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Szanowni Państwo, 

z ogromną tremą zespół Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM przedstawia 

Państwu niniejszą publikację. 

Zaplanowaliśmy ją jako wydawnictwo promocyjne. Uzgodniliśmy, że będzie zawierała 

podsumowanie tego, co do tej pory zrobiliśmy i propozycje działań na najbliższy okres. 

Wydawało nam się, że wiemy, co robiliśmy i co chcemy robić. Publikację chcieliśmy 

przygotować dla naszych obecnych i przyszłych Partnerów oraz klientów.  

Okazało się jednak, że analizując dotychczasowe doświadczenia, odnaleźliśmy wiele tematów 

odłożonych „na później”. Nadal są aktualne. Wróciliśmy zatem do dawnych pomysłów i do 

dawnych Partnerów. Publikacja promocyjna zamieniła się w ten sposób w raport  nowego 

otwarcia Fundacji POLPROM.  

To, że w 2019 roku mamy możliwość podjęcia zupełnie nowych wyzwań, wynika przede 

wszystkim z dofinansowania, które otrzymaliśmy z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich na lata 2018-2030. Nasza gotowość do działania jest też związana 

z kilkunastoletnim doświadczeniem i pozytywnym przyjęciem, z jakim spotykają się nasze 

kolejne projekty. 

Bardzo chcielibyśmy zainteresować Państwa propozycjami współpracy, które zawarliśmy na 

kolejnych stronach tej publikacji. Lepsze przygotowanie młodych ludzi do podjęcia 

zatrudnienia i skuteczne zainteresowanie osób dojrzałych utrzymaniem aktywności 

zawodowej to bardzo ważne tematy, których rozwiązanie wymaga ogromnej mobilizacji 

różnych środowisk w całej Polsce. 

Proszę, poznajcie Państwo nasze inicjatywy – wspólnie możemy zmienić rynek pracy. 

Marek Domagała 

 Prezes Zarządu 
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Kilka słów o Fundacji POLPROM 

Jedna z teorii głosi, że na początku był chaos. Jego istotą była ogromna siła twórcza. Nie 

wiemy, jak to było w skali całego świata, ale w przypadku Fundacji POLPROM jest to teoria 

udowodniona i poparta opinią wielu świadków. 

Gdy dzisiaj wracamy pamięcią do pierwszych miesięcy funkcjonowania Fundacji, to każdy 

z nas ma inne wspomnienia i wskazuje inne oczekiwania, które łączyliśmy z planowanymi 

działaniami. 

Co do jednego jesteśmy wszak zgodni – cały czas podążaliśmy wyznaczoną ścieżką 

i pozostaliśmy wierni sprawom, które nas połączyły. A jednak, mimo tej konsekwencji, 

znaleźliśmy się w miejscu, którego nikt z nas nie mógł przewidzieć kilkanaście lat temu. To 

najlepiej pokazuje istotę wszystkich inicjatyw społecznych. 

Jeżeli nie działacie dla siebie lecz dla innych, jesteście wsłuchani w ich potrzeby i gotowi 

odpowiedzieć na oczekiwania, to kolejne zadania zwykle są dla was samych sporą 

niespodzianką. Ich pomyślna realizacja – bardzo często trudna i obarczona sporym ryzykiem 

– sprawia, że odczuwacie ogromną satysfakcję i już wiecie, co trzeba zrobić następnym 

razem. To prawdopodobnie ten sam motyw podejmowania kolejnych wyzwań, który znają 

samotni żeglarze czy zdobywcy ośmiotysięczników. Dla osób, które kibicują im z boku 

i nawet bardzo mocno trzymają kciuki, kolejne plany są niezrozumiałą decyzją. Jednak każdy, 

kto zna takich śmiałków, wie, że nie potrafią powiedzieć „dosyć”. 

Napisaliśmy, że istotą działalności społecznej jest odpowiadanie na potrzeby innych ludzi. 

Jednak zawsze w ostatecznym rachunku okazuje się, że działając dla innych, robimy 

niezwykle ważne rzeczy dla nas samych. Odczuwamy ogromną satysfakcję, sprawdzamy się 

zawodowo, rozwijamy się, zdobywamy nowych przyjaciół, współtworzymy rozwiązania, 

które zmieniają rynek pracy.  
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Poznajcie naszą historię 

Historia Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM rozpoczyna się w marcu 2008 

roku, gdy dwoje prywatnych fundatorów spotkało się u notariusza i podpisało Statut Fundacji. 

Warszawski Sąd Rejestrowy zadziałał wyjątkowo sprawnie i jeszcze w tym samym miesiącu 

Fundacja POLPROM została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tej pory 

oficjalnie działamy. 

Decyzja o przeznaczeniu prywatnych pieniędzy na cele pożytku publicznego realizowane 

przez nową Fundację nie była oczywista i trudno ją dzisiaj racjonalnie uzasadnić. Fundatorzy 

już wówczas mieli za sobą wieloletnią karierę zawodową i doświadczenie w branżach, które 

ze sprawami społecznymi nie miały wiele wspólnego. Co zatem zadecydowało o tym, że 

powstała Fundacja POLPROM? 

Odpowiedź na to pytanie najłatwiej można znaleźć w informacji o Fundacji, która ukazała się 

na stronie internetowej przygotowanej w 2008 roku.  
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Oto pierwsza oficjalna wypowiedź prezesa Zarządu Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych 

POLPROM (z kwietnia 2008 roku).  

Naszym celem jest promocja różnych przedsięwzięć podejmowanych przez osoby aktywne 

społecznie. Jesteśmy przekonani, że nie wszyscy zorientowani są wyłącznie na pomnażanie 

pieniędzy, inwestycje w kolejne mieszkania, egzotyczne wyjazdy czy coraz szybsze 

samochody. 

W każdym razie my mieliśmy wielkie szczęście spotkać w naszym życiu ludzi, którzy mają 

inne cele. Swój czas i pieniądze poświęcają ratowaniu zwierząt, ochronie środowiska, 

podtrzymywaniu lokalnych tradycji lub prowadzeniu zajęć artystycznych dla seniorów. 

Poznaliśmy też takie zdrowe, młode osoby, które mając dobre wykształcenie i ułożone życie 

rodzinne, zaangażowały się w walkę o prawa osób niepełnosprawnych. Nawiązaliśmy 

kontakty z ludźmi, których głównym celem jest umożliwienie podopiecznym wyjścia ze 

skrajnej biedy i wykluczenia społecznego.  

Nie wszyscy, na szczęście, zobojętnieli i oceniają innych po wysokości pensji. Jesteśmy pełni 

podziwu i szacunku dla aktywności społecznej. Postanowiliśmy ją wspierać w sposób, który 

jest nam najlepiej znany – poprzez promocję. Naszym celem jest przedstawianie 

anonimowych bohaterów oraz promowanie idei, którym podporządkowali swe życie. Chcemy 

promować inicjatywy uczące wrażliwości na problemy środowiska, zwierząt ale przede 

wszystkim na problemy innych ludzi.  

Będziemy działać na rzecz konkretnych projektów, które są realizowane. Sami też 

dostrzegamy wiele problemów, którym należy się przeciwstawić – przejawy okrucieństwa, 

zobojętnienia i bezmyślności. 

Do współpracy z Fundacją zaprosiliśmy osoby, które mają bardzo duże doświadczenie 

w prowadzeniu działań promocyjnych i rzeczniczych. 

Liczymy na wsparcie ze strony mediów, instytucji samorządowych i administracji. Jesteśmy 

przekonani, że nasza działalność będzie wpisywać się w strategię społecznie 

odpowiedzialnego biznesu, którą realizuje coraz więcej polskich firm. 

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy zaangażowani są w realizację różnych 

inicjatyw społecznych oraz tych, którzy chcieliby je wspierać.  
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Mimo upływu kilkunastu lat nadal możemy publikować ten tekst jako aktualny. Czytelnie 

określone są cele, które cały czas sobie stawiamy, sposoby działania oraz to, że mamy 

świadomość, iż sukces możemy odnieść tylko we współpracy z partnerami z różnych 

sektorów. 

Trzeba zauważyć, że w przywołanym komunikacie bardzo wyraźnie jest określone źródło 

naszej inspiracji – to wyjątkowi ludzie. Dlatego w 2019 roku chcemy jeszcze raz serdecznie 

podziękować tym wszystkim, których spotykamy na naszej drodze i podziwiamy za ich 

zaangażowanie, myślenie o innych ludziach, zwierzętach i środowisku naturalnym. 

Dziękujemy, że nie pozostają obojętni. 

Jednak już w 2008 roku dostrzegliśmy, że aktywność organizacji pozarządowych, a nawet 

grup nieformalnych realizujących inicjatywy społeczne, wymaga profesjonalnej oprawy 

promocyjnej. Aby  skutecznie działać w potrzebnej skali i w sposób ciągły, potrzebne są 

środki finansowe. Ich pozyskanie w formie grantów pochodzących ze środków publicznych 

lub od sponsorów biznesowych i indywidualnych wymaga bardzo konkretnej wiedzy, która 

w dużej części dotyczy działań informacyjnych, promocyjnych i rzeczniczych.  

Nie mieliśmy wiedzy o zwierzętach zagrożonych wyginięciem, problemach klimatycznych, 

potrzebach różnych grup osób z niepełnosprawnościami, ale mieliśmy wiedzę i duże 

doświadczenie w działaniach promocyjnych, i dlatego postanowiliśmy utworzyć Fundację, 

która ma promować ważne inicjatywy społeczne podejmowane przez nas samych lub przez 

inne podmioty. Od początku nie ograniczaliśmy zakresu tematycznego tych inicjatyw i to 

znalazło odzwierciedlenie w sformułowanych celach naszego działania. 

Cele i sposoby działania Fundacji 

Zgodnie z zapisami Statutu Fundacji celem działania jest promowanie i wspieranie inicjatyw 

społecznych. 

Fundacja realizuje ten cel poprzez: 

1. Działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2. Wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju społecznego, w tym: 

a. tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów, 

b. przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów i grup społecznych, 

c. promowanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej regionów, 

d. zwiększanie produktywności gospodarki, wydajności pracy, 
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e. rozwój przedsiębiorczości, 

f. tworzenie i absorpcję innowacji na rzecz rozwoju społecznego 

i gospodarczego, 

g. przyczynianie się do dostępu do najnowszych technologii. 

3. Działania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, w tym: 

a. tworzenie i absorpcję innowacji na rzecz oświaty, 

b. budowę i umacnianie społeczeństwa informacyjnego, 

c. zwiększanie poziomu wiedzy, 

d. poprawianie jakości i dostępności kształcenia. 

4. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym: 

a. rozwój zawodowy i reorientację zawodową. 

5. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 

kobiet i mężczyzn, w tym: 

a. eliminowanie nierówności i promowanie równości pomiędzy kobietami 

i mężczyznami. 

6. Działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. 

7. Ochronę i promocja zdrowia oraz działania z zakresu pomocy społecznej. 

8. Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym: 

a. zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego. 

9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działania wspomagające rozwój demokracji. 

Katalog tematów, które Fundacja POLPROM mogła od początku objąć swoją aktywnością, 

jest zatem dość obszerny. Naszym zamiarem była realizacja wyznaczonego celu poprzez: 

 promowanie najlepszych inicjatyw społecznych; 

 szkolenia; 

 inicjowanie dyskusji na ważne społecznie tematy; 

 organizowanie konferencji o różnych aspektach polityki społecznej; 

 wprowadzanie do polskiej praktyki europejskich wzorców rozwiązywania istotnych 

problemów społecznych; 

 sponsorowanie działań lokalnych; 

 organizowanie konkursów; 

 redagowanie publikacji promocyjnych i informacyjnych. 
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Po kilkunastu latach od powołania Fundacji POLPROM możemy powiedzieć, że wszystkie te 

działania realizujemy. Ograniczył się jednak zakres tematów, które obejmujemy naszą ofertą. 

W pierwszym okresie działania Fundacji koncentrowaliśmy się na wspieraniu inicjatyw 

społecznych realizowanych przez inne podmioty. W 2011 roku byliśmy inicjatorem 

i głównym organizatorem Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Społecznych, o którym szerzej 

piszemy na kolejnych stronach tej publikacji. W wydarzeniu tym, objętym patronatem 

honorowym Prezydenta RP, uczestniczyło kilkaset osób. Od 2008 roku prowadzimy ciągłe 

działania pod hasłem „Przeciw ageizmowi” (przeciw dyskryminacji ze względu na wiek), 

których celem jest zwiększenie udziału w zatrudnieniu osób w wieku 50+. 

Dzisiaj dostrzegamy, że nasze inicjatywy dotyczące aktywizacji zawodowej osób dojrzałych 

dały początek wszystkim kolejnym projektom, które zrealizowaliśmy i realizujemy. Jesteśmy 

organizacją, której marka jest rozpoznawalna na rynku pracy. Przetestowaliśmy 

i wdrożyliśmy własne pomysły, ale też konsekwentnie zajmujemy się promocją dobrych 

praktyk wdrażanych przez inne podmioty. Koordynujemy pracę śląskiego 

międzysektorowego Partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych oraz inicjujemy działania 

ogólnopolskiego Klubu Liderów Aktywizacji Osób Młodych. Za kilka miesięcy 

rozpoczniemy współpracę ponadnarodową z belgijskim partnerem, której efektem będzie 

wprowadzenie do polskiej praktyki europejskich rozwiązań w zakresie metod pracy 

z młodzieżą nad rozwojem umiejętności miękkich potrzebnych na rynku pracy. 

Wprowadzamy do naszej oferty nowe tematy dotyczące rynku pracy. Zmieniamy się również 

organizacyjnie i wizualnie. Przez pierwsze 12 lat wykorzystywaliśmy tymczasowe logo, które 

powstało w 2008 roku. 

 

Bardzo polubiliśmy ten znak i cieszymy się, że u naszych partnerów budził przyjazne 

skojarzenia. Jednak nie moglibyśmy mówić o profesjonalnym podejściu do promocji, 

gdybyśmy nie dostrzegali potrzeby i szansy, jakie daje Fundacji nowe otwarcie, również 

w wymiarze graficznym. 
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Od końca 2019 roku będziemy kojarzeni z nowym znakiem. 

 

Podczas kolejnych spotkań przedstawiliśmy się już w nowej szacie graficznej naszym 

partnerom oraz instytucjom i organizacjom, z którymi dotychczas nie współpracowaliśmy, 

a moglibyśmy wspólnie zrobić wiele dobrego m.in. dla wizerunku instytucji rynku pracy, 

zwiększenia aktywności zawodowej osób dojrzałych oraz sprawnego przejścia młodych ludzi 

z systemu edukacji na rynek pracy.  

Wspólnie zmieniamy rynek pracy 

To tytuł cyklu spotkań promocyjnych Fundacji POLPROM, który rozpoczęliśmy jesienią 

2019 roku. Do końca 2021 roku zorganizujemy dwa wydarzenia ponadregionalne i osiem 

o zasięgu wojewódzkim. 

 

W październiku 2019 roku zaprosiliśmy do Warszawy przedstawicieli instytucji, organizacji 

i firm z całej Polski. Do siedziby Business Centre Club przybyli nasi przyjaciele, 

współpracownicy i partnerzy, którzy na przestrzeni lat uczestniczyli w sukcesach Fundacji 

i wspierają nasze działania obecnie. 

Przypomnieliśmy historię Fundacji, omówiliśmy aktualne zadania i przedstawiliśmy 

propozycje współpracy na kolejne lata. Ważnym punktem programu było wręczenie tytułów 
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„Lider równych szans”. O tej nagrodzie piszemy więcej w dalszej części tej publikacji. 

Podczas spotkania towarzyszyła nam kamera zespołu przygotowującego film promocyjny 

o Fundacji, która rejestrowała m. in. wypowiedzi uczestników na temat doświadczeń ze 

współpracy z Fundacją POLPROM. 

 

Nasze zaproszenie zostało ciepło przyjęte również przez przedstawicieli opolskich instytucji 

rynku pracy. Na spotkanie, które zorganizowaliśmy w listopadzie 2019 roku, przybyli 

przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu i powiatowych urzędów pracy 

z terenu całego województwa. Obecni byli również doradcy zawodowi pracujący w szkołach 

i przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

Informacje o realizowanych przez nas zadaniach spotkały się z dużym zainteresowaniem. 

Szczególnym powodzeniem cieszyły się prezentacje dotyczące przygotowania komunikatów 

przyjaznych dla młodych i dojrzałych odbiorców. 

Spotkanie było inspirujące nie tylko dla uczestników, ale również dla nas, gdyż otrzymaliśmy 

cenne informacje o dobrych praktykach m.in z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach. 
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W listopadzie 2019 roku zorganizowaliśmy też warsztaty promocyjne w Zakopanem. Wzięli 

w nich udział przedstawiciele instytucji rynku pracy z kilku województw, w tym nawet 

z warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. Oczywiście, byli obecni również przedstawiciele 

Małopolski. Mieliśmy kolejną okazję do zaprezentowania naszych działań i dobrze ją 

wykorzystaliśmy.  

Szczególnie interesujące dla uczestników były zajęcia pokazowe pt. „Moje miejsce 

w zespole”, które zorganizowaliśmy dla uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego 

STO w Zakopanem. Spotkanie promocyjne w Zakopanem potwierdziło, że istnieje bardzo 

duże zapotrzebowanie na takie wydarzenia. Instytucje rynku pracy, które aktywnie wdrażają 

niestandardowe działania, chętnie poznają dobre praktyki i dzielą się swoimi 

doświadczeniami. Są również zainteresowane tworzeniem nowych partnerstw 

i pozyskiwaniem finansowania dla kolejnych inicjatyw. Wszystko wskazuje na to, że nasza 

Fundacja będzie gościć w Małopolsce dłużej. 
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W grudniu 2019 roku zorganizowaliśmy spotkanie promocyjne we Wrocławiu. Bardzo duże 

zainteresowanie dolnośląskich urzędów sprawiło, że rekrutacja zakończyła się wyjątkowo 

szybko. Zarezerwowano wszystkie miejsca w dwóch salach szkoleniowych. Rozmawialiśmy 

z przedstawicielami dolnośląskich urzędów między innymi o tym, jak skutecznie 

komunikować się z osobami młodymi, a także, jak narzędzia marketingu mogą wpłynąć na 

aktywizację młodych osób na rynku pracy. Dziękujemy wszystkim za udział i wysoką 

frekwencję. Za pomoc w upowszechnieniu informacji o spotkaniu szczególnie dziękujemy 

Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy oraz Powiatowemu Urzędowi Pracy we 

Wrocławiu. Mamy nadzieję, że to wydarzenie zaowocuje nawiązaniem trwałej współpracy 

i w przyszłym roku będziemy realizować wspólnie ciekawe projekty. 
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Fundacja POLPROM jest zarejestrowana w Warszawie, tu mamy główne biuro i realizujemy 

wiele działań, ale od kilku lat jesteśmy bardzo aktywni na Śląsku. Od 2016 roku 

koordynujemy pracę śląskiego Partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych. Prowadzimy 

też cztery Centra Młodzieżowe na terenie Jaworzna, Lędzin i Siemianowic Śląskich.  

Wydarzenie, które odbyło się w grudniu 2019 roku w Katowicach, było okazją do spotkania 

z naszymi wieloletnimi partnerami oraz z instytucjami, które wykazują duże zainteresowanie 

naszymi działaniami w tym regionie i chcą w nich uczestniczyć. Podsumowaliśmy miniony 

rok, dzieląc się cennymi doświadczeniami. Otrzymaliśmy ogromną dawkę inspiracji. To dla 

nas bardzo ważne, że możemy realizować naszą misję współpracując z ludźmi pełnymi pasji. 

Jeżeli chcą Państwo nawiązać z nami współpracę, uczestniczyć w organizowanych przez nas 

wydarzeniach, korzystać z możliwości promocji swoich działań lub poznać dobre praktyki 

innych podmiotów z kraju i zagranicy, to zapraszamy do kontaktu. 

W dalszej części tej publikacji przedstawiamy nasze dotychczasowe działania i plany na 

kolejne lata. Liczymy na to, że znajdą Państwo w tych informacjach inspirację i zechcą 

włączyć się we wspólne zmienianie rynku pracy.   

` 
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Zobaczcie, ile już zrobiliśmy   

Dzieje świata dzielą się na ery, okresy, podokresy i epoki. W ten sposób uporządkowano 

historię dotyczącą setek milionów lat. Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM 

ma tylko kilkanaście lat. Jednak czasami wydaje nam się, że wydarzyło się tak wiele iż 

wprowadzenie do opisu naszego doświadczenia analogicznego podziału jest w pełni 

uzasadnione. 

Pod koniec 2019 roku możemy powiedzieć, że pierwsza era właśnie dobiega końca i jesteśmy 

skoncentrowani na przygotowaniu wielkiego „nowego otwarcia” i wprowadzeniu Fundacji na 

nowe tory działania. Dotacja otrzymana z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu  Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich na lata 2018-2030 umożliwiła nam powitanie drugiej ery. Chcemy jednak 

zauważyć, że nie jest to zmiana rewolucyjna, lecz ewolucyjna, która w pełni wykorzystuje 

wszystkie nasze mocne strony wypracowane przez ostatnie 12 lat. Nie zamykamy drzwi przed 

dotychczasowymi działaniami, kontaktami i wyznaczonymi celami. Wręcz przeciwnie, 

wzmacniamy swój potencjał, by jeszcze lepiej wykorzystywać dorobek poprzednich lat. 

Na kolejnych stronach zamieściliśmy informacje o naszych pierwszych działaniach i tych, 

które już się zakończyły. Wszystkie one znajdują w większym lub mniejszym stopniu ciąg 

dalszy w tych projektach, które realizujemy obecnie.  
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Przeciw ageizmowi 

2008 – ...  

Pod tą nazwą kryją się ciągłe działania informacyjne i rzecznicze, które nasza Fundacja 

prowadzi nieprzerwanie od 2008 roku. Już wówczas dostrzegliśmy niebezpieczeństwo 

dyskryminacji ze względu na wiek i konsekwentnie przeciwstawialiśmy się różnym formom 

promowania młodości. To właśnie w tym okresie kraje UE dostrzegły ogromny potencjał tzw. 

„srebrnej gospodarki” i coraz lepiej przygotowywały się do oczekiwanych zmian 

demograficznych i wzrostu liczby osób starszych we wszystkich społeczeństwach. 

Jako podsumowanie pierwszego roku działalności Fundacji POLPROM skierowaliśmy list do 

Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych, w którym przedstawiliśmy propozycje zmian 

prawnych dotyczących warunków życia starszych obywateli. 

Nasze propozycje tematów prac Parlamentarnego Zespołu do spraw Osób Starszych zawarte 

w liście z lutego 2009 roku:  

1) Wprowadzenie do rozwiązań prawnych zagadnień związanych ze szczególnymi 
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potrzebami osób starszych 

Potrzeby osób starszych zbliżone są do potrzeb osób niepełnosprawnych (ze wszystkimi 

rodzajami niepełnosprawności). Znane są wyniki badań na temat m.in. ograniczenia wraz 

z wiekiem zdolności poruszania się, pogorszenia wzroku i słuchu. Dlatego wydaje się 

celowe, by na tym etapie prac legislacyjnych dotyczących praw osób niepełnosprawnych 

zapewnić zapisy gwarantujące prawa również tym osobom, które nie mają orzeczenia 

o niepełnosprawności, ale ich sprawność jest bardzo ograniczona. 

2) Wypracowanie rozwiązań, które umożliwią świadczenie usług asystenckich osobom 

starszym na wzór usług dla osób z niepełnosprawnością 

W związku ze spodziewanym pogorszeniem sytuacji na rynku pracy istnieje szansa na 

popularyzację wśród osób tracących zatrudnienie zawodu asystenta osoby starszej. Ze 

względu na rosnącą liczbę osób starszych można przypuszczać, że popyt na usługi asystenta 

będzie się zwiększał. Działania mające na celu stworzenie warunków prawnych 

i organizacyjnych (wypracowanie modelu usług asystenckich i jego upowszechnienie) mogą 

umożliwić przeszkolenie osób zainteresowanych podjęciem takiej pracy. Przyczyni się do 

rozwiązania niektórych problemów ludzi starszych oraz zmniejszy liczbę osób pobierających 

zasiłki dla bezrobotnych. 

3) Upowszechnianie wiedzy o szczególnych potrzebach osób starszych 

Tematy dotyczące osób starszych są stosunkowo nowe w dyskusji społecznej i nie znajdują 

jeszcze odzwierciedlenia np. w standardach świadczonych usług. Przykładem mogą być 

oferty hotelowe. Można w nich znaleźć informację o dostosowaniu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, o możliwości przyjazdu ze zwierzętami i o udogodnieniach dla osób 

podróżujących z dziećmi. Nie ma natomiast nawyku uwzględniania szczególnych potrzeb 

osób starszych. Wynika to przede wszystkim z braku znajomości tych potrzeb i ze 

stereotypów dotyczących osób starszych.   

4) Promowanie współpracy międzypokoleniowej 

Istnieje duże niebezpieczeństwo związane z podziałem społeczeństwa ze względu na wiek. 

Zarówno w informacjach prasowych jak i w polityce firm można odnaleźć tendencję do 

podziału „my – młodzi, oni – starzy”. Zaletom pracowników młodych przeciwstawia się 

wady starszych i odwrotnie. Tymczasem żadna z tych grup nie jest lepsza ani gorsza – każda 

jest inna i na wykorzystaniu tej różnorodności powinna polegać polityka rozwoju firmy. 

Ważny jest również argument, że środowiska osób młodych i starszych nie są rozdzielone 

murem. Każda osoba młoda trafi za kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat do tej drugiej 

grupy i wszelkie zmiany polityki państwa i obowiązujących przepisów, podejmowane 

z myślą o osobach starszych, będą dostępne za jakiś czas również dla tych, którzy dzisiaj są 

młodzi. Istotnym działaniem, które może ograniczyć wzajemną nieufność jest współpraca 

międzypokoleniowa. 
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Od przedstawienia tych propozycji minęło ponad 10 lat. Nadal możemy podpisać się pod 

takim listem. Zmieniły się rządy, przetasował skład Sejmu i Senatu, ale nadal nie 

wykorzystujemy szans, jakie daje „srebrna gospodarka”. Nie promujemy w żaden sposób 

podejmowania działalności w obszarze, który dotyczy potrzeb seniorów (tak, jak to robimy 

np. w przypadku firm działających w obszarze nowych technologii). Zauważyliśmy już, że 

społeczeństwo się starzeje, ale nadal nie mamy pomysłu na kompleksowe działania, które w 

związku z tą tendencją trzeba podjąć. Nadal energiczni  trzydziesto- i czterdziestolatkowie 

zapatrzeni w ekrany smartfonów nie zauważają, że każde działanie podjęte z myślą o 

potrzebach seniorów jest działaniem również dla nich, bo kolejne 30-40 lat minie w ich życiu 

równie szybko, a nawet szybciej. 

Dlatego nasza Fundacja od kilkunastu lat nie zamyka swojego projektu „Przeciw ageizmowi”, 

chociaż bardzo chcielibyśmy uznać któregoś dnia, że cel został osiągnięty. 

Lider Równych Szans 

2010 - ... 

Kolejna wiosna (już w roku 2010) to czas, gdy do naszego kalendarza został wpisany kolejny 

własny projekt „Trzy sektory – razem można więcej”. W tym przypadku głównym celem jest 

promocja współpracy międzysektorowej.  

W przywołanej wcześniej informacji prezesa Zarządu Fundacji POLPROM z 2008 roku 

położyliśmy silny akcent na współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i firmami. Od 

początku wiedzieliśmy, że problemy społeczne wymagają współdziałania różnych środowisk. 

Tymczasem, po dwóch latach działalności, mieliśmy świadomość, że idea partnerstwa 

trójsektorowego nie jest w Polsce popularna.  

W 2010 roku lokalnie działające podmioty żyły najczęściej w swoich oddzielnych światach. 

Współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi sprowadzała się do zlecania zadań. 

Zidentyfikowanie barier – finansowych, organizacyjnych czy technicznych – było dla 

wszystkich podmiotów usprawiedliwieniem niepodejmowania działań, a nie motywacją do 

szukania pomocy w innych sektorach. Zauważyliśmy jednak, że tam, gdzie pomysłów na 

współpracę jest więcej, o barierach mówi się dużo rzadziej.  

Byliśmy przekonani (i jest to pogląd nadal aktualny), że środowiska lokalne potrzebują 

informacji o szansach wynikających ze współpracy sektorów, uwarunkowaniach prawnych, 

istniejących zagrożeniach i dobrych praktykach. Dlatego Zarząd Fundacji Promocji Inicjatyw 

Społecznych POLPROM podjął decyzję o ustanowieniu nagrody „Liderów Równych Szans”. 
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Pierwsza grupa zdobywców tego tytułu została uhonorowana jesienią 2010 roku podczas 

współorganizowanego przez nas Zakopiańskiego Święta Równych Szans. Kolejne nagrody 

wręczyliśmy w 2011 roku podczas gali Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Społecznych. 

W następnych latach skoncentrowaliśmy się na realizacji dużych projektów 

współfinansowanych z Funduszy Europejskich i odstąpiliśmy od głosowania na kolejnych 

laureatów nagrody. 

 

W 2016 roku po raz kolejny doświadczyliśmy, jak wielka moc drzemie we współpracy 

ponadsektorowej. O tej ważnej sprawie przypomniały nam doświadczenia z działalności 

śląskiego Partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych. Dlatego grono „Liderów równych 

Szans” powiększyło się po raz kolejny w 2017 roku, a następnie w 2018 roku i w 2019 roku. 

Jesteśmy przekonani, że grono instytucji, organizacji i firm, które z powodzeniem wspierają 
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realizację działań społecznych, będzie stale się rozszerzać i w kolejnych latach będziemy 

z ogromną satysfakcją informować o przyznanych nagrodach. 

 

W gronie laureatów nagrody „Lider Równych Szans” znaleźli się dotychczas m.in.: 

 Tatrzańska Izba Gospodarcza – za aktywność, która jest wzorem symbiozy 

działalności gospodarczej i społecznej; 

 Pani Edyta Świątczak–Gurzęda – za niezwykłą umiejętność jednoczenia ludzi do 

działań społecznych; 

 Pani Alicja Szarek–Pazdur – za łączenie pasji pracy w samorządzie z szeroką 

aktywnością społeczną i popularyzacją badań profilaktycznych; 

 Pan Piotr Komraus – za łączenie zadań biznesowych, samorządowych 

i społecznych; 

 Pani Elżbieta Stefańczyk – za działania podejmowane na rzecz upowszechniania 

modelu społecznego zaangażowania bibliotek; 

 Pani Wiesława Borczyk – za skonsolidowanie działań środowiska Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku; 

 Spółka Polskie Tatry SA – za wieloletnią realizację programu nauki pływania 

dla dzieci; 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – za wdrożenie metody case management 

w publicznych służbach zatrudnienia województwa śląskiego do wspierania klientów 

z niepełnosprawnościami; 

 Pan Piotr Polok – za inicjowanie działań międzysektorowych w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; 
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 Pani Małgorzata Jędrzejewska – za łączenie biznesu z działalnością charytatywną 

i wspieraniem lokalnych organizacji; 

 Business Centre Club – za wspieranie naszej Fundacji i zrozumienie naszych 

potrzeb; 

 Powiatowy Urząd Pracy w Tychach – za budowanie wizerunku nowoczesnego 

urzędu i wdrażanie zasad, które są tematem naszego działania; 

 Pani Agnieszka Luck – za nieprzerwane wspieranie naszej Fundacji od 2008 roku, 

dzielenie się wiedzą ekspercką i doświadczeniem projektowym; 

 Pani Sylwia Dylus – zaangażowanie w realizację działań społecznych, które lepiej 

przygotowują młodzież szkolną do wejścia na rynek pracy. 

 

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Społecznych 

2011 

Po trzech latach działalności zrealizowaliśmy zadanie, o którym marzyliśmy od pierwszych 

dni istnienia Fundacji. Rodzajem próby generalnej było współorganizowane przez nas rok 

wcześniej Zakopiańskie Święto Równych Szans, które stało się okazją do przeprowadzenia 

warsztatów, wykładów, dyskusji i wręczenia naszych nagród. W tych wydarzeniach wzięło 

udział około 200 osób. Dlatego w 2011 roku z dużym rozmachem zorganizowaliśmy 

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Społecznych (OFIS).  

Pozyskaliśmy do współpracy sporo instytucji centralnych i lokalnych, organizacji 

pozarządowych oraz firm. Zainteresowaliśmy tym tematem media. Zadbaliśmy o wysoki 

poziom merytoryczny poszczególnych wydarzeń składających się OFIS. Udało nam się nadać 

mu wysoką rangę – patronat honorowy objął Prezydent RP. 
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Naszym zamiarem było podjęcie ogólnopolskiej dyskusji o wyzwaniach społecznych 

z udziałem przedstawicieli wszystkich sektorów, wymiana doświadczeń i upowszechnianie 

dobrych praktyk. Bardzo chcieliśmy, by Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Społecznych  

docelowo pełniło taką funkcję, jaką dla gospodarki pełni forum w Krynicy. 

Uważaliśmy wówczas  i nadal uważamy, że sprawy społeczne nie są ani bardziej ani mniej 

ważne niż gospodarcze. Co więcej, nie są to dwa odrębne światy. Tak jak nie można 

przeciwstawiać sobie pracowników młodych i dojrzałych, bo pełen potencjał firmy wyzwoli 

tylko wykorzystanie potencjału wszystkich pokoleń, podobnie nie można dyskutować o tym, 

które kompetencje są ważniejsze na rynku pracy: zawodowe czy tzw. miękkie? Pracodawcy 

poszukują do zatrudnienia kandydatów, którzy są dobrymi fachowcami z rozwiniętymi 

umiejętnościami miękkimi. 

Od pewnego czasu w Krynicy pojawia się coraz więcej tematów społecznych, ale nadal 

uważamy, że problemy społeczne, w tym integracji społecznej i rynku pracy wymagają 

systematycznej i pogłębionej dyskusji różnych środowisk i OFIS jest propozycją bardzo 

cenną.  

Nasi partnerzy organizacyjni podjęli się przygotowania merytorycznego wybranych 

wydarzeń Forum: 

 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – partner w organizacji seminarium dla 

bibliotekarzy na temat edukacji informacyjnej w zakresie działań na rzecz integracji 

społecznej; 

 Małopolskie Hospicjum dla Dzieci – partner w organizacji programu dla młodzieży 

dotyczącego upowszechnienia idei wolontariatu jako alternatywnej formy spędzania 

wolnego czasu; 
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 Open Society Foundations – partnerzy w organizacji szkoleń i warsztatów na temat 

pomocy dzieciom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

Przygotowanie merytoryczne OFIS wspierali również: 

 Krajowa Izba Gospodarcza – w ramach panelu dotyczącego społecznej 

odpowiedzialności biznesu; 

 Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku – w ramach 

panelu dotyczącego aktywizacji osób starszych; 

 Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych; 

 Krajowe Biuro Wyborcze. 

Patroni medialni OFIS: 

 TVP Kraków – telewizja wyemitowała dwa materiały dotyczące OFIS. Pierwszy 

z nich dotyczył seminarium bibliotekarzy i przedstawiał założenia OFIS. Drugi to 

rozmowa na temat OFIS i zaangażowania samorządów w realizację działań na rzecz 

wyrównywania szans; 

 Dziennik Polski – informacje bieżące; 

 Tygodnik Podhalański – informacja o OFIS. 

W 2011 roku w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Społecznych w Zakopanym wzięło udział 

ponad 800 osób. Było to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. 

Jesteśmy przekonani, że warto wrócić do tematu organizacji ogólnopolskiego wydarzenia, 

które będzie miejscem na wielowątkową dyskusję o integracji społecznej i zawodowej. Od 

2017 roku co roku organizujemy w Warszawie ogólnopolską konferencję obejmującą swym 

tematem dobre praktyki instytucji rynku pracy wspierające młodzież w przejściu z systemu 

edukacji do zatrudnienia. Niestety, warunki organizacyjne konferencji, w tym stosunkowo 

krótki czas trwania, uniemożliwiają pogłębioną dyskusję i wymianę doświadczeń. Wiemy, że 

istnieje potrzeba organizacji takich spotkań, bo potwierdzają to m.in. nasze doświadczenia 

z przebiegu różnych wydarzeń z udziałem przedstawicieli instytucji nagrodzonych tytułem 

„Lider aktywizacji osób młodych”. Jednak w takich spotkaniach uczestniczy zwykle 

niewielka liczba osób. 

Dlatego znowu szukamy partnerów, którzy zechcą wspierać finansowo i merytorycznie 

organizację ogólnopolskiego forum dotyczącego spraw społecznych. Ważne jest każde 

wsparcie! Zapraszamy do współpracy! 
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Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości 

2011 – 2012 

To projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, który był realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy 

w partnerstwie z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem był wzrost przedsiębiorczości osób dojrzałych 

mieszkających na terenie województwa mazowieckiego. 

 

Po trzech latach aktywności rozpoczęliśmy realizację pierwszego dużego projektu, dla 

którego otrzymaliśmy finansowanie ze środków europejskich i budżetu. Byliśmy partnerem 

odpowiedzialnym m.in. za prowadzenie Inkubatora Dojrzałej Przedsiębiorczości i za 

promocję projektu. Budżet naszej Fundacji wyniósł około 1 mln złotych. Niewątpliwie, ze 

względów organizacyjnych, merytorycznych i finansowych realizacja tych działań była 

kolejnym bardzo ważnym punktem w rozwoju organizacji. 

Hasło projektu: „Na sukces nigdy nie jest za późno” na stałe wpisało się do kolejnych naszych 

działań skierowanych do osób dojrzałych. 
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Działania projektowe obejmowały m.in. doradztwo indywidualne, warsztaty, spotkania 

grupowe oraz wsparcie finansowe na założenie i prowadzenie własnej firmy. Takich 

projektów realizowano w tym okresie w Polsce stosunkowo dużo. Jednak ten był wyjątkowy 

i to nie tylko dla naszej Fundacji, ale również dla uczestników. O tym, że był jedyny w swoim 

rodzaju, świadczy fakt, że uzyskał tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2012” 

w konkursie „Dobre praktyki EFS” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego. 

Sukces projektu wynikał przede wszystkim z faktu, że udzielane wsparcie było maksymalnie 

zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb grupy docelowej, to jest osób dojrzałych. Dla 

zastosowania właściwych narzędzi pomiaru kompetencji na etapie rekrutacji oraz w całym 

procesie szkoleniowo-doradczym został opracowany „Profil kompetencji przedsiębiorcy”, 

który szczegółowo opisywał kompetencje biznesowe, społeczne, osobiste i zawodowe.  

Opracowaliśmy „Model Inkubatora Dojrzałej Przedsiębiorczości”, który wskazuje 

następujące potrzeby edukacyjne osób dojrzałych: 

 potrzeba ponoszenia odpowiedzialności za proces edukacyjny i uczestniczenia w jego 

kreowaniu (np. tworzenie programu, dobór metod pracy i ewaluacja);  

 potrzeba docenienia i wykorzystania w procesie edukacyjnym doświadczenia osób 

uczących się; 

 potrzeba rozbudzenia gotowości osób dojrzałych do uczenia się – stawianie 

indywidualnych celów edukacyjnych; 

 potrzeba wykazania bezpośredniej przydatności i możliwości zastosowania nabytych 
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umiejętności i wiedzy w praktyce – koncentrowanie się na rozwiązaniu problemu lub 

wykonaniu zadań; 

 potrzeba wspierania motywacji wewnętrznej osób uczących się – dawanie okazji do 

odnoszenia drobnych sukcesów, wykazania się osiągnięciami; 

 potrzeba stworzenia warunków do wymiany doświadczeń pomiędzy uczącymi się – 

wzajemne uczenie się poprzez dzielenie się doświadczeniami (peer-learning). 

 

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości to nazwa projektu, ale również miejsce, w którym 

uczestnicy przygotowywali się do prowadzenia własnej firmy i spotykali się już jako 

przedsiębiorcy.  

To miejsce, ze względu na organizację pracy, wyposażenie i oferowane zajęcia, również było 

zaplanowane jako odpowiedź na potrzeby osób dojrzałych, takie jak: 

 konieczność indywidualizacji podejścia; 

 organizacja pracy w grupach jednorodnych wiekowo; 

 dobór prowadzących zajęcia (trenerów, doradców) nieodbiegających wiekiem od 

uczestników; 

 konieczność zapewnienia wsparcia psychologicznego; 

 kompleksowość wsparcia i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa; 

 budowanie poczucia przynależności do społeczności projektowej; 

 kreowanie atmosfery współpracy; 

 uwzględnienie zasad uczenia się osób dojrzałych. 

 

Tak przygotowane działania są skuteczne. Uczestnicy projektu, którzy nie mieli doświadczeń 

biznesowych, utworzyli 36 firm i utrzymali je minimum przez 12 miesięcy. Brali udział 

w projekcie przez ponad 18 miesięcy. Stali się przedsiębiorcami, ale również nawiązali nowe 

znajomości i wzmocnili poczucie własnej wartości. Ich opinie o wspólnie z nami spędzonym 

czasie utwierdziły nas w przekonaniu, że warto dokładać starań, by zwiększyć aktywność 

zawodową osób dojrzałych. 

Oto niektóre z opinii uczestników o projekcie.  

„Myślałam o założeniu tego rodzaju działalności od kilku lat, ale nie bardzo wiedziałam, jak 

to zorganizować i brakowało mi funduszy na rozwój. Nigdy nie prowadziłam firmy i udział 

w przedsięwzięciu organizowanym przez Inkubator, a przede wszystkim szkolenie, dały mi 

dodatkowe umiejętności, spojrzenie na biznes w sposób fachowy. Mam nadzieję się rozwijać 
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i sytuacja, że mogę liczyć na wsparcie w postaci szkoleń, fachowych rad, sprawia, że czuję się 

pewnie i wiem, że w każdej sytuacji mogę liczyć na projekt Inkubatora. Dzięki poczuciu 

bezpieczeństwa mój początek działalności jest komfortowy.” 

„Szkolenia organizowane przez Inkubator wzbogaciły moją wiedzę z zakresu marketingu, 

księgowości czy wybranych aspektów prawnych związanych z działaniem firmy, co znalazło 

bezpośrednie przełożenie na jakość oferowanych przeze mnie usług. Inkubator umożliwił mi 

również wymianę doświadczeń z innymi przedsiębiorcami, poznanymi w trakcie szkoleń.” 

„Dzięki Inkubatorowi nie tylko uzyskałam wsparcie finansowe umożliwiające uruchomienie 

działalności, ale również ugruntowałam swoją wiedzę z zakresu prowadzenia i zarządzania 

własnym biznesem. Poznałam nowe narzędzia i metody prognozowania, planowania, kontroli 

i analizy danych zarówno w otoczeniu wewnętrznym jak i otoczeniu zewnętrznym firmy. 

Otrzymane przygotowanie teoretyczne i praktyczne pozwala mi na pewne i swobodne 

poruszanie się w obszarze wszystkich spraw związanych z prowadzeniem własnej 

działalności. (…)” 

„Inkubator jest dla mnie miejscem skupiającym ludzi pozytywnego myślenia, wzajemnej 

życzliwości i nadziei. Ten klimat towarzyszył mi przez cały okres szkoleń i później podczas 

konsultacji oraz pierwszych miesięcy prowadzenia działalności. Znalazłem w końcu czas, 

miejsce i ludzi, którzy pomogli mi urzeczywistnić moje plany i marzenia. Wiedza nabyta 

podczas szkoleń pozwoliła zobaczyć moją działalność w innym świetle. Jestem przekonany, że 

dla wielu z nas, uczestników projektu, hasło „na sukces nigdy nie jest za późno” nabrało 

bardzo indywidualnego znaczenia.” 

„(…) Uważam, że Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości to jeden z najlepiej przemyślanych 

i przeprowadzonych projektów wspomagających przedsiębiorczość ludzi dojrzałych. 

Profesjonalizm i życzliwość, z jaką się tam spotkałam, pomogła mi przebrnąć przez trudny 

okres przygotowań, a potem rozwijania własnej firmy.” 

„Udział w szkoleniach i pozyskane fundusze pozwoliły na realizację planów o otworzeniu 

własnej firmy. Dzięki opiece organizatorów Inkubatora i trenerów mogę uzyskać odpowiedzi 

na wszystkie pytania pojawiające się na początku tej bardzo trudnej drogi. (…)” 

Realizacja projektu zakończyła się i Inkubator został zamknięty. W kolejnych latach 

składaliśmy wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy wioski o dofinansowanie podobnych 

projektów w kolejnych województwach, ale zwykle oceniający twierdzili, że takie specjalne 

wsparcie nie jest celowe i dla osiągnięcia zaplanowanych wskaźników wystarczą standardowe 

działania, niezależnie od wskazanej grupy docelowej.  
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Doświadczenia z Inkubatora Dojrzałej Przedsiębiorczości wykorzystujemy do dzisiaj. 

Opracowaliśmy model ośrodka wspierania przedsiębiorczości osób młodych „Smaki 

biznesu”, w którym wykorzystaliśmy (z uwzględnieniem innej grupy docelowej) narzędzia 

wypracowane w IDP. Prowadzimy warsztaty dla młodzieży, które dotyczą kompetencji 

przedsiębiorcy.  

Z myślą o osobach dojrzałych opracowaliśmy stronę internetową „Vademecum rynku pracy” 

(www.vademecumrynkupracy.pl), która zawiera informacje o tym, jak utrzymać aktywność 

zawodową po osiągnieciu wieku emerytalnego. Jeden z tematów, który prezentujemy, 

dotyczy właśnie prowadzenia własnej firmy. 

Mamy również w ofercie Fundacji szkolenia dla pracowników instytucji rynku pracy, którzy 

wspierają osoby dojrzałe. Sytuacja, w której brakuje chętnych do pracy, powoduje, że 

pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnienie seniorów. Doradcy, którzy pracują 

z takimi osobami w urzędach pracy (a także pracodawcy) muszą mieć wiedzę o specjalnych 

potrzebach tej grupy klientów i tak organizować wsparcie, by na te  potrzeby odpowiadać. 

Nasze szkolenie jest bardzo dobrym źródłem wiedzy i umiejętności w tym zakresie. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani upowszechnianiem postaw przedsiębiorczych wśród 

młodzieży lub potrzebują Państwo podpowiedzi, jak zorganizować pracę z osobami 

dojrzałymi, to zapraszamy do kontaktu z naszą Fundacją. Tu znajdą Państwo ekspertów 

z dużym doświadczeniem i wiedzą na te tematy. 

 

Stołeczne Centrum Kariery 

2014 – 2015 

W 2013 roku ogłoszony został w województwie mazowieckim konkurs na projekty 

skierowane do osób zwalnianych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

Braliśmy udział w przygotowaniu wniosku, który znalazł się w grupie dofinansowanych. Po 

raz kolejny działaliśmy w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy i Miastem 

Stołecznym Warszawa, co dawało nam szansę na zrealizowanie ciekawego projektu, 

dopasowanego do indywidualnych potrzeb uczestników. Fundacja POLPROM odpowiadała 

m.in. za rekrutację uczestników i doprowadzenie do ponownego zatrudnienia tych osób, które 

nie zadeklarowały chęci utworzenia własnej firmy. 

http://www.vademecumrynkupracy.pl/
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W 2014 roku jednym z większych problemów, na które napotkali realizatorzy takich 

projektów, była rekrutacja. Po pierwsze, w ramach konkursu dofinansowanie otrzymało 

w tym samym czasie dużo projektów, a osób kwalifikujących się do udziału w tzw. 

projektach outplacementowych nie było zbyt wiele. Po drugie, osoby, które pracowały 

u jednego pracodawcy przez dłuższy czas, nie miały doświadczenia w poruszaniu się po 

rynku pracy i nie szukały pomocy oferowanej w projektach. Bardzo często liczyły na swoje 

kontakty, pomoc rodziny lub znajomych. Wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, 

pośrednictwa pracy, warsztatów, szkoleń zawodowych czy spotkań z psychologiem kojarzyło 

im się najczęściej z urzędem pracy…, czyli źle się kojarzyło. Dlatego sposób dotarcia 

z informacją o projekcie do potencjalnych uczestników, poświęcony im czas, duża swoboda 

w zaplanowaniu tempa pracy i zakresu udzielanego wsparcia były kluczowe dla sukcesu 

rekrutacji. Po zakończeniu projektu okazało się, że ostatecznie wzięło w nim udział 

kilkanaście osób więcej niż planowaliśmy. Bardzo wysoka była też efektywność 

zatrudnieniowa. 

 

Projekt był bardzo wysoko oceniany przez uczestników i okazał się niezwykle ważny dla 

naszej Fundacji. Mieliśmy okazję przekonać się, jak mało potencjalni uczestnicy wiedzą 

o rynku pracy i o możliwościach uzyskania pomocy w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. 

Zauważyliśmy też, że w środowisku ludzi pracujących ewentualne skorzystanie z usług 

urzędu pracy bardzo często traktowane jest jako ostateczność i świadectwo wielkiej osobistej 
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porażki. Analiza tych i podobnych wniosków z realizacji projektu podsunęła nam myśl, jak 

bardzo potrzebne są takie miejsca jak Stołeczne Centrum Kariery. Gdy problemem naszego 

rynku pracy jest wysoki wskaźnik bezrobocia, to urzędy pracy są doskonale przygotowane do 

wspierania osób bezrobotnych. Jednak od pewnego czasu w Polsce problemem jest brak 

chętnych do pracy przy jednoczesnym niskim wskaźniku aktywności zawodowej. Te osoby, 

które nie pracują, ale nie są zarejestrowane jako bezrobotne, w zdecydowanej większości 

nigdy nie przyjdą do urzędu pracy po informację, jak być aktywnym zawodowo. A skoro nie 

pójdą do urzędu pracy (bo źle się kojarzy, bo nie mają zaufania, bo słyszały o złych 

doświadczeniach innych ludzi z poprzednich lat, bo nie wierzą, że urząd może im pomóc itp.), 

to gdzie mają pójść? W 2015 roku Centrum Kariery wydawało nam się idealnym 

rozwiązaniem i dzisiaj chętnie powtarzamy tę opinię. Są już w Polsce miejsca, gdzie próbuje 

się w różny sposób zaproponować mieszkańcom i przyjezdnym ofertę podobną do tej, którą 

wdrożyliśmy w Stołecznym Centrum Kariery. Niestety, to są bardzo nieliczne przypadki. 

Mamy sprawdzony pomysł na działanie w mieście/powiecie ośrodka przyjaznego dla 

klientów z różnych grup wiekowych i z różnym doświadczeniem zawodowym. Dzisiaj 

wiemy już, że jego oferta musi być skierowana również do młodzieży planującej wejście na 

rynek pracy. Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszych doświadczeń lub wspólnie z nami 

prowadzić w lokalnym środowisku takie Centrum Kariery, to prosimy o kontakt. Bardzo 

chętnie podejmiemy współpracę! 

 

Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim 

2016 

W 2016 roku mieliśmy już za sobą osiem lat działalności, zrealizowane w partnerstwie dwa 

duże projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, ciekawe własne 

projekty, które budowały naszą markę na rynku pracy i doświadczenia ze współpracy 

z różnymi partnerami. 

Od kilku lat byliśmy też szczególnie aktywni na Śląsku. Uczestniczyliśmy w spotkaniach 

pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych, zorganizowaliśmy wojewódzkie Forum 

Inicjatyw Społecznych w Siemianowicach Śląskich. W gronie zdobywców nagrody „Lider 

Równych Szans” w 2010 i 2011 roku znalazło się kilku naszych najważniejszych śląskich 

partnerów. Dlatego zdecydowaliśmy się na nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich i wspieranie młodzieży 



  

 
31 

uczącej się zawodu i przygotowującej się do podjęcia pierwszego zatrudnienia. Od początku 

2016 roku mamy w tej szkole swoje miejsce na Śląsku. 

Kontakty z młodzieżą utwierdziły nas w przekonaniu, że nieskuteczne dotarcie z informacją 

o ofercie instytucji rynku pracy i brak zaufania do urzędów pracy (zaobserwowane przez nas 

w projekcie Stołeczne Centrum Kariery) nie mają charakteru ani lokalnego, ani 

pokoleniowego. Są to problemy o charakterze stosunkowo powszechnym. Powodują one 

spore trudności w wykorzystaniu bardzo dużych środków, które w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój kierowane są do młodzieży. 

Dlatego zdecydowaliśmy się na przystąpienie do konkursu w ramach PO WER 2.4, 

a następnie na realizację projektu, którego celem było wypracowanie „Rekomendacji dla 

aktywizacji osób młodych w województwie śląskim”. 

 

Po raz pierwszy Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM samodzielnie 

zrealizowała projekt. Trzeba jednak bardzo wyraźnie zaznaczyć, że powyższa informacja 

dotyczy uwarunkowań formalnych. Jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne, to był to 

najbardziej partnerski projekt ze wszystkich, w których uczestniczyliśmy. W każdym 

województwie powstało jedno partnerstwo, które miało za zadanie wypracowanie 

rekomendacji obejmujących m.in. takie tematy jak sposób dotarcia do młodych ludzi 

oddalonych od rynku pracy oraz skuteczne wspieranie tej grupy klientów w wejściu na rynek 

pracy. 

Zaproszenie do udziału w śląskim Partnerstwie na rzecz aktywizacji osób młodych przyjęło 

kilkanaście podmiotów reprezentujących instytucje rynku pracy, organizacje działające na 

rzecz młodzieży, instytucje pomocy społecznej, pracodawców oraz środowisko oświaty. 

Do Partnerstwa utworzonego w ramach projektu przez Fundację Promocji Inicjatyw 

Społecznych POLPROM przystąpili: 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach; 

 Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie; 

 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie; 

 Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju; 

 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie; 
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 Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śl.; 

 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach; 

 Powiatowy Urząd Pracy w Tychach; 

 Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu; 

 Powiatowy Urząd Pracy w Żorach; 

 Śląska Wojewódzka Komenda OHP; 

 Personalne Doradztwo Biznesowe Małgorzata Jędrzejewska; 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich; 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Zakład 

Aktywności Zawodowej Bytom; 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Siemianowice Śląskie; 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich; 

 Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” sp. z o.o.; 

 Centrum Konferencji i Rekreacji Orle Gniazdo sp. z o.o.; 

 Śląska Izba Budownictwa. 

 

Opracowanie zestawu rekomendacji zostało poprzedzone dokonaniem pogłębionej analizy 

dokumentów, raportów i programów dotyczących sytuacji osób młodych na rynku pracy 

Całość tego opracowania liczy około 250 stron i jest dostępna na stornie internetowej naszej 

Fundacji: www.polprom.org.pl.  

Uzupełnieniem analizy było badanie zlecone przez naszą Fundację profesjonalnej firmie na 

temat potrzeb i oczekiwań młodych ludzi związanych z poszukiwaniem zatrudnienia. 

W badaniu, które miało formę  pogłębionych wywiadów indywidualnych, uczestniczyły 

osoby z grupy tzw. NEET, to znaczy takie, które nie pracują, nie uczą się i nie biorą udziału 

w kształceniu. Wszyscy respondenci mieli 18-29 lat i nie byli zarejestrowani w urzędzie 

pracy. Wnioski bardzo dobitnie potwierdziły naszą diagnozę sytuacji. 

Do urzędów pracy trafia duża część funduszy przeznaczonych na wsparcie młodych osób 

w przejściu ze szkoły lub uczelni do zatrudnienia. Problem polega na tym, że młodzi ludzie 

nie chcą iść po pomoc do takich instytucji. Prawie nikt z uczestników badania nie brał pod 

uwagę tego, że może skorzystać z oferty urzędów pracy. „Pośredniaki”, bo tak te instytucje 

nazywają młodzi, to symbol skrajnego niepowodzenia.  

Młodzież nie wykorzystuje środków przeznaczonych na aktywizację. I wszystko wskazuje na 

to, że nie zmieni tego nowy wystrój urzędów ani kolejne szkolenie personelu. Na nic zda się 

dodawanie do listy ofertowej kolejnych bonów, dofinansowań itp. Młodzi nie korzystają 

http://www.polprom.org.pl/
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z oferty urzędów pracy nie dlatego, że jest zła, ale dlatego, że jej nie znają. I co więcej, 

nie chcą poznać. 

Dlatego tak ważne są niestandardowe działania, które zwiększą skuteczność dotarcia 

z informacją o ofercie rynku pracy do osób młodych. Zestaw „Rekomendacji dla aktywizacji 

osób młodych w województwie śląskim” wypracowany przez Partnerstwo liczy około 170 

stron i ma formę bardzo praktycznego przewodnika. Nie ograniczyliśmy się do wskazania, co 

należy zrobić, ale w wielu przypadkach opisaliśmy szczegółowo, jak to zrobić, a nawet 

wytłumaczyliśmy, dlaczego to jest takie ważne. 

W tej części zestawu rekomendacji, która dotyczy sposobu dotarcia do jak najszerszej liczby 

osób młodych na rynku pracy, zaproponowaliśmy m.in. 

 jak przygotować informację; 

 jak ją przekazać; 

 jak sprawdzić, czy informacja została zrozumiana; 

 jak odnaleźć osoby z grupy NEET w ich środowisku;  

 z kim współpracować, by zyskać zaufanie lokalnej młodzieży; 

 jak sprawić, by młodym ludziom chciało się chcieć, czyli jak budować motywację od 

podstaw; 

 jak przekonać do poznania oferty instytucji rynku pracy. 

Natomiast wśród propozycji działań zwiększających skuteczność wsparcia udzielanego 

osobom młodym przez instytucje rynku pracy znalazły się m.in. odpowiedzi na pytania: 

 dlaczego wsparcie powinno być kompleksowe; 

 jak lepiej wykorzystać metody stosowane od dawna; 

 co jeszcze chcielibyśmy zaproponować młodym klientom; 

 co zrobić, by wsparcie było „szyte na miarę”;  

 jak skutecznie tworzyć nowe firmy; 

 jak przygotować pracowników do obsługi młodych osób; 

 jak sprawić, by młody człowiek chciał być aktywizowany. 

Poniżej przedstawiamy skrócony zapis jednej z wielu rekomendacji opracowanych przez 

śląskie Partnerstwo na rzecz aktywizacji osób młodych. 

Rekomendacja: 

Zalecamy formułowanie informacji kierowanej do osób młodych w taki sposób, żeby 

przekazywane treści były dla odbiorcy ciekawe, łatwe w zrozumieniu i wiarygodne. 
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Osoby młode, które obecnie funkcjonują na rynku pracy bądź w krótkim czasie powinny się 

na nim znaleźć, to przedstawiciele tzw. pokolenia Y, a nawet Z. To pierwsze pokolenie, które 

praktycznie „od zawsze” żyje w wolnorynkowej, cyfrowej globalnej wiosce. Różni się 

znacząco od swoich poprzedników stylem życia, sposobem doświadczania świata, a także – 

komunikowania się. Symbolicznym komunikatem tej generacji jest SMS – krótka 

wiadomość tekstowa. Przejście na taki rodzaj komunikacji oznacza maksymalne skupienie na 

treści przy jednoczesnym nieprzywiązywaniu wagi do formy, która niepotrzebnie 

rozbudowuje i rozwleka komunikat. 

Trzeba zauważyć, że sposób, w jaki instytucje rynku pracy formułują komunikaty o swoich 

działaniach, może stanowić bardzo istotną barierę dla osób młodych. Mają one bowiem 

poważne trudności z przyswajaniem tekstu drukowanego, linearnego, długiego (mającego 

więcej niż kilka linijek), pozbawionego obrazków i grafik, szczegółowego. A taka właśnie 

jest standardowa forma urzędowych tekstów informacyjnych. Do większości osób młodych 

nie przemówią nie tylko artykuły informacyjne w gazetach, broszury zapisane maczkiem czy 

papierowe informatory, ale również zredagowane w ten sam sposób informacje na stronach 

internetowych. Osoba młoda wchodząca na stronę internetową instytucji rynku pracy ma, 

owszem, teoretyczny dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do skorzystania z usług 

tej instytucji, ale ich forma stanowi barierę nie do przejścia. Na prawie każdej kolejnej 

podstronie pojawiają się linijki ciągłego, długiego tekstu. A jeśli nawet tekst ma formę 

bardziej przystępną, to na przeszkodzie w zrozumieniu staje język. Zawiera on utrudnienia 

na wielu poziomach. Dzieje się tak dlatego, że autorzy kopiują styl urzędowo-kancelaryjny, 

którym pisane są dokumenty i wytyczne. Teksty pisane takim stylem pełne są trudnych 

terminów, cytatów, przywołań, przypisów (np. odsyłających do dzienników ustaw lub 

komentarzy prawnych), skrótów, danych liczbowych. Składają się ze zdań wielokrotnie 

złożonych, zawierają zwroty bezosobowe oraz skomplikowane konstrukcje językowe. Często 

dochodzą do tego jeszcze błędy językowe. To wszystko sprawia, że komunikaty instytucji 

rynku pracy często są niezrozumiałe dla odbiorców. Jednak o ile przedstawiciele 

poprzednich pokoleń starali się pochylić nad nimi i cierpliwie przebrnąć przez przeszkody, 

bo uważali, że „urząd ma swoje prawa”, to osoby młode nie poświęcą nawet chwili czasu, by 

przebić się przez warstwę formy i języka w poszukiwaniu treści. 

Instytucje rynku pracy powinny formułować komunikaty tak, by były przystępne dla osób 

młodych. Zalecamy wprowadzenie do praktyki trzech podstawowych zasad. Piszmy: z myślą 

o odbiorcy, przejrzyście i prostym językiem.  

1. Piszmy z myślą o odbiorcy 

Pisząc tekst, musimy zdawać sobie sprawę z tego, do kogo go adresujemy. W naszym 

przypadku są to osoby młode. To one właśnie narzucają formę, jaką powinien przyjąć nasz 
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komunikat. W jakich zabiegach może ujawnić się nasza empatia względem młodego 

odbiorcy? 

 Piszmy w trybie „my”. Pozwala to nam przyjąć rolę przewodnika po tekście, zbliżyć 

się do odbiorcy i wyjaśniać problemy bez stwarzania dystansu instytucja – klient. 

Stosowanie trybu „my” pomaga również w kreowaniu wizerunku instytucji 

przyjaznej ludziom, np. pomagamy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. 

 Piszmy per Ty. O ile zwracanie się w ten sposób do dojrzałych klientów może być 

trochę ryzykowne, to w przypadku osób młodych sprawdzi się doskonale. Zwracając 

się w ten sposób do czytelnika w ulotkach, instrukcjach czy materiałach 

promocyjnych, podkreślamy jego rolę, a także zmniejszamy dystans między nami – 

reprezentantami instytucji, a naszymi młodymi klientami. To ostatnie jest szczególnie 

istotne, ponieważ osoby młode nie uznają dystansu i stale dążą do jego skrócenia.  

 Ograniczmy stosowanie form bezosobowych czasownika oraz konstrukcji w stronie 

biernej (np. podpisano, wymaga się, należy złożyć, zostanie ogłoszony). Zamieniając 

takie formy na osobowe, możemy ożywić nasze komunikaty, a także ułatwić 

młodemu odbiorcy zrozumienie, kto robił/robi/zrobi, co. 

2. Piszmy przejrzyście 

Zanim jednak młody odbiorca pozwoli się przekonać, że informacja jest kierowana do niego, 

to na pierwszy rzut oka oceni stronę wizualną komunikatu. Jeśli zobaczy ścianę tekstu, 

zniechęci się. Przejrzystość możemy osiągnąć w kilku krokach. 

 Stosujmy segmentację tekstu. Nawet jeśli tekst jest ciągły, to należy w nim 

wyodrębnić akapity oraz oddzielić poszczególne części za pomocą śródtytułów 

i podtytułów. 

 Pamiętajmy, że linearne wyliczenia warto zastąpić punktorami lub numerowaniem. 

Ta forma sama narzuca nam dodatkowe uporządkowanie tekstu. 

 Nie bójmy się stosować podkreśleń i pogrubień najważniejszych informacji. 

 Uszczegółowienia i informacje dodatkowe umieśćmy w odnośnikach i linkach (jeśli 

tekst jest elektroniczny). Hipertekstowość nie powoduje u osoby młodej zagubienia, 

wręcz przeciwnie – czyni dla niej tekst uporządkowanym. 

 Używajmy obrazków i przedstawiajmy treści za pomocą infografik. Informacje 

podane w ten sposób są o wiele lepiej przyswajane i zapamiętywane. Infografika 

sprzyja przyciągnięciu uwagi młodego odbiorcy, bo skupia się na przedstawieniu 

wyłącznie najważniejszych informacji w atrakcyjnej formie.  

3. Piszmy zrozumiałym językiem 

Jeśli wygląd komunikatu zachęci młodą osobę do zgłębienia jego treści, musimy zadbać o to, 

żeby ta treść była zrozumiała. Oto 4 podstawowe zalecenia podpowiadające, jak to osiągnąć. 
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 Unikajmy skomplikowanego, zwłaszcza specjalistycznego słownictwa. Szczególny 

rodzaj terminologii pojawia się w informacjach związanych z projektami 

współfinansowanymi z Funduszy Europejskich. Jest to nowy element rzeczywistości 

językowej, który zadomowił się w polszczyźnie urzędowej na początku XXI wieku 

i wprowadził do niej szereg pojęć o specyficznym znaczeniu, np. projekt, program, 

priorytet, beneficjent, ewaluacja, grupa docelowa, wsparcie, wskaźniki, wniosek, 

operacyjny itd. Nieprawdą jest, że skoro są to wyrazy nazywające rzeczy w pewnym 

sensie nowe, to nie ma dla nich alternatywy. Język „projektowy” jest hermetyczny 

i niezrozumiały dla zwykłych odbiorców. Nawet dla osób młodych, które większość 

życia spędziły w UE i o „dotacjach” słyszały od najmłodszych lat. Starajmy się zatem 

podchodzić krytycznie do słów-kluczy, które jako pierwsze przychodzą nam do 

głowy, gdy piszemy informację o nowym projekcie albo gdy opisujemy działalność 

swojej instytucji. Często nie są to słowa powszechnie zrozumiałe. 

 Stosujmy krótkie zdania. Zamiast zdań wielokrotnie złożonych budujmy zdania 

pojedyncze lub co najwyżej jednokrotnie złożone. Po prostu częściej stawiajmy 

kropkę. Unikajmy również nawiasów i innego rodzaju wtrąceń i dopowiedzeń. 

 Unikajmy rozbudowanych formuł językowych. Bogate konstrukcje to domena stylów 

oficjalnego i urzędowego, w których zawsze zwracamy się z prośbą zamiast prosić. 

Jednak stosowanie tego typu wyrażeń w informacjach dla młodych odbiorców jest 

nieuzasadnione. Czynią one tekst sztucznym i rozwlekłym. Wiele rzeczy można 

powiedzieć prościej niż to się początkowo wydaje. Zamiast złożyć zapytanie – 

zapytać, zamiast współdziałać w zakresie wymiany informacji – wymieniać 

informacje, zamiast zaplanować działania na rynku pracy w celu znalezienia 

odpowiedniej pracy – zaplanować poszukiwanie pracy.  

 Używajmy większej liczby czasowników niż rzeczowników. Czasowniki sprawiają, 

że teksty przestają być statyczne i zaczynają żyć. Opowiadajmy zamiast opisywać. 

Budujmy krótkie zdania zamiast długich wielopiętrowych, bo im więcej jest zdań, 

tym więcej czasowników. Zamieniajmy rzeczowniki odczasownikowe (np. złożenie, 

udzielanie, akceptacja) w czasowniki. 

Dbajmy o to, by teksty były atrakcyjne wizualnie i używajmy form powszechnie 

akceptowanych w zwykłej, codziennej komunikacji. 

Powyższa rekomendacja uzupełniona jest zestawem przykładów dostosowania oryginalnych 

tekstów ze stron internetowych urzędów pracy do oczekiwań młodego odbiorcy. 

Propozycja ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem przedstawicieli instytucji rynku 

pracy i innych urzędów. Podobnie, jak temat komunikacji ustnej czy kanałów 
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wykorzystywanych do przekazywania informacji. Wszystkie te zagadnienia włączyliśmy do 

tematu szkolenia na temat komunikacji z młodym klientem. Przeprowadziliśmy je już dla 

sporej grupy przedstawicieli instytucji rynku pracy (jeden z urzędów pracy na takie szkolenie 

skierował prawie wszystkich swoich pracowników). Dodatkowe moduły tego programu 

dotyczą np. marketingowej treści informacji, co jest ważne, gdy tworzymy treść komunikatu. 

Wszystkie aspekty dotyczące komunikacji omawiamy także w kontekście pracy z osobami 

dojrzałymi (pokolenie X). Prezentujemy również charakterystykę poszczególnych pokoleń na 

rynku pracy, ich potrzeby i oczekiwania. 

Są to treści ważne dla instytucji rynku pracy, ale również dla pracodawców. Problem 

utrzymania i motywowania pracowników w sytuacji tak różnych oczekiwań poszczególnych 

pokoleń oraz w powiązaniu z sytuacją rynku pracownika wymaga podejmowania 

przemyślanych i trafionych decyzji budujących markę pracodawcy. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w takim szkoleniu, to prosimy o kontakt. 

Program szkolenia, w tym wykorzystane moduły, czas i miejsce zajęć, liczebność grupy itp. 

zawsze są indywidualnie ustalane. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!  

Realizacja projektu „Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim“ 

była dla naszej Fundacji szczególnym doświadczeniem. Nawiązaliśmy współpracę z nowymi 

partnerami, którzy są otwarci na wprowadzanie niestandardowych działań i zmienianie rynku 

pracy. Zaangażowali się we współpracę z nami przy opracowaniu innowacyjnych rozwiązań 

stanowiących kolejny etap opracowania rekomendacji. Również sami wdrażają bardzo 

ciekawe rozwiązania. To właśnie z myślą o takich instytucjach rynku pracy Zarząd Fundacji 

Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM podjął decyzję o przeprowadzeniu dorocznego 

konkursu „Lider aktywizacji osób młodych“. Mamy za sobą już trzy edycje tego konkursu, 

o czym piszemy obszernie w dalszej części tej publikacji. To właśnie laureaci konkursu 

zainspirowali nas do organizacji ogólnopolskiej konferencji na temat niestandardowych 

działań wspierających przejście z systemu edukacji na rynek pracy. 

Nasze Partnerstwo nadal trwa i przystępują do niego nowi członkowie. Już po zakończeniu 

projektu oficjalnie do grona Partnerów dołączył Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, 

a kolejne urzędy często biorą udział w organizowanych przez nas wydarzeniach. Jesteśmy 

przekonani, że w następnych latach śląskie Partnerstwo na rzecz aktywizacji osób młodych 

podejmie kolejne ciekawe inicjatywy.  
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Mapa rynku pracy 

2017 – 2018 

W „Rekomendacjach dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim” zawarliśmy 

zapis, by do przekazu informacji z urzędów do młodych ludzi oddalonych od rynku pracy 

włączyć dodatkowe ogniwo. 

 

Proponujemy rozwiązanie, które pozwala dotrzeć do grupy NEET w jej środowisku lokalnym. 

Skoro młodzież nie chce przyjść do urzędu pracy, to niech urząd przyjdzie do młodzieży. 

Młodzież ma zaufanie do rówieśników, którzy są aktywni np. w Ochotniczej Straży Pożarnej, 

klubach sportowych, zespołach artystycznych. Szacunkiem cieszą się też takie osoby dorosłe 

jak bibliotekarze, pracownicy domów kultury, trenerzy, urzędnicy. Osoby te mogą w sposób 

wiarygodny dla grupy NEET „wywołać” temat aktywizacji i skierować na odpowiednią 

stronę www lub profil na FB. Lokalna sieć sojuszników rynku pracy współpracująca z PUP 

oraz przyjazne informacje urzędu (kanały przekazu, język i treść) stanowią razem modelowe 

rozwiązanie w zakresie aktywizacji osób młodych. Takich systemowych działań do tej pory 

w kraju nie było. 

W 2017 roku otrzymaliśmy grant w ramach projektu „Wiosenny Inkubator Innowacji” 

wdrażanego przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim. 

Opracowaliśmy i przetestowaliśmy „Model współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi 

sojusznikami”. 
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Publikacja końcowa (o objętości około 130 stron) jest dostępna na stronie internetowej 

www.polprom.org.pl. Zawarliśmy w niej informacje o organizacji sieci, merytorycznych 

aspektach współpracy z sojusznikami oraz propozycje działań sieciujących. 

Sojusznicy rynku pracy, jako osoby, które mają przekazać wiarygodną informację o rynku 

pracy, nie są ekspertami. Otrzymują tylko podstawowe materiały (np. długopisy, zakładki, 

smycze itp.), na których zamieszczony jest adres strony internetowej. Sojusznicy nie 

namawiają osób z grupy NEET do wizyty w urzędzie pracy, ale do zajrzenia na tę właśnie 

stronę. 

 

Jej prawidłowe przygotowanie było podstawowym warunkiem sukcesu tej mikro innowacji. 

Dlatego z bardzo dużą starannością przygotowaliśmy materiały tekstowe i graficzne, które 

zamieściliśmy na stronie internetowej pt. Mapa Rynku Pracy – www.maparynkupracy.pl. 

 

http://www.polprom.org.pl/
http://www.maparynkupracy.pl/
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Zanim jednak opowiemy więcej o tym wyjątkowym portalu, to przedstawimy jeszcze inne 

ważne warunki powodzenia działania sieci sojuszników. 

Jednym z nich jest ciekawy program warsztatów dla sojuszników. Jak już powiedzieliśmy, nie 

jest zadaniem tych młodych ludzi wcielenie się w rolę eksperta. Dlatego podczas szkolenia 

najważniejsze jest zainteresowanie ich tematem przygotowania młodzieży do podjęcia 

zatrudnienia oraz pokazanie w atrakcyjny sposób instrumentów dostępnych w ofercie 

urzędów pracy i różnych podmiotów realizujących projekty unijne. Warto młodzieży 

pokazać, jak ważne jest wykorzystywanie posiadanych talentów, rozwijanie różnych 

umiejętności społecznych, korzystanie z profesjonalnego doradztwa zawodowego itp. 

W naszym modelu zawarty jest przykładowy program takiego szkolenia. 

Gdy już sojusznik przekaże swojemu koledze informację o „Mapie rynku pracy”, to jesteśmy 

spokojni, że zawarte tam informacje zaciekawią młodego czytelnika. Jednak na stronie nie 

nawiąże kontaktu z doradcą. Musi udać się do urzędu pracy. Bardzo ważne jest, by tam 

spotkał pracownika przeszkolonego z zasad współpracy z osobami młodymi (w tym z potrzeb 

i oczekiwań przedstawicieli tego pokolenia, formułowania komunikatów ustnych itp.). 

Dlatego do Modelu włączyliśmy również program szkolenia dla przedstawicieli instytucji 

rynku pracy. 

Model został przetestowany w ramach otrzymanego grantu. Utworzyliśmy dwie sieci 

sojuszników – w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach 

Śląskich oraz w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach. Zakładany cel testowania został 

osiągnięty, a wartością dodatkową okazało się to, że członkowie sieci sojuszników sami 

bardzo chętnie korzystali z informacji zawartych na stronie internetowej 

www.maprarynkupracy.pl i uznali, że są bardzo przydatne również dla nich. 

Jak już napisaliśmy, jest to strona o rynku pracy przygotowana specjalnie dla młodych osób, 

którzy jeszcze się uczą lub właśnie zakończyli edukację. Wejście na rynek pracy zostało 

opisane na niej jako ciekawa wyprawa. 

Szata graficzna nie pozostawia wątpliwości, że zwracamy się do młodego czytelnika. 

 

http://www.maprarynkupracy.pl/
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Również sposób przedstawienia informacji jest odpowiedzią na oczekiwania tej grupy 

odbiorców. Oto fragment zamieszczonych informacji. 

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. 

Opracowanie i testowanie mikro innowacji „Model współpracy instytucji rynku pracy 

z lokalnymi sojusznikami” były ważne dla naszej Fundacji z kilku powodów. Jednym z nich 

było potwierdzenie w praktyce przydatności przygotowanych wcześniej „Rekomendacji dla 

aktywizacji osób młodych w województwie śląskim”. Bezpośrednio z tym związany był 

udział przedstawicieli Partnerów w szkoleniu dla pracowników instytucji rynku pracy 

i wdrożenie rekomendowanych zasad współpracy z młodymi klientami. Bardzo ważne dla nas 

okazało się również nawiązanie współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół w Lędzinach. 

Nasze doświadczenie z realizacji tej mikro innowacji pozwoliło nam na przygotowanie 

kolejnych działań. Od 2019 roku realizujemy projekt „Aktywność społeczna – zrób to dla 

siebie” (PO WER 1.4), w którym integralną częścią wsparcia kierowanego do młodych osób 

jest sieć sojuszników rynku pracy. 
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 Warto również zauważyć, że nasz pomysł wprowadzenia dodatkowego ogniwa do 

przekazania informacji o ofercie osobom oddalonym od rynku pracy, został uznany za 

interesujący również przez zagranicznych partnerów. W 2018 roku przygotowaliśmy wniosek 

w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Common Framework. „Importem” modelu 

opartego na sojusznikach rynku pracy zainteresowali się przedstawiciele szwedzkiego miasta 

Karlstadt oraz bułgarskiego Aksakovo. Szwedzi mają problemy związane z brakiem zaufania 

do urzędów ze strony środowisk imigranckich, a w Bułgarii ten problem dotyczy mniejszości 

romskiej. Niestety, nasz wniosek nie uzyskał dofinansowania i nie udało nam się jeszcze 

upowszechnić tego rozwiązania w innych krajach.  

Smaki biznesu 

2017 – 2018 

„Smaki biznesu” to nazwa Lokalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości osób młodych, 

który utworzyliśmy w Siemianowicach Śląskich w związku z testowaniem uniwersalnego 

modelu takich ośrodków. Rozwiązanie to opracowaliśmy w ramach projektu grantowego 

„Akcja Inkubacja” realizowanego przez firmę Ecorys sp. z o.o. 

Pełna treść modelu (około 140 stron) dostępna jest na stronie internetowej 

www.polprom.org.pl. Zawarliśmy w niej informacje o różnych aspektach organizacyjnych 

prowadzenia Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz o zakresie i zapewnieniu jakości 

oferowanych usług. 

Istotą naszego sposobu rozumienia wspierania przedsiębiorczości osób młodych jest wyjście 

poza zakładanie i prowadzenie własnej firmy. W naszej ofercie są również zajęcia dla 

młodzieży szkolnej promujące postawy przedsiębiorcze. Młodzież nazwała je 

„pomidorowymi warsztatami”, bo przygotowanie do sprzedaży pomidorów jest jednym 

z ćwiczeń wykonywanych przez grupy podczas warsztatów.  

http://www.polprom.org.pl/
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Dopiero wówczas, gdy młodzież zrozumie, że rynek pracy rządzi się tymi samymi prawami, 

co każdy inny segment rynku, a podpisanie umowy o pracę jest zawarciem specyficznej 

umowy handlowej, to zacznie bliżej przyglądać się temu, co ma kupującemu do 

zaoferowania.  

Nasze „pomidorowe warsztaty” zostały szeroko opisane w „Gazecie Prawnej”, której 

dziennikarz szukał dobrych praktyk uczenia przedsiębiorczości w szkole. 

Oferta „Smaków biznesu” dostępna jest na stronie internetowej www.smakibiznesu.pl.  

 

http://www.smakibiznesu.pl/
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Podzieliliśmy ją na trzy części. Pierwszą z nich kierujemy do tych młodych ludzi, którzy 

przymierzają się do prowadzenia firmy. Druga część oferty dotyczy wspierania tych, którzy 

już założyli działalność gospodarczą i muszą rozwiązać pojawiające się problemy. Ostatnia 

część to właśnie przedsiębiorczość rozumiana jako zbór umiejętności, które ułatwiają 

zawieranie korzystnych transakcji. Taka postawa jest przydatna nie tylko przy prowadzeniu 

własnej firmy, ale również w pracy na etacie, a nawet w życiu prywatnym. Warto promować  

kompetencje przedsiębiorcy wśród wszystkich młodych ludzi. 

Oto nasze zaproszenie skierowane na stronie internetowej do młodych czytelników. 

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 

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. 
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*** 

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. 

Strona internetowa www.smakibiznesu.pl została przygotowana z uwzględnieniem 

wszystkich zaleceń dotyczących przygotowania informacji dla osób młodych – zarówno 

w zakresie prezentacji treści, jak i grafiki. Jest to kolejne echo wypracowanych przez nas 

„Rekomendacji dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim”. W trakcie 

testowania tej mikro innowacji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Partnerów. 

W prezentowanym rozwiązaniu połączyliśmy wiedzę i doświadczenie płynące z naszych 

wcześniejszych projektów, w tym z Inkubatora Dojrzałej Przedsiębiorczości.  

Jeżeli są Państwo zainteresowani promocją postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży 

szkolnej, to prosimy o kontakt. Z przyjemnością zorganizujemy kolejne sesje 

„pomidorowych warsztatów”.  

 

Kurs na utrzymanie aktywności zawodowej 

2018 – 2019 

Gdy w 2017 roku realizowaliśmy dwie mikro innowacje dotyczące wejścia młodych osób na 

rynek pracy, to podczas spotkań zespołu naszej Fundacji pojawiło się pytanie o konsekwencję 

w zakresie działań na rzecz aktywizacji osób dojrzałych. W sposób ciągły realizujemy 

zadania pod hasłem „Przeciw ageizmowi”, ale od czasu wdrożenia Inkubatora Dojrzałej 

http://www.smakibiznesu.pl/
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Przedsiębiorczości minęło już kilka lat i czas najwyższy kolejny nasz projekt skierować do tej 

grupy odbiorców. Dodatkowym argumentem stała się sytuacja na rynku pracy. Pracodawcy 

mieli w 2018 roku coraz większe problemy ze znalezieniem chętnych do pracy, a wskaźnik 

aktywności zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym jest w Polsce ciągle na bardzo 

niskim poziomie. Coraz więcej dojrzałych osób jest nadal potrzebnych na rynku pracy. 

Obniżony wiek emerytalny nie ułatwia realizacji tego zadania. Ciągle jest bardzo duża grupa 

osób, które zaraz po osiągnięciu ustawowego wieku przechodzą na emeryturę. 

Dokonaliśmy pogłębionej analizy tej sytuacji i przyczyn kończenia aktywności najszybciej, 

jak to jest możliwe. Zidentyfikowaliśmy uwarunkowania zawodowe, rodzinne i zdrowotne. 

Zaskakującą informacją było, jak wiele osób nie lubi swojej pracy albo rezygnuje 

z aktywności, bo nie ma siły już wykonywać dotychczasowych obowiązków. 

To wszystko zachęciło nas do przygotowania mikro innowacji „Kurs na utrzymanie 

aktywności zawodowej” i przetestowania jej w ramach projektu grantowego „Wiosenny 

Inkubator innowacji” realizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie 

z Uniwersytetem Jagiellońskim.  

 

Wiedzieliśmy, jakie informacje chcemy przekazać osobom przechodzącym na emeryturę lub 

szykującym się do podjęcia takiej decyzji. Problem polegał tylko na wyborze kanału 

przekazywania informacji. Jak napisaliśmy wcześniej, młodzi ludzie szukają informacji tylko 

w mediach społecznościowych i na portalach internetowych. Dlatego z myślą o nich powstały 

portale www.maparynkupracy.pl oraz www.smakibiznesu.pl. Prowadziliśmy też odpowiednie 

profile na Facebooku 

Zachowanie osób starszych jest jednak wyraźnie inne. Internet nie jest dla wielu z nich 

podstawowym źródłem informacji. Zwróciliśmy jednak uwagę, że spora część osób 

pracujących jest obecnie z przyczyn zawodowych „zmuszona” do zaprzyjaźnienia się 

z Internetem. Nawet Uniwersytety Trzeciego Wieku prowadzą swoje strony internetowe. 

http://www.maparynkupracy.pl/
http://www.smakibiznesu.pl/
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Dodatkowo, wzięliśmy pod uwagę, że osoby dojrzałe mogą zawsze liczyć na pomoc dzieci 

lub nawet wnuków w dotarciu do określonych treści. Zatem przygotowanie kolejnego portalu, 

tym razem skierowanego do osób dojrzałych, zostało przesądzone. 

Na stronie internetowej pt. „Vademecum rynku pracy” – www.vademecumrynkupracy.pl – 

zamieściliśmy informacje o tym, jak po osiągnięciu wieku emerytalnego można pozostać 

aktywnym zawodowo nawet w sytuacji, gdy się nie lubi dotychczasowej pracy lub z innych 

względów nie może jej dłużej wykonywać. 

 

Podstawowe przesłanie zawarte na tej stronie brzmi: 

Nie muszą Państwo wybierać, czy nadal wykonywać dotychczasową pracę, czy pobierać 

emeryturę. Prawdziwy wybór polega na dopasowaniu wykonywanych zadań do Państwa 

potrzeb i marzeń. 

Na portalu zamieściliśmy informator o pracy osób dojrzałych i przewodnik po dostępnej 

pomocy. Nasze propozycje aktywności zawodowej w wieku okołoemerytalnym, to np. 

zatrudnienie na część etatu, praca wykonywana częściowo zdalnie, ale również własna firma, 

współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej. Opisujemy 

każdą z tych aktywności i wskazujemy, czego oczekuje się od osób, które chcą ją podjąć. 

Jeżeli nasz czytelnik podejmie decyzję o podążeniu którąś ze wskazanych ścieżek, to może 

zapoznać się z poradnikiem poruszania się po rynku pracy. Dla niezdecydowanych opisaliśmy 

przykłady dobrych praktyk utrzymania aktywności zawodowej. 

http://www.vademecumrynkupracy.pl/
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Skuteczne ponowne wejście na rynek pracy bardzo często będzie wymagać współpracy 

z urzędem pracy. Osoby w wieku emerytalnym zwykle nie wiedzą, że mogą zgłosić się po 

wsparcie jako poszukujące pracy. Jednak ze względu na specyficzne potrzeby osób dojrzałych 

dotyczące organizacji wsparcia i prowadzenia zajęć (w tym doradczych i szkoleniowych), 

które szczegółowo opisaliśmy w modelu Inkubatora Dojrzałej Przedsiębiorczości, urzędy 

pracy muszą przygotować się do obsługi coraz większej liczby klientów z tej grupy wiekowej. 

Dlatego w ramach „Kursu na utrzymanie aktywności zawodowej” przygotowaliśmy program 

szkolenia dla pracowników urzędów na temat charakterystyki dojrzałego klienta, jego potrzeb 

edukacyjnych, zasad komunikacji i uwarunkowań dotyczących dalszej aktywności 

zawodowej.   

 

Również z myślą o instytucjach rynku pracy opracowaliśmy krótki informator o stronie 

internetowej www.vademecumrynkupracy.pl, który może być dystrybuowany w środowisku 

lokalnym. 

Dłuższa aktywność zawodowa większej liczby seniorów jest ważnym czynnikiem 

zapewnienia lepszej kondycji psychicznej i zdrowotnej oraz nawiązania nowych kontaktów 

społecznych, ale również ułatwia pracodawcom utrzymanie skali działalności, co przekłada 

się na rozwój lokalny i wyższe wpływy do budżetu. Na tej aktywności nikt nie traci i dlatego 

warto o nią zabiegać. 

Jeżeli chcą Państwo przygotować swoich pracowników w urzędach lub firmach do 

zapewnienia wyższych standardów obsługi dojrzałych klientów, to prosimy o kontakt. Nasze 

szkolenia w tym zakresie zostały podczas testowania mikro innowacji bardzo wysoko 

ocenione przez uczestników. Zapraszamy!    

 

http://www.vademecumrynkupracy.pl/
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Wspierajcie nas w tym, co robimy 

Rok 2019 to z wielu względów przełomowy czas w działaniu Fundacji POLPROM. 

Rozpoczynamy drugą erę naszej aktywności. Tak jak już wspomnieliśmy, zmiany nie są 

rewolucyjne, ale ewolucyjne. Pełnymi garściami czerpiemy z tego, co zrobiliśmy do tej pory, 

ale jednocześnie rozpoczynamy nowe projekty i wzmacniamy się organizacyjnie, by podjąć 

kolejne działania w większej skali. Wprowadzamy nową jakość do pracy naszej organizacji. 

Wiosną 2019 roku przedstawiciele instytucji należących do Klubu Liderów Aktywizacji Osób 

Młodych wzięli udział w wizycie studyjnej zorganizowanej w odpowiedzi na zaproszenie 

wystosowane przez Gdański Urząd Pracy. Mieliśmy okazję poznać innowacyjne rozwiązania 

dotyczące m.in. obsługi cudzoziemców oraz aktywizacji seniorów. Absolutnym przebojem 

okazała się wizyta w Centrum Rozwoju Talentów, które jest wzorcową odpowiedzią 

środowiska lokalnego na potrzebę przygotowania młodzieży do podejmowania trafnych 

decyzji zawodowych. 

Uczestnikami wizyty studyjnej byli przedstawiciele różnych instytucji. Niektóre z nich 

działają na terenach powiatów ziemskich, inne w rejonach, gdzie nadal istnieje problem 

bezrobocia. Wszyscy wskazywali, że w ich samorządzie nie ma możliwości sfinansowania tak 

szeroko zaplanowanych działań, jak to mam miejsce w Gdańsku. Udało nam się jednak 

przekonać uczestników, że warto zacząć od małych kroków. Ciekawy sposób prezentowania 

oferty, wyposażenie, które czyni wnętrze urzędu przyjaznym dla danej grupy klientów czy 

wreszcie nowoczesna kampania informacyjna, to wybrane elementy, które można przenieść 

na własne podwórko. 

Już pod koniec 2019 roku widoczne były w kilku urzędach echa pobytu przedstawicieli 

w Gdańsku. To jest właśnie największy powód do satysfakcji dla naszej Fundacji. Chcemy 

budować platformę wymiany informacji, dobrych praktyk i doświadczeń. Dlatego cieszymy 

się bardzo, że mogliśmy uczestniczyć również w spotkaniu zorganizowanym przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu i obserwować kolejną edycję programu „Zawód od 

kuchni”. Liderzy Aktywizacji Osób Młodych mają już plany kolejnych wizyt na 2020 rok, 

a może i na kolejne lata. Dziękujemy za zaproszenia, które na nasze ręce kierują dyrektorzy 

kolejnych urzędów pracy. 

Zapraszamy też do współpracy przy innych działaniach, które realizujemy. 
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Lider aktywizacji osób młodych 

2017 – ... 

Podczas prac nad przygotowaniem „Rekomendacji dla aktywizacji osób młodych 

w województwie śląskim” odbyło się kilka spotkań Partnerstwa, podczas których 

wielokrotnie pojawił się problem różnych wskaźników wyznaczających kierunki działania 

urzędów pracy. 

Cele liczbowe przesądzały o podejmowaniu lub nie niektórych inicjatyw. Zrozumieliśmy, że 

nie będziemy skuteczni w namawianiu do podejmowania niestandardowych zadań, jeżeli 

w ślad za tym nie pójdzie potwierdzenie, że cele jakościowe też mogą być premiowane. 

Co więcej, instytucje rynku pracy, które razem z nami wypracowywały rekomendacje, były 

zaprzeczeniem stereotypowego postrzegania urzędów pracy. Nasi Partnerzy są otwarci na 

nowe zadania, zainteresowani nowinkami technicznymi i organizacyjnymi, doskonale 

zorientowani w potrzebach klienta i zdecydowanie poszukują wyzwań. Uznaliśmy więc, że 

czas najwyższy pokazać takie urzędy na forum ogólnopolskim, bo dobry przykład 

zmobilizuje kolejną grupę do działania. 

To wszystko sprawiło, że w 2017 roku ogłosiliśmy pierwszą edycję konkursu dla instytucji 

rynku pracy na dobre praktyki aktywizacji osób młodych. Konkurs jest przeprowadzany 

w dwóch kategoriach. Jedna z nich obejmuje instytucje publiczne, a druga agencje 

zatrudnienia. 

 

Każdy podmiot może zgłosić dowolną liczbę dobrych praktyk. Poszukujemy informacji 

o niestandardowych działań, które pomagają młodym ludziom skutecznie przejść z systemu 

edukacji na rynek pracy. To mogą być przedsięwzięcia kierowane do młodzieży, ale również 

do rodziców czy np. do doradców zawodowych pracujących w szkołach. Ważne są dla nas 

również inicjatywy zmieniające wizerunek urzędów pracy – nowe rozwiązania organizacyjne, 

szkolenia dla pracowników, zawiązane partnerstwa. Ze względu na tak dużą różnorodność 
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dobrych praktyk nie podejmujemy próby wyboru najlepszej. Każdy zgłaszany pomysł jest 

sprawdzany pod kątem spełniania celu konkursu, a następnie ocenie podlega sposób opisu, 

potencjał do upowszechnienia i zaangażowanie różnych lokalnych środowisk. 

Wszyscy laureaci konkursu otrzymują tytuł „Lider aktywizacji osób młodych”. Te zgłoszenia, 

które otrzymały najwyższą liczbę punktów, honorowane są dodatkowo statuetką. 

 

W pierwszej edycji konkursu, ogłoszonej w 2017 roku, nagrodziliśmy 25 instytucji rynku 

pracy. W kolejnym roku grono laureatów liczyło już 31 podmiotów, a w 2019 roku 

poznaliśmy aż 36 zdobywców tytułu „Lider aktywizacji osób młodych”. 

Konkurs cieszy się coraz większą popularnością w środowisku instytucji rynku pracy. 

Pomysł, by nagradzać urzędy za działania niestandardowe, wymagające dodatkowego 

zaangażowania i takie, które nie znajdują odbicia w narzuconych odgórnie wskaźnikach, 

okazał się strzałem w dziesiątkę. Dajemy dużą satysfakcję tym urzędom, które podejmują taki 

wysiłek i jednocześnie mobilizujemy do działania kolejne instytucje. 

Bardzo często podkreślamy, że zgłaszane praktyki nie muszą mieć charakteru innowacji. To 

mogą być powszechnie znane rozwiązania, np. spotkania w szkołach, koordynowanie 

współpracy pracodawców i szkół, konkursy itp. ważne, by były skuteczne i zyskały 

zainteresowanie odbiorców.  

Ogromną satysfakcję sprawiło nam, że w 2019 roku wśród nagrodzonych praktyk znalazła się 

ta sama, którą nagrodziliśmy w 2017 roku, ale wdrożona do praktyki innego urzędu 

i dostosowana do istotnie różnych lokalnych potrzeb. 
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Zauważyliśmy też, że grono laureatów naszego konkursu ma co roku stałych członków. 

Dlatego w 2019 roku postanowiliśmy, że trzecia statuetka odebrana przez dany urząd z rąk 

prezesa Zarządu naszej Fundacji będzie złotą statuetką. 

Grono laureatów tej super nagrody jest jeszcze wąskie. To: 

 Gdański Urząd Pracy; 

 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie.  

Liczymy, że w 2020 roku złota statuetka trafi do kolejnych instytucji. 

 

Konkurs w całości finansowany jest ze środków własnych Fundacji Promocji Inicjatyw 

Społecznych POLPROM. Wręczenie nagród jest wydarzeniem towarzyszącym 

ogólnopolskiej konferencji promującej Fundusze Europejskie i poświęconej niestandardowym 

działaniom zmieniającym rynek pracy. 

Jeżeli realizują Państwo inicjatywy, które wykraczają poza obowiązkowe działania urzędu 

i w ten sposób pomagają młodym ludziom dokonywać trafnych decyzji zawodowych, to 

pozwólcie nam upowszechnić informację o tych działaniach wśród innych instytucji. Udział 

w konkursie to również szansa do dołączenie do Klubu  Liderów Aktywizacji osób Młodych 

i udział w wydarzeniach, które pozwalają poznać najciekawsze dobre praktyki i wymienić 

doświadczenia. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu! 

 



  

 
53 

Ogólnopolskie konferencje o rynku pracy 

2017 – ... 

Konkurs „Lider aktywizacji osób młodych” ma charakter ogólnopolski. Jego laureaci 

spotykają się na gali wręczenia nagród i uznaliśmy, że to doskonała okazja, by pokazać, co 

nowego dzieje się na rynku pracy i jak można z Funduszy Europejskiej finansować różne 

niestandardowe działania. 

 

Dlatego od 2017 roku składamy wnioski w konkursie „Wspólnie o Funduszach Europejskich” 

organizowanym przez resort właściwy dla promocji Funduszy (w 2017 roku było to 

Ministerstwo Rozwoju, w 2018 roku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a od końca 2019 

roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) i organizujemy coroczną konferencję. 

W każdej edycji uczestniczy około 100 osób. Konferencje są organizowane przy udziale 

środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna na lata 2014 – 2020. 

 

W 2017 roku konferencja odbyła się pod hasłem „Aktywizacja osób młodych oddalonych od 

rynku pracy o dobre praktyki i rekomendacje” i była okazją do prezentacji efektów pracy 

wojewódzkich partnerstw, które wypracowały rekomendacje w ramach projektów 

PO WER 2.4. Kolejna edycja konferencji poświęcona była tematowi „Innowacje wspierające 

przejście z systemu edukacji na rynek pracy”. Przedstawiliśmy podczas niej opracowane 
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przez rozwiązania modelowe dotyczące wspierania przedsiębiorczości i „Mapę rynku pracy”. 

Prezentowane były też rezultaty prac innych innowatorów. W 2019 roku temat spotkania to 

„Przyjazny rynek pracy – niestandardowa oferta dla juniora i seniora”. Ta konferencja była 

okazją do włączenia do prowadzonej przez naszą Fundację ogólnopolskiej dyskusji 

z instytucjami rynku pracy tematu aktywizacji osób dojrzałych i zaprezentowania naszych 

doświadczeń w tym zakresie. 

 

Wszystkie dotychczasowe edycje konferencji zostały objęte honorowym patronatem Minister 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2018 i 2019 roku zgodę na objęcie patronatem 

honorowym wyraził też Business Centre Club, co jest bardzo ważne, bo do dyskusji rynku 

pracy trzeba coraz częściej włączać pracodawców. 

Organizowane przez nas konferencje są miniaturą Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw 

Społecznych, ale i tak pełnią bardzo ważną rolę w promocji dobrych praktyk, zmianie 

sposobu postrzegania instytucji rynku pracy i budowaniu płaszczyzny współpracy najbardziej 

aktywnych urzędów z całego kraju. Dla naszej Fundacji jest to nie tylko okazja do 

prezentowania swoich dokonań, ale również do poznania możliwości finansowania 

z Funduszy Europejskich kolejnych działań i do szerokiej promocji marki POLPROM. 

Laureaci konkursu bardzo licznie informują o otrzymanej nagrodzie lokalne media, które 

zamieszczają informacje o naszym konkursie. 

Istotnym elementem każdej konferencji jest panel dyskusyjny. Zawsze okazuje się, że 

tematów, które powinny zostać omówione przy takiej okazji, jest znacznie więcej. Bardzo 

chcemy rozszerzyć formułę konferencji o spotkania sieciujące, kolejne panele dyskusyjne, 

warsztaty i spotkania skierowane do wąskich grup odbiorców, np. doradców zawodowych, 

pedagogów szkolnych, samorządowców itp. 
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Jeżeli mają Państwo chęć i możliwości wspierać nas w rozbudowie pomysłu na ogólnopolską 

dyskusję o rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób młodych i seniorów, 

to zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na różne propozycje, które przybliżą nas do 

celu, to jest zmiany rynku pracy na bardziej przyjazny dla wszystkich uczestników.     

 

Aktywność społeczna – zrób to dla siebie 

2019 – 2021 

Specyfika pracy naszej Fundacji polega na tym, że nie jesteśmy skoncentrowani na 

działaniach lokalnych, ale opracowujemy propozycje takich działań i upowszechniamy dobre 

praktyki. To zaś wymusza na nas bardzo pilne obserwowanie rynku pracy. 

Po latach pracy nad rekomendacjami i szczegółowym opisie rozwiązań modelowych nadszedł 

czas na przygotowanie kompleksowej oferty dla młodych osób, która ułatwi im rozwijanie 

kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy. 

Kolejne spotkania z pracodawcami i publikowane raporty utwierdziły nas w przekonaniu, że 

młodzież wchodząca na rynek pracy nie ma dobrze rozwiniętych tzw. umiejętności miękkich. 

Odpowiedzieliśmy na ogłoszenie konkursu PO WER 1.4 na projekty włączające młodzież 

w aktywność społeczną rozwijającą takie umiejętności, i od września 2019 do końca maja 

2021 roku wdrażamy projekt „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”, który jest 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Celem naszych działań jest rozwinięcie kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy 

przez 112 młodych osób z województwa śląskiego i małopolskiego. Uczestnikami projektu są 

osoby, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów 

rynku pracy, zgodnie z przeprowadzoną weryfikacją wstępną.  
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Cechy charakterystyczne tych osób to m.in. mała aktywność społeczna i niski poziom 

zaangażowania w aktywności inne niż obowiązkowe (wg GUS 90% młodzieży jest 

nieaktywna społecznie). Z tego faktu wynika, że osoby te mają mało okazji do rozwoju 

kompetencji społecznych, które są oczekiwane przez pracodawców. Dlatego 

przygotowaliśmy dla nich ofertę zajęć, która spełnia oczekiwania młodzieży.  

Trzy podstawowe wyznaczniki naszego projektu to: 

 rozwój umiejętności miękkich, w tym np. pracy w zespole, wypracowywania 

kompromisu, motywowania innych osób, przekazywania informacji o faktach, 

zwracania się do słuchaczy i przyjmowania konstruktywnej krytyki; 

 zaangażowanie społeczne, które daje duże możliwości do ćwiczenia tych 

umiejętności, ale również uczy pracy metodą projektową, pozwala rozwijać 

zainteresowania i sprawdzić swoje mocne strony; 

 przygotowanie do wejścia na rynek pracy. 

Zachęcamy młodzież do samodzielnego inicjowania działań i do włączenia do realizowanych 

inicjatyw społecznych. Wiemy, że oczekiwania młodych ludzi dotyczą praktycznego 

wsparcia. Uczestnicy chcą szybko potwierdzić przydatność rozwijanych umiejętności 

i dajemy im takie możliwości (np. w trakcie pisania bloga, przygotowania debaty, pełnienia 

roli sojusznika rynku pracy). Przywiązujemy bardzo dużą wagę do tego, by w trakcie 

realizacji różnych aktywności młodzież nie została sama z problemami, które się pojawią. 

Zawsze może liczyć na wsparcie doradców i opiekunów, którzy prowadzą zorganizowane 

przez nas Centra Młodzieżowe. 

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy cztery takie centra w trzech miastach: 

w Siemianowicach Śląskich, Lędzinach i Jaworznie. W zajęciach projektowych bierze udział 

56 młodych osób. Każda z grup pracuje nad tematami, które młodzież sama wybrała 

z opiekunem. To bardzo ważne, bo w ten sposób czują się bardziej odpowiedzialni za efekty 
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pracy. Skoro mamy rozwijać np. umiejętność zwracania się do słuchaczy czy przekazywania 

informacji o faktach, to nie ma praktycznie powodu, dla którego mielibyśmy narzucać 

młodzieży np. temat debaty. 

Warto zauważyć, że takie podejście do realizacji zadań projektowych jest ciągle w niektórych 

środowiskach szkolnych trudne do wdrożenia. Zdarza się, że nauczyciele lub pedagodzy 

szkolny, którzy są zaangażowani w realizację projektu, oczekują szczegółowych wytycznych, 

zakresu tematycznego, określenia pakietu wiedzy, którą mają przekazać młodzieży. Dlatego 

tak bardzo jesteśmy dumni, że współpracujemy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich, Powiatowym Zespołem Szkół w Lędzinach 

i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie. Tam spotkaliśmy ludzi, 

którzy potrafią motywować uczniów do działania, wspierać ich w rozwiązywaniu problemów 

i realizować zindywidualizowane wsparcie skierowane do konkretnej grupy i każdego 

młodego uczestnika. 

Podsumowaniem udziału w projekcie będzie konkurs. Pierwotnie zakładaliśmy, że będzie 

polegał na odpowiadaniu przez małe grupy uczestników na zadawane pytania i kilku prostych 

ćwiczeń sprawdzających poziom poszczególnych umiejętności miękkich. Wszystko wskazuje 

jednak na to, że konkurs wyjdzie poza ramy tego projektu. 

Zaplanowaliśmy rywalizację, która będzie polegać na poznaniu realiów życia w lokalnej 

społeczności około 1900 roku. Punktem zainteresowań młodych osób ma być ówczesny rynek 

pracy. Następnie grupa wyśle na ten rynek wybranego przez siebie fikcyjnego bohatera. 

Sprawdzi, jakie młody człowiek miał wówczas możliwości udziału w kształceniu formalnym, 

jak zdobywał doświadczenie, co decydowało o wyborze zawodu. Będą pisać „bloga” w wersji 

1900 czyli dziennik swojego bohatera. Przygotują mu CV i list motywacyjny. Mogą włączyć 

do swojej pracy stroje z epoki, dostosować słownictwo, dobrać rekwizyty. Podczas finału 

najpierw przedstawią komisji rezultaty swojej pracy (to może być odegrana scenka, wystawa 

prac, nagrany film itp.), a następnie – podczas rozmowy z ekspertem rynku pracy – wskażą 

podobieństwa i różnice rynku pracy 1900 i 2020 oraz spróbują przedstawić swoje 

wyobrażenie o tym rynku w roku 2060 (gdy będą szykować się do emerytury).  

Szczegółowy scenariusz konkursu i jego warunki organizacyjne opublikujemy na naszej 

stronie internetowej www.polprom.org.pl prawdopodobnie na początku 2020 roku.  

Do udziału w konkursie zapraszamy uczestników projektu, ale również młodzież z innych 

szkół z całej Polski.  

 

http://www.polprom.org.pl/
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Realizujemy pierwszą turę projektu. Kolejna – z udziałem innych uczestników – jest  

zaplanowana na rok szkolny 2020/20201. Jeżeli znają Państwo szkoły zainteresowane 

udziałem w projekcie, to prosimy o kontakt. Będziemy wdzięczni również za pomoc 

w upowszechnieniu informacji o konkursie. Czekamy też na fundatorów nagród dla 

młodzieży.  

Wspólnie pokażmy, że nauka o rynku pracy może być fascynującą przygodą!  

 

Zmieniamy rynek pracy 

2019 – 2021 

W 2019 roku organizacje pozarządowe w całej Polsce mogły przystąpić do konkursu 

ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 

2030. Był to konkurs istotnie różny od wszystkich innych, gdyż dofinansowanie, które mogły 

otrzymać wybrane organizacje, nie dotyczyło działań na rzecz innych, lecz samych 

organizacji. Bardzo duże fundusze zostały przeznaczone w tym Programie (Priorytet 1A) na 

wzmocnienie sektora pozarządowego. Maksymalne dofinansowanie, o które można było się 

ubiegać, planując działania na okres 2019-2021, to aż 700 tysięcy złotych. 

                                

W konkursie złożono prawie 4 tysiące wniosków wstępnych. Po ich ocenie NIW-CRSO 

zaprosił do złożenia wniosków pełnych około 300 organizacji. W tej grupie znalazła się 

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych. Byliśmy dumni, bo otrzymaliśmy na tym etapie 

oceny maksymalną liczbę punktów. Po kolejnym etapie konkursu zadecydowano 

o dofinansowaniu działań 154 organizacji, w tym naszej Fundacji. To wielkie wyróżnienie. 

Policzyliśmy, że szanse otrzymania dofinansowania w tym konkursie wyniosły około 4 proc. 

Przynależność do grona zwycięzców konkursu traktujemy jako swoisty znak jakości 

i potwierdzenie, że to, co robimy, ma sens i jest potrzebne. 
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Plan wzmacniania naszej organizacji obejmuje cztery główne działania: 

 promocja działań statutowych Fundacji POLPROM; 

 poprawa standardów i jakości zarządzania; 

 wzmocnienie i rozwój zespołu; 

 poprawa warunków pracy. 

 

Ich realizację podzieliliśmy na 18 zadań. Jedno z nich dotyczy przygotowania publikacji 

promocyjnych i niniejsze opracowanie powstało właśnie w ramach tego zadania. Powstają też 

inne publikacje. Został nagrany spot promocyjny. W lokalnych mediach ukazują się kolejne 

artykuły o prowadzonych przez nas działaniach. Mamy nowe logo i system identyfikacji 

wizualnej, przebudowaliśmy stronę internetową www.polprom.org.pl, uruchomiliśmy profil 

na Facebooku, zakupiliśmy gadżety promocyjne, sprzęt potrzebny do przygotowania 

materiałów i organizujemy wydarzenia, o których napisaliśmy w pierwszej części tej 

publikacji. Pojawiamy się w kolejnych województwach, promujemy nowe inicjatywy, 

szukamy partnerów do wspólnej realizacji projektów oraz klientów zainteresowanych 

oferowanymi przez nas szkoleniami i warsztatami, które prowadzimy w ramach odpłatnej 

działalności pożytku publicznego. Naszym celem jest zbudowanie stabilnych podstaw 

finansowania działalności. 

Nowe otwarcie oznacza także potrzebę uporządkowania spraw prawnych i organizacyjnych. 

Wzmacniamy też zespół naszych pracowników i współpracowników – inwestujemy 

w szkolenia i konsultacje eksperckie, zatrudniamy nowych specjalistów, organizujemy 

spotkania robocze oraz poszukujemy możliwości współpracy z partnerami zagranicznymi. Te 

działania wymagają także rozbudowy biura i wyposażenia go w nowe meble i sprzęt. Na 

naszych materiałach i zakupionym sprzęcie znajdą Państwo bardzo często logotypy NIW-

CRSO i PROO oraz informację: 

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO  

w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 

 Uznaliśmy, że realizacja zadania w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich to 

ogromna szansa, której z całą pewnością nie przegapimy. Wewnątrz organizacji dzieje się 

obecnie bardzo dużo i właśnie teraz do regularnych projektów, które realizujemy 

(PO WER 1.4 „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”, konkurs dla instytucji rynku pracy, 

konferencje ogólnopolskie, nagroda „Lider Równych Szans”, projekt własny „Przeciw 

ageizmowi”) dodajemy kolejne inicjatywy – opracowaliśmy założenia konkursu dla 

młodzieży szkolnej, rozpoczynamy współpracę zagraniczną w ramach projektu grantowego 

„Ścieżki współpracy...”, chcemy wrócić do organizacji Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw 

http://www.polprom.org.pl/
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Społecznych. Możemy powiedzieć, że nowa era w działalności Fundacji POLPROM 

rozpoczyna się niezwykle dynamicznie. 

Jeżeli chcą Państwo współpracować z naszą Fundacją przy realizacji kolejnych projektów 

lub są Państwo zainteresowani naszą ofertą szkoleniową i warsztatową, którą opisaliśmy 

w tej publikacji, to prosimy o kontakt. Opinie naszych partnerów, które zamieszczamy 

w dalszej części tej publikacji potwierdzają, że jesteśmy wiarygodni. Zapraszamy! 

Współpraca ponadnarodowa 

2020 

W informacji o projekcie „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie” (PO WER 1.4) 

napisaliśmy, że realizujemy go w czterech Centrach Młodzieżowych zlokalizowanych 

w trzech różnych miastach. Wskazaliśmy też, że tak zaplanowaliśmy wsparcie, by uczestnicy 

w każdej grupie współdecydowali o zakresie tematycznym realizowanych ćwiczeń 

i udzielone wsparcie było maksymalnie zindywidualizowane zarówno na poziomie grupy, jak 

i każdej osoby. Takie podejście wymaga ogromnego zaangażowania od opiekunów, doradców 

i trenerów. Chcielibyśmy udostępnić naszym współpracownikom wybór materiałów 

dotyczących pracy z młodzieżą nad rozwojem wybranych umiejętności miękkich. Niestety, 

nie znaleźliśmy w kraju materiałów dla osób dorosłych, które spełniałyby założenia naszego 

projektu i były zgodne z tym, jak my rozumiemy partnerskie traktowanie uczestników 

projektu. 

Dlatego z dużym zainteresowaniem zapoznaliśmy się z ofertą projektu grantowego „Ścieżki 

współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” 

realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy (PO WER). Jego celem jest zachęcenie 

polskich projektodawców do nawiązywania współpracy międzynarodowej, w efekcie której 

powstaną nowatorskie rozwiązania, które pozwolą skuteczniej realizować działania zawarte 

w  projektach współfinansowanych ze środków EFS.  

Nasz wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu grantowego i od początku 2020 

roku będziemy współpracować z belgijską uczelnią AP Hogeschool z Antwerpii. Wiemy, że 

nasi partnerzy wypracowali w jednym z projektów rozbudowany system narzędzi dla osób 

dorosłych wspierających młodzież w rozwoju umiejętności miękkich. Chcemy poznać to 

rozwiązanie i dostosować do potrzeb naszego projektu.  
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Kompleksowy zestaw narzędzi dla doradców i trenerów pracujących z młodzieżą nad 

rozwojem kompetencji miękkich potrzebnych na rynku pracy zostanie przetestowany jeszcze 

wiosną 2020 roku, a w pełni wdrożony w ostatecznej wersji w roku szkolnym 2020/2021. 

Będziemy go również upowszechniać i liczymy, że spotka się z zainteresowaniem ze strony 

różnych instytucji, szkół i organizacji. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem narzędzi wypracowanych przez nasza 

Fundację we współpracy ponadnarodowej z belgijskim partnerem, to prosimy o kontakt. 

Będziemy na bieżąco dzielić się informacjami o postępie prac i udostępnimy wypracowane 

rozwiązanie. Zapraszamy!  
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Bądźcie z nami w kolejnych latach 

     

Na około 50 stronach tej publikacji przedstawiliśmy Państwu Fundację Promocji Inicjatyw 

Społecznych POLPROM. Opisaliśmy nasze doświadczenie i ofertę, którą kierujemy do 

wszystkich instytucji, firm, organizacji, szkół i osób indywidualnych, które chcą razem 

z nami zmieniać rynek pracy. Realizujemy kilka ważnych działań, mamy pomysły na kolejne 

i jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. 

 

 

Jakie korzyści może przynieść współpraca z naszą Fundacją? 

Dla każdej instytucji, organizacji i szkoły będą to zapewne inne korzyści, ale najogólniej 

możemy je przedstawić następująco: 
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Podczas pierwszego spotkania promocyjnego organizowanego w październiku 2019 roku 

poprosiliśmy gości o wyrażenie opinii o współpracy z nami. Wiemy, że takie referencje mają 

bardzo ważne znaczenie dla podjęcia decyzji o współpracy. Autorzy sformułowali bardzo 

miłe słowa, ale część z tych wpisów nie miała zaznaczonej informacji o autorze. Dlatego 

poniżej prezentujemy Państwu tylko kilka z nich. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, 

które przekazały nam informacje zwrotne. 

„Fundacja POLPROM to wspaniali ludzie, którzy skutecznie potrafią zintegrować podmioty 

i instytucje działające na rzecz społeczności lokalnych i grup o trudnym położeniu na rynku 

pracy. Swoim otwartym umysłem i wielkim sercem inspirują innych do podejmowania 

innowacyjnych działań skutecznie wspierających zarówno osoby indywidualne, jak i większe 

społeczności.” 

Dyrekcja oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu 

 

„Takiej energii do działania, jaką ma POLPROM, nie ma żadna inna fundacja – 

a przynajmniej żadna, jaką znam w Polsce. Cieszę się, że mogę choć trochę pomóc 

w rozwoju jej projektów, zwłaszcza że wyniki – sukcesy, zwłaszcza młodych ludzi, 

wchodzących z POLPROMEM na rynek pracy – mówią same za siebie.” 

Martyna Pakuła, ekspert  

 

„Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM to przyjaciel urzędów pracy, który 

w szczególny sposób wspiera realizację zadań i idei aktywizacji zawodowej dla każdego i 

w każdym wieku. Czy dla juniora, czy dla seniora – podejmowane działania to krok milowy 

w kierunku poprawy jakości usług i funkcjonowania społecznego administracji. Działalność 

Fundacji stanowi wzór godny naśladowania.” 

 Marzena Horbaczewska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 

 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy czerpać z pomysłów i uczyć się kreatywności 

i innowacyjności, że mamy możliwość realizować te działania, które zaplanowała Fundacja 

POLPROM. Współpraca układa się nam bardzo pomyślnie i mam nadzieję, że będzie tak 

w dalszym ciągu.” 

Sylwia Dylus, dyrektor ZSOiZ w Siemianowicach Śląskich 

Zapraszamy również do zapoznania się ze spotem promocyjnym naszej Fundacji, w którym 

zawarte są odpowiedzi naszych Partnerów na pytanie, z czym im się kojarzy POLPROM. 
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Oto tylko niektóre z zarejestrowanych przed kamerą odpowiedzi. 

  

 

 

Jeżeli te opinie Państwa przekonują, to, prosimy, wróćcie Państwo pamięcią do tych 

wszystkich miejsc w naszej publikacji, które oznakowaliśmy żółtym tłem. Zapisaliśmy w nich  

nasze propozycje współpracy i poprosiliśmy osoby zainteresowane danym tematem o kontakt 

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

oraz postów na Facebooku @fundacjapolprom. 

    

   

 

Wspólnie zmieniajmy rynek pracy! 

 

 

http://www.polprom.org.pl/
https://www.facebook.com/fundacjapolprom/

