
Життя людини дуже непередбачу-
ване та бурхливе. Воно може дару-
вати нам хвилини щастя і в той же 
час — приносити багато клопоту, 
неприємностей. Іноді людині важко 
утримати тягар цих проблем на 
своїх плечах і вона може втратити 
надію, віру в себе, а найголовні-
ше — здоров’я. Уникнути цього 
нам допомагають мудрі поради 
досвідчених фахівців — психологів, 
чиє професійне свято — Всеукраїн-
ський день психолога — відзнача-
ється 23 квітня. Без цих спеціалістів 
не обходиться робота служби 
зайнятості, адже психологічна під-
тримка на ринку праці незайнятого 
населення у нинішніх складних 
соціально-економічних умовах стає 
необхідною. На Волині допома-
гають упоратися з поставленими 
завданнями працівникам служби 
зайнятості їхні соціальні партнери, 
а саме обласна молодіжна гро-
мадська організація (ОМГО) «Регі-
ональний інститут європейського 
розвитку». 

Голова правління Олена Кобрі-
на наголосила, що їхня організація 
недержавна, неприбуткова та непо-
літична, в центрі своєї діяльності 
ставлять людину — її потреби, цін-
ності. 

— Наша співпраця зі службою 
зайнятості зав’язалася давно, — роз-
повіла Олена Артемівна. — Прово-
дячи найрізноманітніші тренінги, 
ми з’ясовуємо, яка тема на сьогодні 
є гарячою. Приємно, що наші про-
позиції у центрі зайнятості підтри-
мують. 

Зокрема, популярні тренінги із 
започаткування власної справи, як 
зорієнтуватись у виборі професії, 
особливо для молоді. Актуальна 
тема для молоді й старших — здо-
ровий спосіб життя. Корисним є 
тренінг про те, як знайти можливос-
ті й ресурси безробітним, а також 
жінкам після декретних відпусток, 
які практично за цей час випадають 
із суспільної діяльності. Вразлива 
категорія людей передпенсійного 
віку, які залишилися без роботи, ба-
гато часу працювали на одному міс-
ці й зараз у відчаї, — їм допомагають 
знайти новий орієнтир у житті. До 
речі, служба зайнятості тим, кому 
45 років і більше, надає можливість 
безкоштовного перенавчання. Хоч 
як дивно, але люди дуже пасивно до 
цього ставляться. 

— Зараз набагато важче пра-
цювати, адже люди приходять на 
тренінги вже з від’ємним настроєм, 
думкою, що нічого змінити немож-
ливо: закони не працюють, у країні 
війна і так далі, — констатує Олена 
Кобріна. — А ми намагаємося спо-

нукати їх до того, що сьогодні я сам 
для себе можу щось зробити, кудись 
рухатися і допомогти не тільки собі, 
а й тим людям, які зі мною поруч, 
— рідним, близьким. Адже будь-яка 

криза — це старт чогось нового. За-
раз проводимо тренінги, які допома-
гають започаткувати власну справу 
без великого стартового капіталу. 
Кажу аудиторії: «Ви стверджуєте, 
що все так погано, але назвіть когось 
із ваших знайомих, хто щось про-
дає, перевозить, надає якісь послу-
ги». І кожен називає по кілька осіб. 
«Значить, вони можуть у нинішніх 

умовах працювати, а ви що, гірші?» 
Дуже добре, що обласний центр 
зайнятості готує брошури із при-
кладами успішного започаткування 
бізнесу. Людина погортає її — і вже 
думка закрадеться: хтось зробив, 
а чому я не можу? Звичайно, це не 
означає, що після тренінгу всі двад-
цять учасників піднялись і пішли 
займатися власною справою, але те 
зерно, яке впало на ґрунт їхньої сві-
домості, вже може прорости навіть 
через якийсь період часу. Для люди-
ни важливо усвідомити, що вона до-
стойна, вартісна, що вона може. Ми 
допомагаємо долати такі установки, 
як, наприклад, «не висовуйся», «ні-
кому не кажи, щоб не наврочили», 
«нікого не питай». Навіть якщо буде 
класна ідея, людина не реалізує її, 
бо, щоб її просувати, потрібно ра-
дитися, питати. Часто у сільськогос-
подарських районах спостерігаємо, 
як, приміром, виростив картоплю, 
не продав і знову садить. Замість 
того щоб проаналізувати, чому так 
вийшло, знайти клієнтів для збуту, 
подумати, чи треба картоплю, чи, 
може, іншу культуру вирощувати. 

— Люди приходять, щоб центр 
зайнятості знайшов роботу, щоб їх 
влаштували так, як їм підходить, а 
наше завдання — змістити акцент: 
центр зайнятості дає інформацію та 
певну матеріальну підтримку — це 
дуже добре, але на якомусь етапі, а 
далі людина має сама активно шука-

ти, переглядати вакансії, ходити на 
співбесіди, — продовжує психолог 
ЗОШ № 23, волонтер ОМГО «Регі-
ональний інститут європейського 
розвитку» Наталя Казьмірук. — 
Пасивність — річ, із якою ми боре-
мося. Відгуки людей нам додають 
упевненості в тому, що робимо ко-
рисну справу. 

— Ми щасливі співпрацювати 
зі службою зайнятості, бо це великі 
плоди нашої діяльності — вся наша 
область, — продовжує Олена Ко-
бріна. — І якби ми просто вийшли 
й оголосили, що запрошуємо людей 
на тренінг, то обмежилися б якоюсь 
територією невеличкою, а так вихо-
дить, що достукуємося до найвід-
даленіших сіл Камінь-Каширського, 
Старовижівського, Іваничівського 
та інших районів. 

Психолог-практик і волонтер 
ОМГО «Регіональний інститут єв-
ропейського розвитку» Лариса Ма-
тисюк розповіла про майбутній но-
вий проект — роботу з людьми, які 
повернулися з АТО, та їхніми близь-
кими. Це буде певного роду клуб, де 
намагатимуться тих, хто у розпачі, 
втратив близьких, підтримувати 
емоційно, гуртувати, щоб люди від-
чули опору. 

— Загалом, — зауважує Лариса 
Миронівна, — сьогодні психологія 
починає ставати сильною наукою, 
бо у її центрі — людина з її потре-
бами. Нині професія психолога за-

требувана й актуальна, а психологія 
стала важливим інструментом впли-
ву на життя людей і суспільство. 

Однак, за словами фахівця, така 
професія не всім під силу і має свої 
нюанси. 

— Люди приходять до психоло-
га з різними проблемами, — про-
довжує Лариса Матищук, — тому 
важливе вміння слухати і розумі-
ти. Якщо молода людина не готова 
до цього, то не варто обирати фах 
психолога. Має бути внутрішнє ба-
жання допомогти, бажання працю-
вати з людьми. Професія має свої 
ризики, це — професійно-емоційне 
вигоряння. Тому варто дотримува-
тися балансу між роботою і власним 
життям. 

ЯК ПОЗБУТИСЯ ДЕПРЕСІЇ 

Важкий економічний стан у кра-
їні, невпевненість у завтрашньому 
дні й інші причини заганяють людей 
у стан депресії. Ми поцікавились у 
психологів кількома практичними 
порадами, як уникнути її. 

— Весна — період, коли потріб-
но приділяти собі час, можливо, ви 
втомилися або просто не висипає-
тесь, — каже Наталя Казьмірук. — 
Не варто заганяти себе, займіться 
справою, яка вам до душі, можливо, 
знайдіть клуб за інтересами. Більше 
прогулюйтеся, спілкуйтеся з при-
родою, малими дітьми, тваринами. 
Йдете з дому на роботу — порадійте 
тому, що є навколо: небу, брунькам, 
які розпускаються, співу пташок. 
Потрібно відмовлятися від звички 
занурюватись у негатив, у свою про-
блему, бо з будь-якої ситуації є як мі-
німум три виходи. Коли тобі погано, 
знайди того, кому ще гірше, та допо-
можи йому. 

— Подивіться на своє життя зі 
сторони, — продовжує Олена Кобрі-
на, — от якби ще рік прожити в та-
кому стані: хочеться щось міняти чи 
ні. Ви можете просто залишити все 
так, як є. Але можете почати щось 
змінювати не раптово, а покроково 
— це простіше, набагато легше. Про-
те все одно той, хто робить перший 
крок, той дійде до своєї мети, а хто 
не почне — точно нікуди не дійде. 
Немає роботи, значить, у цей час я 
можу сісти подумати, може, зайня-
тися чимось іншим, про що мріяв 
завжди, але за щоденними клопота-
ми й роботою з ранку до вечора про-
сто не вистачало часу. У стосунках 
так само: якщо завершились одні, то 
це не означає, що кохання пропало. 
Зробіть висновок: чому ця людина 
не підійшла, що мені потрібно змі-
нити в собі, яка людина іншої кате-
горії потрібна поруч. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Шукаю роботу
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У Любешівський центр зайнятості 
запросили священика 
для консультації 
Священик Свято-Миколаївської релігійної громади УПЦ 
Київського патріархату Антоній зустрівся із працівниками 
центру, де обговорили питання підтримки бійців, які 
повернулися із зони АТО, а також сімей, члени яких загинули 
чи несуть службу. Отець Антоній має досвід надання допомоги 
учасникам Майдану гідності. Він на той час був студентом 
духовної академії, допомагав пораненим у Михайлівському 
соборі, підтримував їх фізично та духовно. 

На Волині затвердили програму 
розвитку малого і середнього 
підприємництва 
У документі передбачено заходи щодо стимулювання 
підприємницької ініціативи безробітних громадян, які 
має реалізувати обласна служба зайнятості. Зокрема, 
це стосується орієнтації сільського населення до 
несільськогосподарських видів економічної діяльності — 
надання послуг у сфері зеленого туризму та розвитку його 
інфраструктури. 

Психолог Наталія Казьмірук проводить тренінг

Запрошуємо до участі у семінарах-тренінгах, які проводитимуть 
кваліфіковані спеціалісти – партнери служби зайнятості: 

24 квітня у Шацькому районному центрі зайнятості 
(смт Шацьк, вул. Шевченка, 5)
11.00 год. – тренінг на тему «Як розпочати роботу в твоїй громаді» 
13.00 год. – тренінг на тему «Запрограмуй свій успіх» 

24 квітня у Старовижівському районному центрі зайнятості 
(смт Стара Вижівка, вул. Лесі Українки, 1а) 
12.00 год. – тренінг на тему «Як розпочати роботу в твоїй громаді» 
14.00 год. – тренінг на тему «Запрограмуй свій успіх» 

27 квітня у Ківерцівському районному центрі зайнятості 
(м. Ківерці, вул. Грушевського, 23) 
10.00 – тренінг на тему «Шлях до працевлаштування та самозайнятості через нові 
інформаційні технології» 
12.00 – тренінг на тему «Активізація резервів для пошуку шляхів із виходу з 
кризових ситуацій» 

29 квітня у Рожищенському районному центрі зайнятості 
(м. Рожище, вул. Кондратюка, 3) 
10.00 – тренінг на тему «Шлях до працевлаштування та самозайнятості – через нові 
інформаційні технології» 
12.00 – тренінг на тему «Активізація резервів для пошуку шляхів виходу з кризових 
ситуацій» 

Телефон для додаткової інформації – (0332) 72-54-37 (відділ організації 
профорієнтації обласного центру зайнятості)

Будь-яка криза — це старт чогось нового 

Роботодавці терміново потребують працівників! 

Звичайно, це не означає, 
що після тренінгу всі двад-
цять учасників піднялися і 
пішли займатися власною 
справою, але те зерно, яке 
впало на ґрунт їхньої свідо-
мості, вже може прорости 
навіть через якийсь період 
часу. Для людини важливо 
усвідомити, що вона до-
стойна, вартісна, що вона 
може

У цьому переконують клієнтів центру зайнятості психологи 

 ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ

ТОВ «Волиньагрохолдинг»: 
— завідувач складу, заробітна плата — 
2000 грн. 
За довідками з питань працевлаштування 
звертатися: Луцький район, с. Шепель, 
вул. Центральна, 11, тел. (0332) 72-64-94, 
79-80-43. 

ПП «Промбуд-5»: 
— муляр, заробітна плата — 2000 грн; 
— електрослюсар будівельний, заробітна 
плата — 2000 грн; 
— монтажник із монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій, заробітна 
плата — 2000 грн; 
— машиніст крана автомобільного, 
заробітна плата — 2000 грн; 
— бетоняр, заробітна плата — 2000 грн. 
За довідками з питань працевлаштування 
звертатися: м. Луцьк, вул. Ковельська, 1, 
тел. (0332) 72-21-11. 

ПП Грицюк Вікторія Вікторівна: 
— майстер із ремонту, заробітна плата — 
1230 грн. 
За довідками з питань працевлаштування 

звертатися: м. Луцьк, вул. Шевченка, 11, 
контактний телефон — (095) 210-79-56. 

ПП «Транспортна компанія»: 
— адміністратор системи, заробітна 
плата — 1250 грн;
— програміст (база даних), заробітна 
плата — 1250 грн. 
За довідками з питань працевлаштування 
звертатися: Луцький район, с. Струмівка, 
вул. Старицького, 84, тел. (0332) 70-59-54. 

ТОВ «Шинака-Україна»: 
— арматурник (будівельні, монтажні й 
ремонтно-будівельні роботи), заробітна 
плата — 1220 грн. 
— бетоняр, заробітна плата — 1220 грн. 
За довідками з питань працевлаштування 
звертатися: Луцький район, с. Струмівка, 
вул. Рівненська, 4, тел. (0332) 78-95-68. 

СГ ПП «Дружба»: 
— головний інженер, заробітна плата — 
від 5000 грн; 
—  агроном, заробітна плата — від 
3000 грн; 

—  лікар ветеринарної медицини, 
заробітна плата — від 3000 грн; 
— зоотехнік, заробітна плата — від 
3000 грн. 
За довідками з питань працевлаштування 
звертатися: Луцький р-н, с. Воютин, вул. 
Шкільна, 2, тел. (0332) 79-75-69, (067) 
361-84-94. 

ПП Деркач Сергій Олександрович: 
— столяр, заробітна плата — 1500 грн. 
За довідками з питань працевлаштування 
звертатися: Луцький р-н, с. Милуші, 
вул. Гагаріна, 26, контактний телефон —
(095) 58-88-139. 

ПАТ «Гнідавський цукровий завод»: 
— столяр, заробітна плата — 2000 грн; 
— муляр, заробітна плата — 2000 грн. 
За довідками з питань працевлаштування 
звертатися: м. Луцьк, вул. Ранкова, 5, 
контактний телефон — (0332) 77-25-13. 

Більше інформації про вільні робочі 
місця та вакантні посади — на сайтах 

Державної служби зайнятості: 
www.trud.gov.ua, www.dcz.gov.ua/vol

Сторінку підготовлено за сприяння Волинського обласного центру зайнятості


