ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Przyszedł czas na pierwsze podsumowanie akcji szkoleniowej, skierowanej do naszego personelu. 

Podsumowanie
� Realizacja wskaźników szkoleń wyniosła na

koniec roku 98 proc.
� Prawie 8 tys. ankiet wypełnią uczestnicy

szkoleń. 

Szkolenie Liczba 
uczestników

50+ 938
Osoby niepełnosprawne 236
Senior menedżerowie 450
Akademia Chopina 24
Akademia Kapitana 45
Akademia Menedżera 36

Â R Ó D N A S

NASZE SKARBY
ANTOSIA 
BOSAK
córka Magdaleny
Rendudy-Bosak 
z Działu Komunikacji
Wewnętrznej. Urodzona 
15 października 2009 r. 

HANIA 
SAŁEK
córka Marty 
Walasik-Sałek 
z Działu Komunikacji
Korporacyjnej i PR.
Urodzona 18 stycznia
2009 r.

WIKTOR
SZULECKI
syn Norberta
Szuleckiego z Działu
Dekoracji. Urodzony
9 marca 2009 r. 

WK O S Z R O Z M A I T O Â C I
Uczestnicy zakończonej Akademii Menedżera

8 osób bierze udział w projekcie praktyk dla
niesłyszących w Carrefour Targówek




