ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ
З метою інформування учнівської молоді про можливості служби зайнятості щодо
пошуку роботи та надання соціальних послуг фахівці Свалявської районної філії
Закарпатського обласного центру зайнятості 14 грудня 2017 року провели День відкритих
дверей для випускників Свалявської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів. До участі запросили і соціальних
партнерів –
фахівців відділу «Свалявське бюро правової допомоги» Мукачівського
місцевого центру з НБВПД, Свалявський районний військовий комісаріат та Державну
прикордонну службу, з якими налагоджена тісна співпраця.
У заході взяли участь директор Свалявської районної філії Закарпатського ОЦЗ
Івановчик Г.Є., заступник начальника відділу надання соціальних послуг Чернуха М. М.,
заступник начальника відділу добору в Закарпатській області Державної прикордонної
служби майор Манік О. Л., спеціаліст Свалявського бюро правової допомоги Татач Т.М.,
начальник відділення військового обліку Свалявського районного військового комісаріату
Голіш Б.С. та понад 20 учнів Свалявської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів.
У ході зустрічі випускники ознайомилися з технологією надання соціальних послуг
клієнтам служби зайнятості, нові технології, впроваджені державною службою зайнятості
(онлайн-навчання, відео-резюме, послуга «електронної черги» тощо), навчальні заклади
області, можливість отримання професій та працевлаштування на роботу неповнолітніх осіб.
О.Л.Манік розповів про Державну прикордонну службу України, історію її створення,
завдання, покладені на неї, та повсякденну оперативно-службову діяльність. Особливу увагу
було приділено питанням специфіки контрактної служби, вимог до кандидатів, порядку
оформлення документів, вікових обмежень, грошового утримання, державних гарантій
військовослужбовцям-контрактникам та членам їх сімей. Випускники також дізналися про
можливості вступу до Національної академії Державної прикордонної служби. Олексій
Манік презентував відеоролики про службу у прикордонних військах, відповів на численні
питання безробітних та провів співбесіду з особами, яких цікавила контрактна служба.
У ході екскурсії по центру зайнятості юнаки і дівчата дізналися, як правильно
користуватись інформацією про наявність вільних робочих місць за допомогою «тач-скріну»,
спробували скористатися інноваційними методами пошуку роботи: Інтернет–порталом
«Труд». Потім учнів було запрошено до комп’ютера вільного доступу, де вони пройшли
ґрунтовне профдіагностичне обстеження для виявлення власних професійних нахилів та
здібностей. Індивідуальними консультаціями з використанням психологічних методик,
направлених на виявлення професійних переваг і особливостей темпераменту, скористалися
усі бажаючі.
Сподіваємося, що у цей день школярі отримали багато цікавої інформації, адже такі
зустрічі покликані допомогти учням зрозуміти власні можливості, використати отриману
інформацію при виборі майбутньої професії та правильно орієнтуватися на сучасному ринку
праці.

