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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OGÓLNOSTANOWĄ INICJATYWĘ MAJĄCĄ 

NA CELU POMOC OSOBOM POSZUKUJĄCYM PRACY W ZNALEZIENIU 
ZATRUDNIENIA  

  
Działania programów współpracy społecznej będą koncentrować się na pomocy 

mieszkańcom stanu Nowy Jork, którzy korzystają z programów związanych z 
pandemią, w tym z Programu pomocy czynszowej w sytuacjach kryzysowych 

(Emergency Rental Assistance Program, ERAP)  
  

Rekordowe ponad 220 000 miejsc pracy dostępnych w Banku Pracy stanu Nowy 
Jork (New York State Job Bank)  

  
Wirtualne targi pracy w każdym regionie stanu  

  
Wysiłki będą opierać się na obecnej kampanii skoncentrowanej na zapewnieniu 

pomocy mieszkańcom stanu Nowy Jork w znalezieniu pożądanej pracy  
  

DOL będzie tygodniowo oferował 1000 dodatkowych wirtualnych spotkań dot. 
możliwości zawodowych  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj nową inicjatywę, która ma opierać się na 
szeroko zakrojonych działaniach podjętych już przez Departament Pracy stanu Nowy 
Jork (New York State Department of Labor, NYS DOL), mających na celu 
zaoferowanie osobom poszukującym pracy możliwości skorzystania z rekordowej 
liczby ponad 220 000 dostępnych miejsc pracy, narzędzi i zasobów szkoleniowych.  
  
„Po doświadczeniu przez osoby pracujące trudności w związku z COVID-19, ważne 
jest, abyśmy kojarzyli osoby poszukujące pracy z firmami, które oferują możliwości 
zatrudnienia”, powiedziała Gubernator Hochul. „Usprawnienie procesu rekrutacji 
przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym, jak również całemu stanowi. Czekam na 
pozytywne efekty tej inicjatywy, gdyż wpisują się one w nasz proces odbudowy i 
zmiany stanu Nowy Jork na lepsze”.  
  
Departament Pracy stanu Nowy Jork kontynuuje działania mające na celu aktywną 
pomoc mieszkańcom stanu w znalezieniu pracy poprzez rekrutację, dopasowywanie 
umiejętności, działania marketingowe, działania wśród lokalnej społeczności, wirtualne 
centrum wsparcia kariery, kampanie medialne i społecznoścowe, oraz inne inicjatywy 



podejmowane w ramach odbudowy gospodarczej stanu Nowy Jork po pandemii 
COVID-19. Dzięki tej nowej inicjatywie Departament Pracy stanu Nowy Jork rozszerzy 
istniejące usługi o współpracę z dodatkowymi partnerami społecznymi w całym stanie, 
aby edukować mieszkańców na temat bezpłatnych zasobów dostępnych w celu 
znalezienia pracy. Departament Pracy będzie również współpracował z organizacjami 
społecznymi, między innymi z tymi, które pomagały mieszkańcom stanu Nowy Jork w 
ramach Programu pomocy czynszowej w sytuacjach kryzysowych (ERAP), aby 
umożliwić kandydatom znalezienie pracy, odbycie szkolenia lub skorzystanie z innych 
zasobów.  
  
Komisarz Departamentu Pracy stanu Nowy Jork, Roberta Reardon, powiedziała: 
„Pandemia COVID-19 spowodowała ogromne zmiany, nie tylko w rodzaju dostępnych 
miejsc pracy, ale także w tym, kto szuka pracy – kiedy, gdzie i jak – oraz w systemach i 
programach potrzebnych do udzielenia wsparcia takim osobom. Musimy zmodyfikować 
system kojarzenia osób poszukujących pracy z dostępnymi ofertami pracy, a 
jednocześnie zaspokoić potrzeby naszych pracodawców. W tym celu potrzebujemy 
zaangażowania wszystkich naszych partnerów, od tych zajmujących się szkoleniami 
pracowników, po lokalne organizacje społeczne, aby pomogli nam w edukacji 
mieszkańców stanu Nowy Jork na temat nowych możliwości”.  
  
Zastępca komisarza Biura Pomocy Tymczasowej i dla Osób z 
Niepełnosprawności, Barbara C. Guinn, powiedziała: „Wraz z wybuchem pandemii 
COVID-19 wielu mieszkańców stanu Nowy Jork straciło pracę lub nie było w stanie 
pracować i nadal boryka się z problemem znalezienie stałego zatrudnienia. Nasze 
biuro będzie angażować organizacje społeczne, które już wspierają gospodarstwa 
domowe o niskich i średnich dochodach w całym stanie, aby pomogły one w 
rozpowszechnieniu wśród mieszkańcy wiedzy na temat usług zapewnianych przez 
Departament Pracy. Ma to na celu skojarzenie poszukujących pracy z pracodawcami, 
jednostkami szkoleniowymi i zapewnienie możliwości skorzystanie z innych ważnych 
zasobów w celu poprawy ich kwalifikacji i szans na znalezienie zatrudnienia”.  
  
Szkolenie organizacji partnerskich  
  
Departament Pracy stanu Nowy Jork przeszkoli w zakresie możliwości na rynku pracy 
pracowników organizacji non-profit, agencji stanowych i innych partnerów społecznych, 
którzy regularnie pomagają mieszkańcom stanu Nowy Jork w dostępie do usług, w tym 
pomocy związanej z pandemią. Dzięki temu, na terenie całego stanu Nowy Jork będą 
dostępne spójne informacje, które rozszerzą i poprawią dostęp do usług i pomocy w 
poszukiwaniu pracy.  
  
Organizacje mogą zgłaszać się do udziału w sesjach szkoleniowych dla trenerów tutaj.  
  
Szkolenie dla partnerów społecznych będzie koncentrować się na wielu dostępnych 
usługach zawodowych, sposobach uzyskania dostęp do tych usług i skutecznego 
korzystania z nich. Usługi obejmują poszukiwanie możliwości rozwoju zawodowego, 
pomoc w szukaniu pracy, pisanie CV, umiejętności prowadzenia rozmów 
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kwalifikacyjnych oraz wirtualne usługi pośrednictwa pracy, takie jak wirtualne centrum 
kariery i wirtualne targi kariery. DOL będzie organizował webinaria i zapewni zasoby, 
którymi uczestnicy będą mogli dzielić się bezpośrednio w ramach ich sieci.  
  
DOL organizuje już tysiące wirtualnych spotkań z doradcami zawodowymi dla osób 
otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych. W ramach tej współpracy, w każdym tygodniu 
w całym stanie zorganizowanych zostanie 1000 dodatkowych spotkań zawodowych 
oraz udostępniony zostanie formularz online dla osób poszukujących pracy, aby mogły 
one umówić się na wirtualne spotkanie z doradcą zawodowym. Chętni mogą 
zapisywać się na spotkania tutaj.  
  
Oprócz nowego zestawu narzędzi dla osób poszukujących pracy, NYS DOL zachęca 
firmy do korzystania z bezpłatnych usług rekrutacyjnych i zachęt do zatrudniania.  
  
Wirtualne targi kariery  
  
Osoby poszukujące pracy w każdym regionie mogą teraz bez wychodzenia z domu 
nawiązać kontakt z firmami w ramach targów pracy, przeglądać dostępne oferty pracy i 
skontaktować się bezpośrednio z pracodawcami w celu uzyskania odpowiedzi na 
ewentualne pytania. Departament współpracuje również z innymi agencjami stanowymi 
w celu podkreślenia i rekrutacji do pracy w administracji stanu Nowy Jork.  
  
Pełną listę targów kariery i wirtualnych warsztatów można znaleźć tutaj. Poniżej 
znajduje się lista niektórych z nadchodzących wirtualnych targów kariery:  
  

• 1 grudnia – 11:00 – Wirtualne targi kariery w regionie North Country  

• 1 grudnia – godz. 11:00 – Targi NYS Virtual Clean Tech & Advanced 
Materials  

• 2 grudnia – 11:00 – Wirtualne targi kariery na Long Island  
• 2 grudnia – 11:00 – Wirtualne targi kariery w Dolinie Mohawk  

• 7 grudnia – 11:00 – Wirtualne targi kariery w Nowym Jorku  

• 8 grudnia – 11:00 – Wirtualne targi kariery w Central NY  

• 8 grudnia – 11:00 – Wirtualne targi kariery w regionie Finger Lakes  

• 9 grudnia – 11:00 – Wirtualne targi kariery w Capital Region  

• 14 grudnia – 11:00 – Wirtualne targi kariery w zachodniej części stanu 
Nowy Jork  

• 15 grudnia – 11:00 – Wirtualne targi kariery w Dolinie Hudson  

• 16 grudnia – 11:00 – Wirtualne targi kariery w regionie Southern Tier  
  

Kampania medialna  
 
Oprócz bezpośrednich wiadomości e-mail do mieszkańców stanu Nowy Jork, NYS 
DOL rozpoczął również kampanię w mediach społecznościowych, aby rozpowszechnić 
wśród mieszkańców stanu Nowy Jork informacje o dostępnych miejscach pracy. 
Kampania obejmuje reklamy w radiu, telewizji, mediach społecznościowych i w 
środkach transportu publicznego.  
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Departament rozpoczął również nową kampanię pod nazwą „This is Why”, która ma na 
celu zapoznanie mieszkańców stanu Nowy Jork z możliwościami rozwoju zawodowego 
w branżach takich jak przewozy samochodowe, produkcja i pielęgniarstwo.  
  
Bezpłatne zasoby dla poszukujących pracy  
  
NYS DOL oferuje wiele bezpłatnych narzędzi, aby pomóc mieszkańcom stanu Nowy 
Jork poszukującym pracy, w tym:  
  

• Bank Pracy stanu Nowy Jork i JobZone: Posiadająca rekordową liczbę 
ponad 220 000 dostępnych ofert pracy strona Banku Pracy pozwala 
mieszkańcom stanu Nowy Jork na przeglądanie ofert pracy według 
lokalizacji, nazwy stanowiska i nazwy firmy. Dodatkowe narzędzia do 
szukania pracy i rozwoju kariery zostały zaprojektowane tak, aby pomóc 
indywidualnym osobom w planowaniu przyszłości, organizowaniu 
poszukiwania pracy, przygotowywaniu CV i analizowaniu możliwości 
rozwoju zawodowego.  

• Wirtualne warsztaty: Codziennie webinaria na żywo na ważne tematy, 
takie jak pisanie CV, poszukiwanie pracy i techniki prowadzenia rozmów 
kwalifikacyjnych.  

• Usługi centrum kariery: Możliwość uczenia się od ekspertów i 
skorzystania z doradztwa zawodowego, pisanie CV i przeszukiwanie 
zasobów miejsc pracy, oferowane przez Internet, telefon lub 
wideokonferencję. NYS DOL uruchomił kompleksową platformę 
wirtualnego centrum kariery, a mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą 
umówić się na spotkanie tutaj. Dodatkowe zasoby można znaleźć tutaj.  

• Coursera: W oparciu o wyniki ostatniego sondażu wśród 
przedsiębiorców, NYS DOL opracował listę najważniejszych 
umiejętności, które według przedsiębiorców są najbardziej potrzebne, 
oraz udostępnił bezpłatne kursy szkoleniowe w Internecie dla 
bezrobotnych mieszkańców stanu Nowy Jork. Już ponad 56 000 osób 
korzysta z szkoleń online za pośrednictwem serwisu Coursera, który 
oferuje tysiące kursów dotyczących umiejętności istotnych dla branż 
oferujących wiele miejsc pracy, aby podnieść kwalifikacje pracowników i 
odkryć nowe ścieżki kariery.  

• Szkolenie SUNY: NYS DOL pracuje nad tym, aby zapewnić osobom 
poszukującym pracy możliwość skorzystania z szerokiego spektrum 
możliwości kształcenia w SUNY zarówno online, jak podczas zajęć 
stacjonarnych.  

• Rejestrowane praktyki zawodowe (Registered Apprenticeship): 
Osoby poszukujące pracy zainteresowane odbyciem sprawdzonego 
szkolenia w szerokim zakresie profesji (produkcja, budownictwo, 
informatyka, opieka nad dziećmi, nauczyciel itp.) mogą uzyskać 
informacje o płatnych szkoleniach w miejscu pracy i w sali szkoleniowej 
dostępnych w ramach programu rejestrowanych praktyk zawodowych.  
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• Bank pracy oferujący możliwość zatrudnienia w niepełnym 
wymiarze godzin: W następstwie COVID-19, NYS DOL zmienił swój 
system ubezpieczenia na wypadek częściowego bezrobocia (Partial 
Unemployment Insurance), w którym obecnie zasiłki dla bezrobotnych 
przyznawane są na podstawie liczby godzin faktycznie przepracowanych 
w ciągu tygodnia, a nie tylko na liczbie przepracowanych dni. W nowym 
systemie bezrobotni mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą wrócić do pracy 
w niepełnym wymiarze godzin bez ryzyka utraty świadczeń z tytułu 
ubezpieczenia od bezrobocia. Aby uzupełnić tę zmianę, NYS DOL 
uruchomił stronę internetową, która obejmuje ponad 27 000 ofert pracy w 
niepełnym wymiarze czasu pracy dostępnych w stanie Nowy Jork, które 
poszukujący pracy mogą sortować według lokalizacji, nazwy stanowiska i 
nazwy firmy.  

  
Bezpłatne zasoby dla firm  
  
Dodatkowo, NYS DOL oferuje wiele bezpłatnych zasobów mających pomóc firmom 
poszukującym pracowników, w tym:  
  

• Dostęp do milionów osób poszukujących pracy: NYS DOL posiada 
bezpłatne programy i usługi, które pozwalają firmom zaoszczędzić czas i 
pieniądze. Firmy mogą zamieszczać oferty pracy w banku pracy NYS Job 
Bank poprzez indeksowanie z istniejącej strony, samodzielnie lub z 
pomocą pracowników. Ponadto, aby sprostać aktualnym potrzebom 
rekrutacyjnym, przedsiębiorcy mogą uzyskać dostęp do banku talentów 
NYS Talent Bank, który obejmuje miliony wykwalifikowanych osób 
poszukujących pracy.  

• Targi kariery: Wirtualne targi kariery NYS DOL umożliwiają firmom 
nawiązanie kontaktu z osobami poszukującymi pracy bez konieczności 
wychodzenia z biura. Mogą one udostępniać zasoby, zamieszczać oferty 
pracy, czatować, przeglądać CV i zatrudniać pracowników, a wszystko to 
za pośrednictwem jednej platformy.  

• Ulgi podatkowe i zachęty do zatrudniania: NYS DOL zapewnia 
przedsiębiorstwom bezpośredni dostęp do istniejących federalnych i 
stanowych ulg podatkowych i innych zachęt do zatrudniania.  

• Fundusze szkoleniowe: Fundusze szkoleniowe mają na celu wsparcie 
firm w podnoszeniu kwalifikacji pracowników lub uzupełnianiu braków w 
kwalifikacjach nowych pracowników. W lipcu stan uruchomił drugą rundę 
finansowania w ramach inicjatywy na rzecz rozwoju pracowników 
(Workforce Development Initiative), w ramach której do dyspozycji będzie 
48 mln USD na pomoc mieszkańcom stanu Nowy Jork w znalezieniu 
wysokiej jakości, dobrze płatnych miejsc pracy oraz na zaspokojenie 
krótko- i długoterminowych potrzeb przedsiębiorstw w zakresie 
zatrudnienia.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyparttime.usnlx.com%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347466169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BTYZm2rmpmfUL7o%2FcczTcMVKTz0i95PdMJeDcJzxNfM%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dol.ny.gov%2Frecruit-your-workforce&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347476119%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4%2Bg%2Bm7id10zV6nkJAKev6ajPcjzDd219WqtV%2BvzMIpE%3D&reserved=0
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• Informacje o rynku pracy: Dostęp do najbardziej aktualnych i 
dokładnych danych na temat podaży pracy, wynagrodzeń, prognoz 
zawodowych, sposobów dojazdu do pracy i miejsc pracy.  

• Rejestrowane praktyki zawodowe (Registered Apprenticeship): 
Dzięki możliwości skorzystania ze szkoleń w miejscu pracy i w sali 
szkoleniowej, firmy mogą zwiększyć dostęp do wykwalifikowanych 
pracowników, podnosząc jednocześnie wydajność i zmniejszając rotację.  

• Praca dzielona (shared work): Pomaga pracodawcom uniknąć 
zwolnień, pozwalając pracownikom na otrzymywanie świadczeń z tytułu 
ubezpieczenia od częściowego bezrobocia w momencie zmniejszenia 
liczby godzin pracy.  
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