
Poznajcie nas! :) 



Strona dokariery.pl  
prowadzona jest przez zespół  
Elektronicznego Centrum  
Aktywizacji Młodzieży ECAM,  
które jest częścią  
Ochotniczych Hufców Pracy  

Kim jesteśmy? 



Nasza strona wygląda tak 



Na dokariery.pl znajdziecie informacje dotyczące  
nauki zawodów i pierwszych kroków w pracy.  
 
Pomagamy młodzieży i młodym dorosłym,  
tworząc poradniki i pisząc o aktualnych trendach  
na rynku pracy oraz sposobach na efektywną naukę.  
 
Udostępniamy oferty pracy, staży i praktyk. 

Dlaczego warto do nas 
zaglądać? 



Treści na dokariery.pl  
podzielone są na poszczególne strefy.  

 
Zobaczcie, co i gdzie znajdziecie! 

 

Poznajcie nas bliżej 



Najnowsze artykuły wyróżniamy 
Na górze strony 



Wyszukiwarka ofert pracy 
Znajduje się  

nieco niżej 



Bezpłatna usługa moje pierwsze cv 

Ulepszymy CV, które już masz 
lub stworzymy je od podstaw! 

Jest tuż obok 



Kolejne strefy wyglądają następująco 



Zakładka „Im się udało” 

Znajdziecie w niej  
historie uczestników i absolwentów OHP,  
którym udało się osiągnąć założone cele:  
zdobyć wykształcenie, znaleźć dobrą pracę  
lub odnieść sukces związany z jakąś pasją. 
 
Ta zakładka to gwarantowana dawka motywacji: 
skoro Im się udało, Wam też się uda! 

To podstrona, na którą warto zwrócić szczególną uwagę! 



Aktualności to 3 kategorie tekstów 

EDUKACJA: Teksty o nauce zawodów dostępnych  
w OHP (i nie tylko), metodach nauki, sposobach  
na samodzielne zdobycie kompetencji i umiejętności 



Aktualności to 3 kategorie tekstów 

KARIERA: Wszystko, co związane z szeroko pojętą karierą: 
szukanie pracy, zdobywanie nowych kompetencji, 
predyspozycje zawodowe, prowadzenie działalności  
i wiele innych zagadnień 



Aktualności to 3 kategorie tekstów 

LAJFSTAJL, czyli życie! Dużo motywacji 
i zainteresowań (np. polecenia książek, filmów  
i seriali) oraz porady społeczno-psychologiczne. 



Co jeszcze polecamy? 
Strefę VIDEO, informacje z regionu  

oraz pliki do pobrania! 



Stefa VIDEO 
Filmy o jednostkach OHP i naszych usługach,  

porady związane z wchodzeniem na 
 rynek pracy, a także seria #drogadokariery, 

czyli wartościowe wywiady. 



Strefa do pobrania 

Grafiki dekoracyjne  
i motywacyjne,  

plany lekcji  
i kalendarze 
do pobrania  

i samodzielnego  
wydruku  oraz 

E-booki do poczytania 
np. na smartfonie 



@dokarierypl                 @dokariery.pl                 @c/dokarierypl 

        3203 fanów                               864 obserwatorów                        617 subskrypcji 

Nasze social media 



Facebook Artykuły i Video ze strony dokariery.pl, 
Grafiki motywacyjne i infografiki,  

Grafiki z metodami nauki i „lajfhakami” 



Kilka przykładów 



Kilka przykładów 



Kilka przykładów 



INSTAGRAM Treści poradnikowe oraz 
redakcja dokariery.pl  

„od zaplecza” 



YOUTUBE Wszystkie filmy, które 
znajdziecie też na naszej 

stronie dokariery.pl 



Zaglądajcie na 
 
 
 

Obserwujcie nas też  
w mediach społecznościowych! :) 

Dziękujemy! 



https://dokariery.pl/ 
Infolinia: 222 500 525 

 
E-mail: kontakt@dokariery.pl 

Facebook: www.facebook.com/dokarierypl 
Instagram: www.instagram.com/dokariery.pl 

YouTube: https://www.youtube.com/c/dokarierypl 
 

(Infolinia płatna. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej.) 

KONTAKT 
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