K O S Z R O Z M A I

T O Â C I

W Â R Ó D N A S

Uczestnicy zakończonej Akademii Menedżera

ODPOWIEDZIALNY BIZNES

DAJEMY SZANS¢
NIEPE¸NOSPRAWNYM
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.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

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.

GRZEGORZ GNAŚ
DYREKTOR CARREFOUR TARGÓWEK

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

W

tym roku postanowiliśmy poszerzyć nasze
działania o praktyki dla uczniów niesłyszących. 2 listopada zainaugurowaliśmy dla nich
praktyki w Carrefour Targówek w Warszawie. W każdy
czwartek od 8 do 14 pod okiem naszych specjalistów
uczniowie będą poznawali tajniki zawodu piekarza. To
odpowiedź na zainteresowania młodych ludzi i potrzeby
rynku. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy
Carrefour Polska a Instytutem Głuchoniemych, 8 osób
w wieku 16-17 lat będzie się szkolić przez okres trzech lat
w warszawskim hipermarkecie Carrefour Targówek. Zajęcia praktyczne odbywają się w Dziale Piekarnia.
Praktykanci, którzy przygotowują się do zawodu Ciastkarz-Piekarz, oprócz lekcji teoretycznych w szkole, dodat-
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kowo, raz w tygodniu realizują zajęcia praktycznej nauki
zawodu, uczestnicząc w procesie wyrobu pieczywa i artykułów cukierniczych.
Wszyscy uczniowie są osobami niepełnosprawnymi z różnymi dysfunkcjami m.in. narządów słuchu. Grupa pozostaje pod opieką koordynatora tłumacza języka migowego,
który dba o dobre zrozumienie zasad pracy poleceń
od pracowników działu Piekarnia. Ze strony hipermarketu
rolę opiekunów pełnią menedżer i lider działu Piekarnia.
Projekt praktyk dla osób niepełnosprawnych jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Grupie Carrefour
Polska.

KATARZYNA ANDERSON

ZUZANNA SADOWSKA

TŁUMACZKA JĘZYKA MIGOWEGO

17 LAT, UCZENNICA SZKOŁY
PIEKARSKIEJ

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.

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.
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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.

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

D

zięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu
Społecznego nasze szkolenia nabrały w tym roku
rozpędu. W ramach programu organizowane były
Akademie: Chopina, Kapitana i Menedżera, szkolenia dla
osób głuchoniemych i powyżej 50. roku życia, a także dla
dyrektorów i senior menedżerów centrali. „Zrealizowaliśmy
niemal 90 proc. szkoleń w ramach Projektu Kapitał Ludzki.
Jesteśmy na etapie liczenia wskaźników i wyciągania wniosków, aby do końca marca zrealizować założone cele”
– mówi Magdalena Wiszowata, senior menedżer Działu
Szkoleń. „W przyszłym roku mamy jeszcze tylko po jednej
akademii Menedżera i Kapitana, a poza tym kończymy bloki innych szkoleń” – dodaje.
Zrealizowaliśmy już 334 dni szkoleniowe. Śmiało możemy
więc powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy żadnego dnia. Rok
kalendarzowy pokrył się z naszym szkoleniowym.

Szkolenie

Liczba
uczestników

50+
Osoby niepełnosprawne
Senior menedżerowie
Akademia Chopina
Akademia Kapitana
Akademia Menedżera

938
236
450
24
45
36

WERYFIKACJA EFEKTÓW
W celu sprawdzenia efektywności szkoleń wprowadziliśmy
specjalne ankiety satysfakcji. Najciekawsze z nich to ankiety
reakcji, które uczestnicy wypełniają zaraz po szkoleniu. Dostarczają one najbardziej wiarygodnych informacji o tym,
jak szkolenia są odbierane.

Najbardziej zadowolona ze szkoleń jest grupa 50+. Prawie 99 proc. osób bardzo dobrze oceniło przydatność
szkolenia w codziennej pracy, a także możliwość wymiany
doświadczeń zawodowych. Te same 99 proc. wykazało
również poszerzenie swojej wiedzy. Bardzo wysokie noty
otrzymali także trenerzy za poziom merytoryczny. „Inwestowanie w rozwój osób po 50. roku życia jest dla naszej
firmy bardzo ważne. W tej chwili co piąty Polak ma ponad 50 lat. Niestety ludzie ci bardzo szybko wycofują się
z rynku pracy i przechodzą na wcześniejsze emerytury,
a przecież są to doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy. Przygotowanie tej grupy wiekowej do aktywnych działań jest jednym z głównych celów naszych szkoleń”
– wyjaśnia Magdalena Wiszowata.
Również uczestnicy naszych akademii są bardzo zadowoleni z poziomu szkoleń. Dla nich główną korzyścią jest uzupełnienie i usystematyzowanie swojej wiedzy. Wszyscy
jednomyślnie to potwierdzają. Okazało się także, jak
ogromne znaczenie mają szkolenia dla naszych franczyzobiorców. Wszelkie informacje o firmie są im wręcz niezbędne. Najbardziej doceniają rozwiązania kasowe, procedury
obowiązujące w firmie, dobre praktyki wprowadzone
w różnych działach. Dużo korzyści czerpią też z tzw. szkoleń miękkich, np. zasad komunikacji.
JAKIE TRUDNOÂCI?
Najtrudniejsze jest połączenie szkoleń z obowiązkami zawodowymi uczestników. Szczególnie uciążliwe jest to dla
dyrektorów-stażystów z Akademii Chopina, którzy zarządzają już swoimi sklepami. Dział Szkoleń musi też pamiętać

Podsumowanie
Realizacja wskaźników szkoleń wyniosła na
koniec roku 98 proc.
■ Prawie 8 tys. ankiet wypełnią uczestnicy
szkoleń.
■

OPINIE SZKOLENIOWCÓW
Ewa Zaborowska, prowadziła szkolenia dla grupy 50+
Prowadziłam szkolenia w trzech miastach: Warszawie,
Wrocławiu i Krakowie. Ich uczestnicy byli niezwykle zaangażowani. Chętnie słuchali, chcieli dowiedzieć się czegoś
nowego, dzielili się wiedzą. Zazwyczaj najbardziej podobała
im się komunikacja interpersonalna. Podczas tego szkolenia
poznali typy osobowościowe oraz efektywne sposoby komunikowania. Byli bardzo zadowoleni ze szkoleń i wielokrotnie podkreślali, że przydałyby się one co najmniej raz
w roku.
Barbara Lorenc, szkoliła osoby niepełnosprawne
Na początku w szkoleniach brały udział tylko osoby niedosłyszące, a później także z innym rodzajem niepełnosprawności. Były to szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta,
które wymagały pomocy tłumacza na język migowy, a także nieco wolniejszego trybu prowadzenia. Wiedza teoretyczna oraz ćwiczenia praktyczne, jakie miały miejsce
podczas szkolenia, zostały przyjęte z ogromnym entuzjazmem. Szczególnie ważne i cenne okazały się wskazówki,
jak sobie radzić z trudnym klientem, jakie trudności można napotkać w pracy i jak im przeciwdziałać.

NASZE SKARBY

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.
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o tym, aby szkolenia nie kolidowały z akcjami handlowymi
w naszych sklepach i nie dezorganizowały ich pracy.
Najwięcej niepokoju co do szkoleń miały osoby po 50. roku
życia. Obawiały się, że są niewystarczająco dobre i dlatego
muszą się dokształcać. Szybko jednak okazało się, że to
właśnie ta grupa najbardziej ceni sobie tę formę aktywności, najchętniej dzieli się swoimi doświadczeniami i najwięcej
korzysta z wiedzy prowadzących. Szkolenia prowadzone
przez trenerów to jedna strona medalu. Druga to administracja, niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że zaplecze szkoleniowe to cała szafa segregatorów, prawie
stustronicowy raport przygotowywany co dwa miesiące,
dziesiątki faktur, rozliczeń list obecności. Każdy dokument
i godzina szkolenia muszą być podpisane i zatwierdzone. To
dużo żmudnej i dokładnej pracy. „Ale gdy zgłaszają się
do nas osoby, które chciałyby uczestniczyć w szkoleniach,
chociaż jako wolni słuchacze, to myślę, że warto było taki
trud podjąć” – podkreśla z dumą Magdalena Wiszowata.
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ANTOSIA
BOSAK

HANIA
SAŁEK

WIKTOR
SZULECKI

córka Magdaleny
Rendudy-Bosak
z Działu Komunikacji
Wewnętrznej. Urodzona
15 października 2009 r.

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

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