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Szanowni Czytelnicy, 

przedstawiamy Informator o działaniach Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych 

POLPROM skierowanych do młodzieży. Adresujemy to opracowanie do uczniów techników 

i szkół branżowych, którzy już niedługo podejmą stałą pracę.  

Chcemy również zachęcić do lektury rodziców, nauczycieli i doradców. Zdajemy sobie 

sprawę, że możliwość realizacji proponowanych przez nas działań zależy przede wszystkim od 

osób dorosłych, które towarzyszą młodzieży na tym etapie edukacji.  

Informator jest wydawnictwem promocyjnym naszej Fundacji. Zawiera opis najważniejszych 

działań skierowanych do młodzieży, w tym portali internetowych i sesji warsztatowych 

rozwijających umiejętności miękkie oraz kształtujących kompetencje przedsiębiorcy.  

Jesteśmy świadomi tego, że w niektórych środowiskach lokalnych bardzo dobrze układa się 

współpraca szkół z urzędami pracy i podejmowane są niestandardowe działania 

przygotowujące młodzież na przejście z systemu edukacji do zatrudnienia. Co roku grupa 

około 30 urzędów z całego kraju przedstawia nam takie dobre praktyki w konkursie „Lider 

aktywizacji osób młodych”. Jednak nadal bardzo dużo młodych ludzi nie ma możliwości 

udziału w dyskusji o rynku pracy, zrozumienia mechanizmów, które nim rządzą i poznania 

najnowszych tendencji. Nie zastanawia się także nad własnymi talentami i możliwościami ich 

rozwoju. Bez tych informacji młodzież nie jest w stanie zmotywować się do aktywności 

zwiększających szanse sukcesu zawodowego.  

Dlatego przygotowujemy się do ogłoszenia w 2020 roku pierwszej edycji konkursu dla 

młodzieży, który w formie gry edukacyjnej wprowadzi temat rynku pracy do dyskusji 

prowadzonej w szkole.   

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami współpracy zawartymi 

w Informatorze. Lepsze przygotowanie młodych ludzi do podjęcia zatrudnienia to bardzo 

ważny temat, którego rozwiązanie wymaga od nas wszystkich ogromnej mobilizacji. 

Wspólnie możemy zmienić rynek pracy. 

Marek Domagała 

 Prezes Zarządu 
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Jedna z najważniejszych decyzji życiowych 

Decyzje zawodowe należą do jednych z ważniejszych w życiu każdego człowieka i wcale nie 

są łatwe. Podejmujemy je bardzo wcześnie. Absolwenci ósmych klas mają 15 lat i wybierają 

szkołę, w której chcą kontynuować edukację. Wybór technikum lub szkoły branżowej 

oznacza przygotowanie do wykonywania określonego zawodu. Kontynuowanie nauki 

w liceum ogólnokształcącym daje możliwość odłożenia decyzji zawodowych. Jednak bardzo 

często profilowane klasy ograniczają przyszły wybór. Ale nawet osobie, która ma 19 lat, nie 

jest łatwo wskazać przyszły zawód. Inne ważne decyzje, np. dotyczące założenia rodziny, 

wyboru miejsca zamieszkania itp. podejmujemy później. Fakt, że statystycznie młodzi ludzie 

coraz później zawierają małżeństwa i przyjmują obowiązki rodzicielskie, ma zapewne wiele 

przyczyn, ale pokazuje, że takie decyzje wymagają coraz więcej czasu. 

Jak w praktyce młodzi radzą sobie z wyborami zawodowymi? Coraz częściej w tej dziedzinie 

też robią wszystko, by odłożyć wybory na później. Dla wielu młodych osób i ich rodziców 

wybór liceum ogólnokształcącego jest właśnie takim rozwiązaniem. Jeśli w ciągu kolejnych 

czterech lat nic lepszego nie przyjdzie nam do głowy, to zawsze mogą podjąć pierwsze studia 

licencjackie na kierunku, który ich nie odstrasza i myśleć dalej. 

Taka wizja wygląda nieciekawie? To może jednak warto już od najwcześniejszych lat 

poznawać różne zawody, rozwijać mocne strony, diagnozować swoje talenty. A przede 

wszystkim warto zastanowić się, o co w tych decyzjach zawodowych chodzi. Tak się bowiem 

składa, że ta dziedzina naszego życia zmienia się równie dynamicznie jak każda inna 

i rozwiązania sprawdzone przez naszych rodziców, a nawet starsze rodzeństwo, nie są już 

aktualne. 



                        

 
5 

 

Popatrzcie na nasze zwyczaje, sposób spędzania wolnego czasu, robienia zakupów, 

wykorzystywane urządzenia itp. We wszystkich tych dziedzinach zmiany następują 

z prędkością Pendolino, a nawet TGV (to francuskie pociągi dużych prędkości). Wszystko to, 

co wyżej wymieniliśmy, dotyczy kupowanych przez nas usług i produktów. Zmiany obejmują 

nie tylko korzystanie z zupełnie nowej oferty, ale również jakościowo inne korzystanie (np. 

inny sposób odbioru towarów, rezerwowania biletów, serwisowania sprzętu). To,  co się 

zmienia w naszym sposobie życia, zmienia również rynek pracy. 

Jedne zawody zanikają, inne się pojawiają. Nawet w tradycyjnych czynnościach 

wykorzystywane są zupełnie nowe technologie wymagające innych kompetencji. Zmienia się 

sposób świadczenia pracy. Rośnie znaczenie umiejętności miękkich. Przedsiębiorczość coraz 

częściej rozumiana jest jako zespół cech potrzebnych na rynku pracy, również do 

wykonywania pracy etatowej. 

Im szybciej będzie zmieniało się środowisko wokół nas, nasze potrzeby i sposób życia, 

warunki klimatyczne i demograficzne, tym szybciej będzie zmieniał się rynek pracy.  

Młodzież, która teraz podejmuje decyzje zawodowe, będzie wykonywała swoją pracę przez 

kolejnych 40 lat, a może dłużej. Nikt nie wie, jak będzie wówczas wyglądał rynek pracy, ale 

warto poznać tendencje, które już zostały opisane.  

Przedstawiamy wam w tym Informatorze to, co się dzieje na rynku pracy i co, 

prawdopodobnie, będzie działo się w kolejnych latach. W dalszej części opiszemy, co mamy 

do zaproponowania młodym ludziom i ich rodzicom oraz nauczycielom, by w sposób 

przyjazny i skuteczny przygotować was do podjęcia ważnych decyzji zawodowych. 

 

Jak się zmienia rynek pracy?  

Już samo określenie „rynek pracy” jest zapewne dla wielu z was nienaturalne i dziwne. Nikt 

w wolnej chwili nie myśli o swojej pracy w ten sposób. Zadajecie sobie może pytania: Co 

chcę robić? Kim chcę być? Jak chcę pracować? Gdzie chce pracować? Ile chcę zarabiać? 

Nasza Fundacja od lat pracuje z młodymi ludźmi i pomaga im szukać odpowiedzi na te 

pytania. Dlaczego więc już na wstępie zawarliśmy w tytule ten dziwny zwrot „rynek pracy”? 

Powodów jest kilka. Jeden z nich dotyczy oficjalnego sensu tego określenia. Wszystkie 

raporty, analizy i oficjalne dokumenty przywołują ten termin. Mamy w Polsce, pod koniec 

2019 roku, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale sprawami zatrudnienia 

w tym resorcie zajmuje się Departament Rynku Pracy. W każdym powiecie działa Powiatowy 

Urząd Pracy, ale zakres jego aktywności określa „Ustawa o instytucjach rynku pracy 
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i promocji zatrudnienia”. To ważne, żebyście potrafili dotrzeć do potrzebnych wam 

informacji i nie poddawali się w zderzeniu z oficjalnym językiem różnych komunikatów. 

Istnieje jednak jeszcze jeden powód, który dla nas jest naprawdę ważny. To, co decyduje 

o dostępności ofert pracy w poszczególnych zawodach oraz tłumaczy potrzeby pracodawców 

i oczekiwania osób, które poszukują zatrudnienia, jest odzwierciedleniem sytuacji rynkowej. 

W dalszej części tego Informatora opisujemy prowadzone przez nas tzw. „warsztaty 

pomidorowe”. Widzimy, że nawet te krótkie zajęcia pozwalają młodzieży w zupełnie inny 

sposób spojrzeć na przygotowanie się do poszukiwania pracy. 

Jesteśmy zatem na rynku pracy, czyli w przestrzeni, w której popyt na pracę zgłaszany przez 

pracodawców spotyka się z jej podażą, czyli chęcią podjęcia zatrudnienia deklarowaną przez 

osoby poszukujące pracy. 

Jakie okoliczności decydują o tym, co się dzieje i będzie się działo na rynku pracy? 

Automatyzacja 

Roboty przemysłowe i różnego rodzaju maszyny oraz programy komputerowe zmieniają 

w bardzo szybkim tempie zarówno sposób produkcji, jak i świadczenia usług. Eksperci 

zgodnie twierdzą, że jest to proces nieodwracalny, ale trudno precyzyjnie określić skalę jego 

skutków. 

Rozwiązania techniczne zajmują miejsce dotychczas zarezerwowane dla człowieka 

w przemyśle ciężkim, ale również precyzyjnym, transporcie, logistyce, sprzedaży, pracach 

biurowych a nawet w rolnictwie czy leśnictwie. Są opracowania, z których wynika, że ponad 

połowa zawodów, które znamy obecnie, może zniknąć. 

Skoro jest to tendencja globalna, to trzeba ją przyjąć do wiadomości i wyciągnąć wnioski. 

W warunkach, gdy pracodawcy mają problemy ze znalezieniem chętnych do pracy – a taką 

sytuację w mamy w Polsce pod koniec 2019 roku – możliwość automatyzacji różnych 

procesów jest dla nich informacją dobrą. Szczególnie, gdy z danych demograficznych wynika 

systematyczne zmniejszanie się liczby osób w wieku aktywności zawodowej. Natomiast dla 

kandydatów na pracowników opisana tendencja oznacza, że będzie wzrastał popyt na pracę 

osób, które potrafią obsługiwać skomplikowane urządzenia, zapewnić im serwis 

i programować zadania. 

Koncentracja na celach 

Pracownik, który był w przeszłości zatrudniany, otrzymywał do wykonania zadania 

przypisane do jego stanowiska pracy. Jego rolą było ich wykonanie w określonym czasie, 

ilości i jakości. Nie miał wpływu na to, co było w procesie produkcyjnym (i decyzyjnym) 

wcześniej, ani na to, co działo się z efektem jego działań dalej. Teraz coraz częściej 
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definiowane są cele działania zespołu i jego członkowie odpowiadają za ich osiągnięcie. 

Takie zespoły tworzą się na potrzeby konkretnego projektu, ale bardzo często angażują się 

w kolejne zadania – u tego samego pracodawcy, a nawet w innych firmach. Podstawą ich 

sukcesu jest wiedza i zaangażowanie wszystkich członków, ale także bardzo dobrze 

rozwinięte umiejętności pracy zespołowej, komunikacji, przyjmowania konstruktywnej 

krytyki itp. To są kompetencje miękkie, które coraz częściej przestają być definiowane jako 

funkcjonujące obok kompetencji zawodowych, lecz są postrzegane jako integralna część 

przygotowania do pracy zawodowej. W literaturze zagranicznej pojawia się określenie 

„kompetencje przekrojowe”, co chyba lepiej obrazuje ich rolę na współczesnym rynku pracy. 

Ta tendencja jest też niezwykle ważna dla młodych osób, które dopiero przygotowują się do 

podjęcia zatrudnienia. Wiecie już, że o waszej konkurencyjności na rynku pracy będzie 

decydować m.in. poziom umiejętności społecznych. Warto inwestować czas i wysiłek w ich 

rozwój już na etapie edukacji. Uważni czytelnicy zapewne dostrzegli duże 

prawdopodobieństwo wzrostu w przyszłości zainteresowania ofertą pracy różnych trenerów, 

coachów, doradców itp. 

Ograniczona stabilność zatrudnienia 

Z kilku powodów temat stałego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przechodzi do 

historii, a w każdym razie taka forma pracy staje się zjawiskiem coraz rzadszym. 

Kilka lat temu o ograniczaniu liczby zawieranych umów o pracę decydowali pracodawcy. Był 

to jeden z popularnych sposobów cięcia kosztów. Dlatego proponowali umowy zlecenie lub 

namawiali do zakładania działalności gospodarczej i dalszego wykonywania 

dotychczasowych zadań już w ramach własnej firmy. Dzisiaj sytuacja na rynku pracy się 

zmieniła i chętniej pracodawcy zwiększaliby liczbę pracowników, ale szkoły opuszczają 

przedstawiciele tzw. pokolenia Z, które ceni sobie wolność, również zawodową, i nie chce 

wiązać się na długie lata z jednym pracodawcą. Młodzi ludzie chętnie wykonują pracę zdalną, 

są freelancerami lub prowadzą własne firmy.  

Również opisana powyżej tendencja do wyodrębniania się zespołów projektowych, które 

podejmują wspólnie kolejne zlecenia, nie daje się często pogodzić z zatrudnieniem na cały 

etat u jednego pracodawcy. 

Wnioski, które płyną z opisanych zmian na rynku pracy, powinny skłonić młodych ludzi do 

pracy nad kompetencjami przedsiębiorcy i rozwojem umiejętności sprzedażowych 

(niezależnie od wykonywanego zawodu trzeba będzie najpierw stworzyć dla siebie miejsce 

pracy, a potem sprzedać swoją ofertę). Jednocześnie warto zauważyć, że te mikro firmy będą 

potrzebowały różnorodnego wsparcia biznesowego (promocyjnego, księgowego, prawnego, 

związanego z lokalami, archiwizacją dokumentów, obsługą informatyczną itp.). 
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Opisaliśmy trzy tendencje, które systematycznie zmieniają  rynek pracy. Z pewnością jest ich 

więcej i warto je śledzić. Oczywiście, zdecydowana większość z was nie ma czasu ani ochoty 

na bieżące przeglądanie raportów, wnikanie w publikowane analizy czy udział w branżowych 

konferencjach. Warto jednak od czasu do czasu zaprosić do szkoły eksperta, który młodzieży 

(i rodzicom) krótko opisze współczesny globalny i lokalny rynek pracy. Warto, by szkoła 

„zaprzyjaźniła się” z lokalnym urzędem pracy, agencjami zatrudnienia lub organizacjami 

pozarządowymi zajmującymi się tym tematem. Tam pracują ludzie, którzy mają aktualną 

wiedzę, znają uwarunkowania i potrafią podpowiedzieć, jakie szanse dla młodzieży niesie 

każde z nich. 

Z całą pewnością nie wrócą już czasy stabilności zatrudnienia i wykonywania jednego 

zawodu przez całe życie. Eksperci twierdzą, że około 80% zawodów, które będą pod koniec 

swojej kariery zawodowej wykonywać dzisiejsi uczniowie, jeszcze nie istnieje. Żadna szkoła, 

nawet najlepsza, nie jest więc w stanie przygotować do ich wykonywania. Dlatego tak ważne 

jest budowanie świadomości potrzeby uczenia się przez całe życie, rozwijania kompetencji 

społecznych, promocji postaw przedsiębiorczych i odkrywania talentów. To są swego rodzaju 

wytrychy do aktywności zawodowej, które w przyszłości pomogą młodym ludziom otworzyć 

kolejne zamki. 

Business Insider Polska opublikował listę 10 zawodów, które będą najbardziej poszukiwane 

w 2020 roku. 

 Specjalista IT/programista – procesy automatyzacji produkcji tworzą popyt na 

pracowników, którzy od strony technologicznej zapewnią sprawne działanie 

przedsiębiorstwa; programiści poszukiwani są również przez firmy obsługujące  

platformy internetowe, produkujące gry i programy telewizyjne. W tej pracy bardzo 

ważna jest dobra znajomość języka angielskiego. 

 Lider ds. zarządzania projektami IT/project manager – to praca dla najlepszych 

fachowców w zakresie programowania, którzy mają doskonale rozwinięte 

umiejętności miękkie potrzebne do zarządzania pracą zespołu. 

 Przedstawiciele kierunków inżynieryjnych i technologicznych (biotechnolog, 

mechatronik, technolog produkcji) – specjaliści od technologii potrzebni są teraz we 

wszystkich branżach, nawet tych, które z techniką nie mają wiele wspólnego; ta 

tendencja będzie się nasilać, bo wymusza ją proces automatyzacji i cyfryzacji.   

 Analityk – budowanie strategii sprzedaży, produkcji i marketingu wymaga zebrania 

bardzo wielu danych i ich profesjonalnej analizy; umiejętności pozyskiwania 

informacji i wyciągania wniosków stają się kluczowe dla wszystkich uczestników 

rynku. 
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 Content manager – treść informacji marketingowych musi zamienić się na decyzje 

klientów dotyczące kupna towarów i usług; takie komunikaty potrafią przygotować 

tylko najlepsi w tej branży. Jeszcze niedawno wystarczyły „słowa-klucze”, które 

zwiększały liczbę kliknięć i wejść na stronę. Dzisiaj autor musi przede wszystkim 

sprawić, że treść odbiorcę zainteresuje.  

 CSR project manager – społeczna odpowiedzialność biznesu staje się osobnym 

tematem w działalności firmy; łączy politykę marketingową, zarządzanie zasobami 

ludzkimi i PR. Coraz częściej zatrudniani są specjaliści, którzy sprawnie zarządzają 

projektami i mają rozwinięte umiejętności komunikacyjne. Ich działania istotnie 

wpływają na wizerunek firmy. 

 Employer branding manager/chief hapiness manager – potrzeba budowania marki 

pracodawcy jest coraz częściej tak samo ważna, jak budowania marki producenta, 

jednak w tym pierwszym przypadku standardowe działania nie wystarczą; 

poszukiwani są specjaliści, którzy łączą wiedzę na temat zarządzania zasobami 

ludzkimi z marketingową. W niektórych firmach pojawiają się już – na wzór 

rozwiązań zagranicznych – menedżerowie do spraw szczęścia, którzy mają sprawić, że 

pracownicy będą bardziej zadowoleni, będą lepiej pracować i wzrośnie ich motywacja.  

 Sprzedawca/handlowiec/key account manager – ta praca wymaga bardzo mocno 

rozwiniętych umiejętności miękkich, ale też dyscypliny, orientacji na wyznaczone cele 

i otwartości na kontakty z ludźmi. 

 Fizjoterapeuta/masażysta/trener/dietetyk – zabiegani ludzie, którzy całe dni 

spędzają przy biurkach, a dodatkowo ulegają modzie na aktywność i zatrzymanie 

młodości, to coraz liczniejsza grupa klientów, którzy poszukują fachowego wsparcia 

w utrzymaniu zdrowia i dobrej formy.  

 Przedstawiciele zawodów rzemieślniczych (krawcy, hydraulicy, glazurnicy, 

kaletnicy) – specjalistów w tych zawodach jest coraz mniej, a zapotrzebowanie na ich 

usługi utrzymuje się na wysokim poziomie. 

Ta lista jest bardzo mocno związana z przedstawionymi przez nas głównymi tendencjami na 

rynku pracy. Jedyny wyjątek stanowią zawody rzemieślnicze, na które popyt jest z jednej 

strony naturalnym skutkiem zmian w stylu życia, a  z drugiej - dawno oczekiwanym skutkiem 

polityki polegającej na spychaniu w poprzednim okresie edukacji zawodowej na boczne tory. 

Analiza publikacji Business Insider Polska pod kątem działań naszej Fundacji skierowanych 

do osób młodych jeszcze raz uświadomiła nam potrzebę postawienia pytania: 
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Czy młodzi ludzie mają szansę wybrać taki zawód?  

W przypadku zdecydowanej większości młodych ludzi odpowiedź brzmi: NIE. 

Zanim ją uzasadnimy, przedstawimy wam dwie dobre praktyki dotyczące wyboru zawodu 

przez młodych ludzi. 

W Zabrzu tamtejszy Powiatowy Urząd Pracy zorganizował już trzy edycje spotkań pod 

hasłem „Zawód od kuchni”. W jednej dużej sali spotykają się przedstawiciele ponad 40 

zawodów. Siadają przy stolikach i wyjmują rekwizyty dotyczące ich pracy. Strażak przyniósł 

swój mundur, krawcowa manekin z upiętą wersją szytej sukienki, a pielęgniarka strzykawki. 

Niektóre zawody dużo trudniej przedstawić w takiej symbolicznej formie, ale wszyscy są 

gotowi do rozmów z młodzieżą szkolną, która tego dnia licznie odwiedzi miejsce spotkania. 

Przychodzą kolejne klasy. Każdy uczeń losuje nazwę jednego zawodu i szuka wśród stolików 

jego przedstawiciela. Zadaje kilka pytań i szybko podąża tam, gdzie dzieją się rzeczy dla 

niego najciekawsze. Wielu przedstawicieli zawodów, które mają szansę długo utrzymać się na 

rynku pracy, siedzi samotnie do czasu aż przyjdzie kolejna grupa i znów ktoś wylosuje dany 

zawód.  
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Duża grupa młodzieży gromadzi się koło stanowiska tatuażysty. Powodzeniem cieszy się też 

prezentacja pracownika kuchni molekularnej. Takie spotkania są niezwykle cenne. Zawierają 

atrakcyjne elementy (można np. porozmawiać z policjantem, wsiąść do samochodu 

przewożącego więźniów, wykonać tatuaż na skórce od banana), ale jednocześnie dają 

możliwość poznawania zupełnie nowych zawodów. Zapewne wszystkie dzieci wiedzą na 

czym polega praca pielęgniarki czy kominiarza, ale nie wszystkie spotkały wcześniej osobę 

wykonującą zadania inspektora ochrony danych osobowych czy specjalistę z działu zasobów 

ludzkich. 

„Zawód od kuchni” do doskonały wstęp do rozmowy z młodzieżą o tym, na jakich 

specjalistów będą zgłaszać zapotrzebowanie pracodawcy. Kolejny etap to np. spotkanie 

w szkole z ekspertem rynku pracy lub z doradcami w urzędzie pracy. W przypadku Zabrza 

PUP jest bardzo dobrze przygotowany na wizyty młodych osób.  

Druga dobra praktyka jest wdrażana z powodzeniem przez urzędy pracy działające 

w Tychach i w Pszczynie. Ma tytuł „Trafny wybór”. Urzędy mają kontakt z miejscowymi 

szkołami i pracodawcami. Pomagają im zorganizować krótkie, kilkudniowe, praktyki dla 

uczniów. Gdy w liceach ogólnokształcących trwają matury, młodsze klasy zwykle mają 

wolne. Te praktyki to bardzo dobrze wykorzystany czas. Uczniowie sami zgłaszają, jaki 

zawód chcieliby wybrać, i przez kilka dni mają możliwość przyjrzeć się takiej pracy od 

najbardziej praktycznej strony. Często zdarza się, że wybór zawodu dokonywany jest np. na 

podstawie opowiadań znajomych, podpowiedzi cioci lub obejrzanych filmów. W trakcie 

takiej praktyki młodzież ma szanse zweryfikować swoje wyobrażenia, i tak np. okazuje się, że 

księgowy siedzi cały dzień wpisując do komputera tysiące liczb, prawnik sporządza dziesiątki 

pism, a weterynarz musi zmierzyć się z bólem i cierpieniem zwierząt. Nie tak wyglądały te 

obowiązki w rożnych serialach czy przeczytanych historiach. 

Młodzież często wyklucza rodzaje prac, które jej zupełnie nie interesują i z dostępnej oferty 

pobliskich szkół lub informacji pozyskanych od koleżanek i rodziny wybiera swój przyszły 

zawód. Sytuacja na rynku pracy, a przede wszystkim talenty i predyspozycje młodego 

człowieka nie są punktem wyjścia przy podejmowaniu decyzji zawodowych. 

Dlatego napisaliśmy powyżej, że młodzi ludzie w zdecydowanej większości nie mają szans 

przygotować się do wykonywania któregoś z zawodów wskazanych na liście Business 

Insider Polska. Nie znają ich, nie wiedzą, na czym polega taka praca, i nie mają pewności, 

czy sobie poradzą z takimi obowiązkami, bo nie znają również siebie, swoich mocnych stron, 

predyspozycji i talentów. 
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Jak możemy pomóc? 

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM skupia ekspertów rynku pracy, 

pedagogów i doradców zawodowych, którzy wypracowują nowe, niestandardowe 

rozwiązania wspierające młode osoby w przejściu z systemu edukacji do zatrudnienia (lub 

prowadzenia własnej firmy). Przygotowaliśmy dwa portale tematyczne skierowane do 

młodzieży. Prowadzimy warsztaty promujące postawy przedsiębiorcze oraz rozwijające 

umiejętność pracy w grupie. Organizujemy konkurs dobrych praktyk dla instytucji z całej 

Polski, mamy co roku dostęp do informacji o najciekawszych rozwiązaniach wdrażanych 

lokalnie i możemy je upowszechniać wśród wszystkich zainteresowanych tym tematem. 

Śledzimy na bieżąco informacje statystyczne i materiały eksperckie, które dostarczają nam 

aktualnych informacji o rynku pracy i opracowanych prognozach. Pracujemy nad narzędziami 

dla osób dorosłych (rodziców, nauczycieli, doradców), którzy wspierają młodzież 

w rozwijaniu umiejętności społecznych. Opracowaliśmy założenia konkursu dla młodzieży 

szkolnej, który w przyjazny dla uczniów sposób pozwala poznać istotę zmian na rynku pracy. 

W 2020 roku odbędzie się jego pierwsza edycja i wszystkich zainteresowanych zapraszamy 

do lektury dalszej części tego Informatora – pokazujemy tam więcej informacji na ten temat. 

Prowadzimy cztery Centra Młodzieżowe na terenie województwa śląskiego dla uczniów 

techników i szkół branżowych. Sprawdzamy w praktyce proponowane przez nas metody 

pracy i stale je uzupełniamy. 

Jak widzicie, przygotowaliśmy ten Informator na podstawie wiedzy, którą uaktualniamy, 

i wieloletniego doświadczenia. Chętnie podejmiemy współpracę z kolejnymi środowiskami – 

lokalnymi samorządami, instytucjami rynku pracy i szkołami – by dać młodym ludziom 

szansę na podjęcie trafnych decyzji zawodowych. 

Są w Polsce miasta, gdzie młodzież ma już taką szansę. Doskonałym przykładem jest Gdańsk. 

Działa tam Centrum Rozwoju Talentów – magiczne miejsce i niezwykle zaangażowany 

zespół ludzi, którzy każdego tygodnia planują wiele ciekawych zajęć, by młodzież mogła 

poznawać i rozwijać swoje talenty. Nasza Fundacja przyznała już kilkadziesiąt tytułów „Lider 

aktywizacji osób młodych” urzędom pracy, które również przekraczają granice swoich zadań 

obowiązkowych i wspierają młodzież ze szkół ponadpodstawowych i podstawowych. 

W niestandardowy sposób współpracują również z doradcami zawodowymi, pedagogami 

i rodzicami. Listy laureatów naszego konkursu zamieszczamy na stronie 

www.polprom.org.pl. Zajrzyjcie tam i zobaczcie, czy w gronie laureatów jest urząd z waszego 

powiatu. Konkurs jest doskonałym pretekstem do rozpoczęcia współpracy urzędu z waszą 

szkołą. 

http://www.polprom.org.pl/
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Jednak niezależnie od tego, czy już w waszym mieście głośno mówi się o nowych metodach 

przygotowania młodzieży do zatrudnienia, czy jeszcze ten temat nie pojawia w dyskusji 

nauczycieli i rodziców, zawsze możecie zwrócić się do nas. Zapraszamy do kontaktu! 

Naszą współpracę zwykle zaczynamy od informacji – od dyskusji, poznania waszych potrzeb 

i oczekiwań rodziców lub przedstawicieli szkoły. Przedstawiamy naszą ofertę, o której więcej 

piszemy w kolejnych częściach Informatora, i wspólnie ustalamy zakres współpracy oraz 

sprawy organizacyjne. 

  

Wyruszcie z nami na wycieczkę  

Przedstawiamy wam stronę internetową „Mapa rynku pracy” – www.maparynkupracy.pl. 

Zajrzyjcie na nią, a przekonacie się, że jest to zbór informacji, który powstał z myślą właśnie 

o młodych ludziach. Przekona was o tym szata graficzna oraz sposób, w jaki te informacje są 

podane. 

 

Mapa w plecaku znacznie zwiększa szansę na zrealizowanie wycieczki zgodnie z planami 

i pozwala oszczędzić straty czasu i rozczarowania. Oczywiście, mapa to nie jest czarodziejska 

różdżka. Nad tym jeszcze fachowcy muszą popracować. Dzisiaj mapa pomoże nam dotrzeć 

do celu, który sami sobie wyznaczycie. Aż tyle i tylko tyle. Jeżeli na miejscu nie zastaniecie 

nic ciekawego lub nie będziecie czuć się tam dobrze, to nie będzie wina mapy, ale 

dokonanych wyborów. 

http://www.maparynkupracy.pl/
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Dokładnie tak samo jest z mapą rynku pracy. Przygotowaliśmy ją dla młodzieży, która uczy 

się lub niedawno skończyła edukację. Z tą mapą z pewnością traficie do celu na rynku pracy, 

ale ten cel musicie sami sobie obrać. Do tego potrzebna jest wam z jednej strony znajomość 

sytuacji na lokalnym rynku pracy, ale również kierunków spodziewanych zmian. Powinniście 

mieć dostęp do danych ilościowych, które zawarte są w różnych zestawieniach statystycznych 

oraz do analiz jakościowych. 

Równolegle z poznawaniem sytuacji rynkowej (np. podczas różnych spotkań, dyskusji) 

nadchodzi czas na poznawanie samego siebie. Warto również wiedzieć, jak całe pokolenie Z 

(czyli osoby urodzone około roku 2000) są postrzegane przez pracodawców. 

Tak was widzą 

Z różnych opracowań wyłania się taki obraz młodego człowieka. 

 

Te informacje opisują wasz sposób komunikacji, zdobywania informacji, oczekiwania 

i sposób życia. Tak was postrzegają producenci przygotowując swoją ofertę dla młodych 

klientów, ale również pracodawcy.  
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Okazuje się, że jeżeli informacja ma do was trafić, to powinna mieć formę krótkiego 

komunikatu, najlepiej obrazkowego i dostępnego przez smartfony. Gdy już do was dotrze 

i zaciekawi, to możecie się zainteresować, ale musicie być traktowani po partnersku 

i otrzymywać częste informacje zwrotne.  

Jeśli więc przedstawiciele urzędów lub pracodawców chcą nawiązać kontakt z młodym 

pokoleniem, to muszą wziąć pod uwagę wszystkie te warunki. Ważne jest również, żebyście 

umieli nazwać swoje potrzeby i oczekiwania. Załóżmy, że do szkoły przyjdzie ekspert rynku 

pracy, który przygotuje długi i nudny dla was wykład. Co powinniście zrobić? Porozmawiać 

z nauczycielami i zaprosić innego eksperta! Niestety, w takiej sytuacji młodzież ma skłonność 

do skreślania tematu i uznania, że rynek pracy, to coś nudnego. Zapewniamy was, że nawet na 

takie tematy można rozmawiać w ciekawy sposób, czego dowodem jest „Mapa rynku pracy”. 

Dla tych osób dorosłych wspierających młodzież, które czytają nasz Informator, mamy dobrą 

wiadomość. Od kilku lat z dużym powodzeniem prowadzimy warsztaty z komunikacji 

z osobami młodymi. Są to zajęcia głownie dla pracowników instytucji rynku pracy, ale 

również dla pracodawców i wszystkich zainteresowanych. Jeżeli jesteście Państwo 

zainteresowani udziałem w takich warsztatach, to prosimy o kontakt. Tak wiele zależy od 

sposobu przygotowania i przekazania informacji! 

Czym wyróżnia się najmłodsze pokolenie na rynku pracy? 

 pewni siebie; 

 otwarci i tolerancyjni; 

 wielozadaniowi; 

 wymagający (niektórzy mówią nawet: roszczeniowi); 

 to obywatele globalnej wioski mający znajomych na całym świecie; 

 szybko wyszukują informacje w Internecie; 

 spędzający życie online. 

 

… ale jednocześnie: 

 nie uznają zasad; 

 szybko się nudzą; 

 niecierpliwi; 

 oczekują natychmiastowych efektów; 

 nie umieją korzystać z informacji, do których docierają. 
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Niezależnie od tego, że całe pokolenie ma pewne cechy charakterystyczne, to każdy z was 

jest wyjątkowym człowiekiem. Nie powinniście więc poprzestawać na śledzeniu tego, co 

teraz jest modne – jaki sposób pracy, spędzania wolnego czasu itp. Nie ma uniwersalnego 

wzorca doskonałej pracy, tak jak nie ma idealnego miejsca na wakacje. Każdy z was ma swój 

wymarzony cel wyjazdu, wie, jak lubi spędzać wakacje (leżeć na plaży, chodzić po górach, 

poznawać nowe miasta czy zaszyć się gdzieś daleko od cywilizacji). Dlatego w żadnym 

poradniku nie znajdziecie podpowiedzi, w jakiej pracy będziecie się najlepiej czuć. 

Dlatego warto brać udział w zajęciach pozwalających poznać swoje talenty… bo każdy jakieś 

talenty ma i to minimum kilka. 

W gdańskim Centrum Rozwoju Talentów na jednej ze ścian umieszczono bardzo ważne 

zdanie: 

Prawdziwa tragedia życiowa nie polega na tym, że komuś brakuje zdolności,  

lecz na tym, że nie potrafi wykorzystać tych, które posiada 

(Marcus Buckingham)  

Dlatego warto wybrać taki zawód, który pozwala rozwijać własne talenty. W ofercie naszej 

Fundacji mamy również zajęcia, które pomagają poznać młodym ludziom ich talenty. 

W trakcie zajęć warsztatowych można też określić swoje miejsce w zespole. 

Pisaliśmy już o tym, że coraz częściej praca ma charakter projektowy i wykonywana jest 

przez zespół. W trakcie działania okazuje się, czy taki zespół jest efektywny. I nie chodzi 

tylko o kompetencje zawodowe, ale również o cechy i umiejętności każdego jego członka. 

Zespół potrzebuje dobrego lidera, do którego ma zaufanie, ale nie mogą wszyscy członkowie 

pełnić roli lidera. Ktoś wyznacza kierunki działania, ale musi być też ktoś, kto niezawodnie 

wykona pracę. Zawsze potrzebni są też ludzie do budowania relacji z otoczeniem i wewnątrz 

zespołu. Kilka prostych, ale bardzo ciekawych dla uczniów ćwiczeń pozwala zorientować się, 

jakie jest miejsce każdej osoby w zespole.  
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Zapraszamy do korzystania z naszej oferty warsztatowej. Zawsze dopasujemy ją do potrzeb 

konkretnej grupy. Nie ma dwóch identycznych sesji warsztatowych, bo o przebiegu zajęć 

decydują oczekiwania uczestników. Szkoły, instytucje, firmy, które są zainteresowane 

organizacją takich zajęć, prosimy o kontakt. 

 

Mapa rynku pracy 

Strona internetowa www.maparynkupracy.pl to nasze zaproszenie skierowane do młodego 

czytelnika do wspólnej wędrówki na rynek pracy. Opowiadamy tam różne historie, 

proponujemy ciekawe ćwiczenia i podpowiadamy, którymi ścieżkami warto podążać. 

Już na wstępie w oryginalny sposób rozmawiamy o poszukiwaniu pracy. Wskazujemy, że 

żeby dobrze zrozumieć istotę procesu rekrutacyjnego, warto przypomnieć sobie np. po co 

nam pieniądze i skąd je mamy?  

http://www.maparynkupracy.pl/
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Pierwszy etap naszej wspólnej wyprawy ma tytuł „Wyruszam na rynek pracy – co mam 

zapakować?”. Widzicie na powyższym obrazku beztroskiego młodzieńca przemierzającego 

w podskokach drogę z workiem przyczepionym do kija? Prawdopodobnie takie życie daje 

dużo swobody, ale zapewne każdy z was wie, że pakowanie to wcale nie jest łatwa sztuka. 

Trzeba zabrać wszystko, co może być potrzebne, ale nie ma sensu dźwigać rzeczy zupełnie 

niepotrzebnych. Dlatego w tej części Mapy zawarliśmy informacje, co wam może być 

potrzebne podczas wyprawy na rynek pracy – wiedza, umiejętności, doświadczenie. 

Przedstawiamy je w sposób, który budzi zainteresowanie młodych czytelników. Oto fragment 

treści zamieszczonych na stronie. 

Już wiesz, że czas pojawić się na rynku pracy. Ale zastanów się przez chwilę i odpowiedz, 

gdzie jest cel Twojej wyprawy? Gdzie jest rynek pracy? I jak tam jest? 

Przed każdym wyjazdem ważne jest uwzględnienie możliwie wielu szczegółów. Takie 

planowanie jest z jednej strony wielką atrakcją, która sprawia, że oczami wyobraźni widzimy 

już swoją wyprawę jako miłą przygodę. Z drugiej strony – poznanie lokalnych warunków 

i określenie swoich oczekiwań pozwala nam zmniejszyć ryzyko, że podróż okaże się wielkim 

nieporozumieniem. 

Takie same działania powinniśmy wykonać przed wszystkimi podróżami – długimi 

i kilkudniowymi, dalekimi i całkiem bliskimi, samotnymi i w dużym gronie kolegów. 

Dlaczego więc mielibyśmy uznać, że podróż na rynek pracy nie wymaga takich 

przygotowań? W tym wypadku stawką jest strata czasu, którego nie liczymy  weekendami  

lub tygodniami wakacji, ale długimi latami naszego życia. Jeżeli na krótką wyprawę w góry 

starannie pakujemy plecak, planujemy szlaki, które przejdziemy i sprawdzamy pogodę, to 

dlaczego na rynek pracy chcemy zabrać ze sobą tylko nadzieję, że będzie ciekawie? 

Ta Mapa Rynku Pracy sprawi, że nie zgubisz się podczas podróży. 

Mamy nadzieję, że już was przekonaliśmy do zabrania ze sobą naszej „Mapy rynku pracy”. 

Kolejny etap przygotowań to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: co mam wybrać – podróż 

na własną rękę czy zorganizowaną wycieczkę?  



                        

 
19 

 

 

Na powyższym obrazku plecak jest już starannie spakowany. Wybieramy się jednym z dwóch 

szlaków – do zatrudnienia lub do prowadzenia własnej firmy. Kolejne rozdziały zawierają 

informacje o tym, gdzie szukać przewodników, jakie atrakcje czekają na miejscu i opisują 

miejscowe zwyczaje, które zawsze trzeba szanować. 

 

Dokładne poznanie „Mapy rynku pracy” zajmie wam zapewne sporo czasu, ale mamy 

nadzieję, że będzie to czas miło i pożytecznie spędzony. Zapraszamy do lektury! 

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM prowadzi warsztaty dla młodzieży, 

podczas których prezentujemy wszystkie ciekawe miejsca ukryte na „Mapie rynku pracy: 

i jednocześnie przygotowujemy młodzież do podjęcia aktywności społecznej w roli 

sojusznika rynku pracy. Wiemy, że duża część młodzieży nie korzysta z pomocy urzędów 

pracy i agencji zatrudnienia. Strony urzędowe skutecznie zniechęcają do lektury, bo nadal 

króluje tam język urzędowy i fachowe słownictwo. Dlatego chcemy poprzez uczestników 

naszych warsztatów dotrzeć do tych młodych osób, które zagubiły się zawodowo, i zachęcić 

do lektury „Mapy rynku pracy”. Uczestnicy warsztatów otrzymują dodatkowo certyfikat 

sojusznika rynku pracy.  
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Smaki biznesu 

Kolejny portal przygotowany przez nas dla młodzieży ma adres www.smakibiznesu.pl. 

Opracowaliśmy go w celu promocji przedsiębiorczości.  

Najczęściej z hasłem „przedsiębiorczość” wiążą się tematy dotyczące zakładania 

i prowadzenia własnej firmy. Znalazły się one również na naszej stronie. Jest tam jednak 

jeszcze jedna część, która ma szczególną wartość. Przedstawiamy w sposób przyjazny dla 

młodych ludzi kompetencje przedsiębiorcy i wykazujemy, że są to cechy i umiejętności, które 

są coraz częściej oczekiwane przez pracodawców. Wykorzystane w pracy całego zespołu 

nazywane są „intraprzedsiębiorczością”. Co ważne, są one też coraz bardziej potrzebne 

w życiu każdego człowieka. Wskazuje na to np. opisana przez nas wcześniej tendencja do 

ograniczania liczby zawieranych umów o pracę. Każdy, kto chce być freelancerem, 

świadczyć usługi na podstawie umów zlecenia lub wykonywać dzieła, będzie w trybie 

ciągłym szukał klientów i próbował najkorzystniej sprzedać swoją ofertę. Tego nie da się 

zrobić bez rozwiniętych kompetencji przedsiębiorcy. 

http://www.smakibiznesu.pl/
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Strona www.smakibiznesu.pl podzielona jest na trzy części. 

Myślę o prowadzeniu firmy 

Czasem przychodzi do głowy pomysł na biznes albo pojawia się chęć, by być samemu sobie 

szefem i uniezależnić się od humorów pracodawców. W praktyce oznacza to założenie 

własnej firmy i zyskanie miana przedsiębiorcy. Jednak skąd mieć pewność, że jest się 

urodzonym rekinem biznesu? I czy tylko tacy mają szansę na przedsiębiorczy sukces? 

Wątpliwości może być więcej – choćby taka, czy pomysł, sam w sobie ciekawy, sprawdzi 

się na lokalnym rynku. Każda firma żyje przecież dzięki klientom. Często pojawia się też 

kwestia fundamentalna: żeby rozpocząć działalność, trzeba mieć jakieś fundusze na start – 

skąd je wziąć, jeśli wygrana w totka uparcie nie przychodzi? 

Jeśli takie lub podobne myśli chodzą Ci po głowie, zajrzyj do menu, które przygotowaliśmy 

dla tych, którzy chcieliby poznać smak własnego biznesu.  

*** 

Prowadzę firmę i co dalej? 

Założenie własnej firmy i pojawienie się na lokalnym rynku to tak naprawdę dopiero 

początek drogi. Młody przedsiębiorca staje przed mnóstwem wyzwań i problemów. 

Niektóre z nich być może uwzględnił w swoim biznesplanie, inne pojawiają się zupełnie 

niespodziewanie. Co nie znaczy, że nie zetknęli się z nimi już inni – równie młodzi, a nie 

http://www.smakibiznesu.pl/


                        

 
22 

 

zjedli na nich zębów ci bardzo doświadczeni. Spotkania z jednymi i drugimi mogą być 

bardzo wartościowe i procentować w przyszłości. A przyszłość, przede wszystkim 

lokalnego rynku, to jest to, na co młodzi przedsiębiorcy chcieliby mieć realny wpływ. 

W grupie mogą zyskać taką możliwość. Zdarza się również i tak, że mimo największych 

starań, sukces nie przychodzi. Dobrze nie przegapić tej lekcji i pamiętać, że po gorzkim 

słodkie smakuje tylko lepiej. 

Jeśli jako młody przedsiębiorca masz ochotę spróbować nowych smaków biznesu, to właśnie 

z myślą o Tobie przygotowaliśmy takie menu. 

*** 

Chcę być przedsiębiorczy 

Nie każdy, kto chce być przedsiębiorczy, musi prowadzić firmę. Przedsiębiorczość ma 

szersze znaczenie – można powiedzieć, że to umiejętności korzystnego sprzedawania. 

Sprzedawania towarów i usług, ale również wiedzy, umiejętności, pomysłów itd. A dlaczego 

korzystnego? Bo sprzedać to jedno, ale odpowiednio na tym zyskać – to dopiero sztuka. 

A zatem prowadzenie własnej firmy to tylko jedna z możliwości wykazania się 

przedsiębiorczością. Korzystnie sprzedawać można również usługi czy towary w imieniu 

swojego pracodawcy albo na rozmowie kwalifikacyjnej kompetencje. Na byciu 

przedsiębiorczym można zyskać nie tylko pieniądze czy wymarzoną pracę, ale także 

zbudować świadomość własnej wartości albo nauczyć się podejmować ryzyko.  

Zapoznaj się z pozycjami z menu „Smaków biznesu”, które przygotowaliśmy dla tych, 

którzy chcą poznać smak przedsiębiorczości. 

 

W ofercie naszej Fundacji mamy wyjątkowe zajęcia, które młodzi uczestnicy z różnych szkół 

nazwali „pomidorowe warsztaty”. Pisała o nich obszernie „Gazeta Prawna” w artykule 

prezentującym dobre praktyki nauczania przedsiębiorczości.  Ta nazwa jest związana 

z jednym z ćwiczeń, podczas którego młodzież w małych grupach opracowuje strategię 

sprzedaży pomidorów. Gdy już rozłożymy na czynniki pierwsze biznes pomidorowy, to 

z dużym zainteresowaniem zaczynamy szukać analogii między rynkiem warzywnym 

a rynkiem pracy i młodzież opracowuje strategię sprzedaży na tym drugim rynku.  
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Takie zajęcia angażują wszystkich uczestników i sprawiają, że młodzież czuje się 

współautorem wypracowanej recepty na udane poszukiwanie pracy. Wnioski nie zostały 

sformułowane podczas wykładu kolejnego eksperta, ale są efektem analizy przeprowadzonej 

w grupie kolegów. Zapraszamy was do zainteresowania się ofertową warsztatów 

pomidorowych!   

 

 



                        

 
24 

 

Zrób to dla siebie 

Ostatni etap wycieczki, na jaką was dzisiaj zaprosiliśmy, dotyczy naszej oferty wspierającej 

rozwój umiejętności miękkich. Namawiamy młodych ludzi do większej aktywności 

społecznej, bo to najlepszy sposób na nabycie lub rozwinięcie umiejętności, które są bardzo 

potrzebne na rynku pracy. 

Działania społeczne podejmujemy z myślą o potrzebujących – ludziach, którzy znaleźli się 

w szczególnej sytuacji, ale również zwierzętach, klimacie itp. Okazuje się jednak, że takie 

zaangażowanie bardzo dużo korzyści przynosi również nam samym (i to w różnym zakresie). 

 

Młodzież, która uczestniczy w projekcie „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”, bierze 

udział w zajęciach zespołowych i indywidualnych, które prowadzą do rozwoju m.in. 

 doradzania innym; 

 motywowania innych; 

 stosowania technik zadawania pytań;  

 informowania o faktach; 

 zwracania się do słuchaczy; 

 przyjmowania konstruktywnej krytyki. 
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Wykonywane zadania dotyczą m.in. prowadzenia bloga, przygotowania debaty, 

zaangażowania w lokalne inicjatywy społeczne i pełnienia roli sojusznika rynku pracy. 

Podsumowaniem pracy projektowej będzie konkurs. 

Projekt „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie” będzie realizowany w ciągu dwóch 

kolejnych lat i obejmie wsparciem 112 młodych osób z województwa śląskiego 

i małopolskiego. Jego wdrażanie odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja  Rozwój, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego funduszu 

Społecznego 

 

Również środki z tego samego Programu umożliwiły nam wprowadzenie istotnego 

uzupełnienia do zaplanowanych w tym projekcie zadań. W 2020 roku wprowadzimy do 

metod pracy z młodzieżą zupełnie nowe rozwiązania. Będzie to możliwe dzięki 

wykorzystaniu bardzo ciekawych materiałów dla nauczycieli i doradców wspierających 

młodzież w rozwijaniu umiejętności miękkich, które zostały opracowane przez uniwersytet 

z Antwerpii (Belgia). Obecnie koncentrujemy się na uszczegółowieniu zasad naszej 

ponadnarodowej współpracy partnerskiej. 
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Jesteśmy przekonani, że konkurs, który zaplanowaliśmy dla uczestników projektu, będzie 

bardzo ciekawym wyzwaniem również dla młodzieży, która nie uczestniczy w projekcie. 

Dlatego zaplanowaliśmy nieco zmienioną jego wersję i ogłosimy nabór zgłoszeń już w lutym 

2020 roku. 

Poniżej przedstawiamy informację wstępną. 

KONKURS „SPOTKANIE Z PRACODAWCĄ: WCZORAJ – DZISIAJ – JUTRO” 

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM zaprasza młodzież uczącą się 

w technikach i szkołach branżowych do udziału w konkursie, który łączy dobrą zabawę 

z przygotowaniem do wejścia na rynek pracy.  

W lutym 2020 roku ogłosimy regulamin rywalizacji i rozpoczniemy nabór zgłoszeń do 

konkursu „Spotkanie z pracodawcą: wczoraj – dzisiaj – jutro”. 

Zapraszamy uczniów do podróży w czasie. Jest rok 1900 (a może kilka lat wcześniej lub 

później). Poznaliście nowego kolegę (lub koleżankę) i będziecie towarzyszyć mu 

w poszukiwaniu pracy w waszym mieście.  Zastanówcie się nad tym, jak młoda osoba mogła 
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wówczas przygotować się do podjęcia i pracy i jakie prace mogła wykonywać.  

Głównym celem konkursu jest rozwijanie umiejętności miękkich potrzebnych na rynku 

pracy poprzez zaangażowanie społeczne młodzieży. Udział to świetna okazja dla młodzieży 

do pracy zespołowej i rozwijania swoich zdolności komunikacyjnych, a także prowadzenia 

prezentacji i dyskusji. Wyszukiwanie archiwalnych informacji z czasopism, książek lub 

innych źródeł będzie punktem wyjścia do dalszej pracy, ale też do rozwijającej zabawy. 

Mamy nadzieję, że w waszej szkole znajdzie się grupa chętnych uczniów, którzy przystąpią 

do rywalizacji pod okiem opiekuna. Zgłoszenie do udziału w konkursie, które będzie 

dostępne na stronie internetowej www.polprom.org.pl, przesyła do naszej Fundacji szkoła.   

ETAPY KONKURSU 

ETAP 1: Pierwszym zadaniem będzie stworzenie fikcyjnej postaci, która żyła na 

początku XX wieku w waszym miejscu zamieszkania (lub bliskich okolicach). Ważne 

będzie krótkie przedstawienie tego nowego kolegi (lub koleżanki), doświadczeń, 

zainteresowań, wykształcenia, wieku i innych informacji, które grupa uzna za istotne. To 

czas działania waszej wyobraźni! Zależy nam na kreatywnym podejściu do tematu 

i sposobu prezentacji, i nie stawiamy w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań. 

Może być to grafika, plakat, krótka prezentacja, film, opowiadanie itp. Następnie każda 

grupa stworzy krótki pamiętnik tej postaci – taki blog z początku XX wieku 

(maksymalnie 5 wpisów), w którym opowie historię poszukiwania pracy (w jaki sposób 

szuka, co ma do zaoferowania pracodawcy, jakie ma oczekiwania, kto ją wspiera itp.) 

i przedstawi ewentualne trudności napotkane w trakcie rekrutacji. 

ETAP 2: To napisanie CV i listu motywacyjnego bohatera na postawie historii opisanej 

w pierwszym etapie. Chcemy, by uczniowie zastanowili się, na jakie stanowiska ich 

bohater chciałby aplikować (dostępne w tamtym okresie) i z tą myślą przygotowali 

wspomniane dokumenty. Tutaj także zależy nam na kreatywności, np. uczniowie mogą 

zastanowić się, jakiego słownictwa używano około 100 lat temu i wykorzystać dawne 

zwroty i wyrażenia nie tylko w dokumentach, ale też w pamiętniku bohatera. 

ETAP 3: To finał konkursu i czas publicznej prezentacji swojej pracy. Przedstawiciel 

naszej Fundacji przyjedzie do waszej szkoły i będzie chciał poznać efekty waszych 

działań oraz uczestniczyć w krótkiej inscenizacji rozmowy kwalifikacyjnej. Niektórzy 

członkowie grupy będą musieli wcielić się w rolę komisji rekrutacyjnej, jedna osoba 

w rolę kandydata (opisanego przez nich bohatera). Sposób przeprowadzenia rekrutacji 

będzie dowolny. Młodzież powinna jednak dotrzeć do informacji, w jaki sposób obecnie 

przeprowadza się rozmowy kwalifikacyjne i wskazać istotne różnice. Zadawane pytania, 

http://www.polprom.org.pl/
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odpowiedzi aplikanta, cały scenariusz spotkania  będą kolejnym dziełem waszej 

wyobraźni. 

Do udziału w tej części konkursu zaprosimy również przedstawiciela lokalnego urzędu 

pracy. Chcemy, by uczniowie wyciągnęli wnioski na temat tego, jakie mają obecnie szanse 

i możliwości zatrudnienia, jak się zmienił rynek pracy i co to oznacza w perspektywie 

kolejnych ponad 40 lat, które młodzież spędzi na stanowisku pracy.  

Przedstawiciel naszej Fundacji (oraz obecny pracownik PUP) ocenią pracę grupy 

i uwzględniają:   

 zgodność z założeniami konkursu,  

 kreatywne podejście do tematu,  

 oryginalność podejmowanych działań,  

 współpracą z innymi podmiotami. 

Podczas spotkania przeprowadzimy z młodzieżą krótką dyskusję o tym, jak wygląda teraz 

rynek pracy i jakie są ich przemyślenia po udziale w konkursie.  

HARMONOGRAM 

 20 stycznia 2020 roku na naszej stronie internetowej (www.polprom.org.pl) pojawi się 

formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie wraz z regulaminem. 

 Do 14 lutego 2020 roku zainteresowane szkoły mogą przesyłać wypełnione formularze 

na adres konkurs@polprom.org.pl.  

 W okresie od 15 lutego do 15 kwietnia 2020 roku grupy mają czas na realizację 

poszczególnych etapów konkursu i przygotowanie się do finałowej inscenizacji. 

 Do 20 kwietnia 2020 roku szkoły potwierdzą zrealizowanie zadania i gotowość grup do 

prezentacji finałowej. Terminy przeprowadzenia ostatniego etapu konkursu będzie 

ustalany indywidualnie z każdą szkołą.  

Rywalizacja konkursowa ma charakter ogólnopolski. Trzy najlepsze finały zmagań 

konkursowych zostaną nagrodzone, a wszyscy uczestnicy otrzymają drobne nagrody i 

dyplomy.  

 

 

   

http://www.polprom.org.pl/
mailto:konkurs@polprom.org.pl
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Kilka dodatkowych słów skierowanych do rodziców, nauczycieli 

i doradców 

Informator, który Państwu przekazujemy, zawiera opis oferty naszej Fundacji skierowanej do 

młodzieży. Mamy świadomość, że nasze działania w każdym mieście i w każdej szkole 

możemy realizować tylko wówczas, gdy współpracować z nami będą osoby dorosłe. 

Powinniśmy więc to opracowanie skierować bezpośrednio do rodziców, nauczycieli 

i doradców. 

Jednak Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM zawsze traktuje młodzież po 

partnersku. Nie chcemy realizować swoich działań dlatego, że tak ustaliliśmy z władzami 

szkoły, ale dlatego, że młodzież czeka na te zajęcia. Wie, co mamy do zaoferowania i uważa, 

że jest to ważne. 

Tylko w takim trójstronnym dialogu możemy skutecznie przygotować młodych ludzi po 

sprostania wyzwaniom, jakie stawia współczesny rynek pracy. Zapraszamy zatem Państwa do 

zapoznania się z naszymi propozycjami.  

Co więcej, Państwa codzienna praca w urzędach i szkołach też wymaga stałego nadążania za 

trendami i włączania nowych metod oraz narzędzi.  

Mamy w naszej ofercie warsztaty również dla osób dorosłych pracujących z młodzieżą, 

pokazujemy dobre praktyki wdrażane przez inne szkoły i urzędy, dzielimy się informacjami 

z tematycznych konferencji krajowych i zagranicznych oraz najnowszych raportów i analiz. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w takich spotkaniach, to prosimy o kontakt. 

 

Wspólnie zmieniajmy rynek pracy  

i wspierajmy młodzież w skutecznym przejściu  

z systemu edukacji do zatrudnienia! 
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Zakończenie 

 

 

Jeżeli treści przedstawione w Informatorze zaciekawiły Państwa, to, prosimy o wybranie tych 

propozycji współpracy, które uważają Państwo za szczególnie ważne (zapisaliśmy je na 

żółtym tle) i skontaktowanie się z nami.  

Zespół Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM  

pracuje w godz. 09.00 – 17.00 w biurze, które mieści się w Warszawie, 

Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 106 B (I piętro) 

Zapraszamy na dobrą kawę!  

Mogą Państwo kontaktować się z nami również mailowo: 

biuro@polprom.org.pl 

lub telefonicznie: 22 6732209 lub 697695679 

 

Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej www.polprom.org.pl 

oraz postów na Facebooku @fundacjapolprom 

mailto:biuro@polprom.org.pl
http://www.polprom.org.pl/
http://www.facebook.com/fundacjapolprom

