
 

 
 

 

Laureaci konkursu „Lider aktywizacji osób młodych” 

Edycja 2020  

 

Zdobywcy równorzędnych nagród głównych i tytułów „Lider 

aktywizacji osób młodych” 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie – czwarta statuetka 

Nagrodzona w tym roku praktyka ma tytuł „Jaworznicka młodzież solidarna w działaniu” i 

dotyczy udziału Powiatowego Urzędu Pracy w partnerstwie realizującym projekt POWER 1.4. 

To, co zostało bardzo wysoko ocenione przez Komisję Konkursową, to przede wszystkim 

przystąpienie PUP w roli partnera do działań podejmowanych przez podmioty społeczne oraz 

wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia pracowników do wspierania młodzieży w 

rozwijaniu kompetencji społecznych oczekiwanych przez pracodawców i umiejętności pracy 

metodą projektową.  

2. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – złota statuetka 

Zgłoszenie konkursowe opisuje bardzo ciekawe narzędzia rozwoju kompetencji społecznych i 

przedsiębiorczych wypracowane w projekcie „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji 

społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs. Projekt finansowany jest z programu 

ERASMUS+. Ponadnarodowa współpraca zaowocowała m.in. powstaniem przewodnika 

dobrych praktyk, scenariuszami warsztatów, podręcznikami dla NEETs i trenerów, filmami 

motywacyjnymi i webinariami, a także szkoleniami stacjonarnymi. Ta praktyka to dobry 

przykład współpracy instytucji publicznych i niepublicznych działających na rynku pracy i na 

rynku edukacji. 

3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – złota statuetka 

Nagrodzona praktyka to cykl konferencji „Kariera w mundurze”. Autorzy zgłoszenia 

zauważyli, że młodzi ludzie bardzo często posługują się stereotypami na temat zawodów, w 

tym zadań i specyfiki pracy. Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej mają aktualną 

wiedzę o zawodach i wymaganiach pracodawców. Dlatego w atrakcyjny dla młodzieży 

sposób przełamują stereotypy. O pracy w mundurze rozmawiają np. z chemikami, 



 

 
 

 

mechanikami, logistykami, informatykami, sportowcami i lekarzami. Organizacja konferencji 

nie tylko umożliwia przekazanie informacji, ale również pozwala na nawiązanie pierwszych 

bezpośrednich kontaktów. 

4. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu – złota statuetka 

Tegoroczne zgłoszenie zawiera opis praktyki „Klub Rozwoju Zawodowego”. Działalność Klubu 

ułatwia dotarcie do szerszej grupy osób młodych, zwiększa zaufanie do instytucji rynku pracy 

oraz pozwala na indywidualne i partnerskie kontakty ze wszystkimi firmami i organizacjami 

aktywnymi na rynku pracy. Zamojski sposób na partnerską dyskusję z osobami 

poszukującymi pracy, szkolnymi doradcami zawodowymi, uczniami i ich rodzicami oraz 

pracodawcami to: nowy adres na mapie miasta, pomieszczenia dostosowane do oczekiwań 

różnych grup odbiorców, niestandardowe metody pracy i przeszkolona kadra.  

5. Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie – złota statuetka 

Nagrodzona praktyka dotyczy konkursu wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności 

gospodarczej. Nie są to jednak standardowe wnioski, które wypełniają osoby zarejestrowane 

w urzędach. To specjalny formularz, który powstał z myślą o uczniach i jest dostosowany do 

ich wiedzy i umiejętności. Regulamin konkursu organizowanego przez PUP zawiera opis 

wybranych warunków prowadzenia działalności, a zadaniem szkolnych zespołów jest 

wpisanie w te warunki pomysłu na własną firmę. Młodzież w formie zabawy połączonej z 

rywalizacją dostaje dużą dawkę informacji o przedsiębiorczości, o ofercie PUP i o rynku 

pracy. Przystępny opis oraz liczne załączniki zgłoszenia konkursowego sprawiają, że działanie 

to może być łatwo włączone do praktyki innych instytucji. 

6. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie – złota statuetka 

Nagrodzona praktyka jest bezpośrednio związana z rynkiem pracy w dobie pandemii COVID-

19. Autorzy zgłoszenia napisali: zdajemy sobie sprawę, że to, w jakim stopniu młode osoby 

będą ograniczone przez pandemię, zależy od naszego podejścia, naszych działań i naszej 

gotowości do zmian. W ofercie Urzędu znalazły się m.in. indywidualne sesje z coachem 

oferowane on-line, cykl bezpłatnych webinariów doradczych oraz rekrutacje on-line. Takie 

działania zwiększają dostępność oferty PUP w tym wyjątkowym okresie, ale również 

przyczyniają się do lepszego postrzegania Urzędu przez młodych klientów. Mamy nadzieję, 

że ta praktyka szybko znajdzie wielu naśladowców! 

 



 

 
 

 

7. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu – złota statuetka 

W tegorocznym zgłoszeniu zostały szczegółowo opisane doświadczenia z wykorzystania 

narzędzia „Mapa karier” podczas zajęć z młodzieżą i szkolnymi doradcami zawodowymi. 

Strona internetowa o tej nazwie zawiera m.in. opis około 600 zawodów. Urząd wcześniej 

zadbał o to, by zapewnić przyjazne warunki do pracy z młodzieżą i przygotował osobną salę, 

którą nazwano „Pracownią projektowania kariery”. Kolejnym krokiem było poszukiwanie 

narzędzia, które będzie atrakcyjne zarówno dla młodzieży, jak i dla szkolnych doradców. 

Połączenie dobrych warunków pracy i atrakcyjnych narzędzi z wiedzą pracowników Urzędu o 

lokalnym rynku pracy sprawiły, że oferta skierowana do szkół stała się bardzo atrakcyjna.   

8. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 

„Pomorski Dzień Przedsiębiorczości” to doskonała promocja przedsiębiorczości jako postawy 

oczekiwanej na rynku pracy. Wydarzenie organizowane jest na bardzo dużą skalę przy 

współudziale licznych partnerów. Szczególną uwagę zwraca ogromna różnorodność 

podejmowanych działań. Wiele z nich mogłoby samodzielnie kandydować do miana dobrej 

praktyki, np. gra miejska i ciekawe panele. Opracowano również ankiety skierowane do 

młodzieży, co sprawia, że młodzi ludzie stali się partnerami - mogli przedstawić swoje 

potrzeby i oczekiwania. Autorzy zgłoszenia napisali: przedsiębiorczość to inicjatywa w 

podejmowaniu różnorodnych działań, kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, 

odkrywanie w sobie talentów i umiejętność dbania o własny rozwój, samodzielność w 

podejmowaniu decyzji, a także odpowiedzialność za to, co robimy w życiu. Są to niezbędne 

składowe sukcesu zawodowego. Adresatami realizowanych działań są uczniowie i studenci. 

Praktyka jest bardzo dobrze opisana i może być wdrożona w innych województwach.  

9. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Nagrodzone działania dotyczą kampanii społecznej #JestesPowerful promującej Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jest to kampania prowadzona w Internecie, która ma 

zainteresować zniechęconych, wskazać drogę zagubionym i wszystkim przybliżyć szanse, 

które daje wsparcie oferowane ze środków PO WER. WUP obecny jest w mediach 

społecznościowych, w tym na specjalnym – dedykowanym młodzieży – profilu na 

Instagramie. Współpracuje też ze znanymi youtuberami. Urząd ma też swój własny kanał na 

YouTubie. Całość uzupełniają m.in. reklamy w systemie Google Adwords oraz na różnych 

portalach internetowych. Ta praktyka tworzy zupełnie nowy wizerunek publicznych instytucji 

rynku pracy. Optymistyczne hasło pokazuje, że POWER pomaga wyzwalać energię młodych 



 

 
 

 

ludzi. Mamy nadzieję, że wyzwoli również energię drzemiąca w innych instytucjach, które 

zechcą wdrożyć podobne działania do swojej praktyki. 

10. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze – Centrum Informacji i 

Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim 

Dobra praktyka to bardzo ciekawy warsztat dla młodzieży, którego tematem przewodnim są 

pasje. Była to największa lekcja doradztwa zawodowego,  w której wzięło udział ponad 400 

uczniów klas ósmych z 17 szkół. Młodzież poznała ludzi, którzy w życiu zawodowym realizują 

swoje pasje. Wśród prelegentów był rockman, finalista jednej z edycji programu „The Voice 

of Poland”. Z kolei tancerki opowiadały o miłości do tańca, ale również o wysiłku, kontuzjach 

i dyscyplinie, jaką na nich wymusza wykonywanie tej pracy. Alpinista opowiedział o 

sukcesach i porażkach w życiu wspinacza wysokogórskiego, a właściciele gospodarstwa 

pszczelarskiego mówili o ryzyku, jakie trzeba podjąć dla realizacji marzeń. Młodzież przeżyła 

wspaniałe chwile, a przy okazji dowiedziała się o ofercie poradnictwa zawodowego i 

rozpoczęła dyskusję o projektowaniu własnej drogi życiowej i zawodowej. Praktyka jest 

bardzo ciekawie opisana i warto ją bliżej poznać. 

11. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni 

„Gdyńscy Doradcy Kariery – punkt konsultacyjny dla młodzieży dokonującej wyborów 

edukacyjno-zawodowych” to bardzo ładnie opisana bardzo dobra praktyka. Jej istota polega 

na szerokiej współpracy władz miasta, urzędu pracy i szkół. Na pytanie, czy lepiej 

organizować spotkania z młodzieżą w szkołach, czy w urzędzie, czy może w specjalnie w tym 

celu utworzonym punkcie, w Gdyni znaleziono jeszcze inną odpowiedź. Współpraca zaczyna 

się w neutralnym, bardzo atrakcyjnym dla młodzieży miejscu. Po przedstawieniu oferty i 

pokazaniu pierwszych korzyści, kolejne spotkania organizowane są w urzędzie. Punkt 

konsultacyjny w Gdyni działa przede wszystkim dla uczniów ostatnich klas szkół 

podstawowych i średnich oraz ich rodziców. Oferta obejmuje zarówno spotkania 

indywidualne, jak i grupowe. Polecamy naśladowanie takich działań! 

12. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku 

W zgłoszeniu znalazły się opisy dwóch praktyk bezpośrednio powiązanych z sytuacją 

wynikającą z pandemii COVID. Jedna z nich to kampania informacyjna o rynku pracy 

prowadzona na Facebooku. Urząd wykorzystuje ciekawe grafiki, a informacje i plakaty 

starannie dopasowuje do oczekiwań młodego odbiorcy. Bardzo ciekawą propozycją jest 

dostępna na FB gra edukacyjna nawiązująca do hashtagu #zostanwdomu. Promowane w tej 



 

 
 

 

grze są różne informacje o rynku pracy, w tym opracowana przez Fundację POLPROM strona 

www.maparynkuprcy.pl. Warta upowszechnienia jest też praktyka polegająca na 

prowadzeniu internetowej bazy sylwetek zawodowych „Pracownik Godny Uwagi”. Na stronie 

urzędu zamieszczane są życiorysy osób aktywnie poszukujących zatrudnienia (bez danych 

wrażliwych) w podziale na branże. Młodzi ludzie chętnie korzystają z takiej możliwości 

zaprezentowania swojego doświadczenia przyszłemu pracodawcy. Jest to oferta ciekawa 

również dla pracodawców.   

13. Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie 

W tym roku zgłoszenie konkursowe zawiera opis aż trzech dobrych praktyk. Jedna z nich 

związana jest z obchodami „Pomorskich Dni Przedsiębiorczości”, a jej mocną stroną jest to, 

że promuje kompetencje przedsiębiorcze jako ważny element decydujący o sukcesie 

zawodowym. Druga aktywność urzędu polega na organizacji warsztatów rozwijających 

kompetencje miękkie uczniów 80% szkół ponadpodstawowych działających w powiecie. 

Trzecia praktyka to doradztwo on-line dla młodych ludzi rejestrujących się po raz pierwszy w 

czasie pandemii. W ofercie urzędu są trzy jednogodzinne sesje, które pomagają zrozumieć 

rynek pracy. Wszystkie praktyki są bardzo dobrze opisane. Zapraszamy do wdrażania 

podobnych rozwiązań w innych instytucjach. 

 14. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku 

Dobra praktyka ma tytuł „Ogarnij Urząd! Czyli jak zachęcić młodzież do współpracy z 

lokalnym urzędem pracy.” Już sam tytuł wskazuje, że jest to takie działanie, które chcemy 

promować w naszym konkursie. Opis zawiera bardzo szczegółową prezentację gry miejskiej 

oraz wszystkie załączniki potrzebne do wdrożenia w innych instytucjach interesującej gry 

planszowej. Zapraszamy do korzystania z tych materiałów!      

15. Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 

Zgłoszona w tym roku praktyka to „Staż dobrym startem zawodowym”. Jest to bardzo 

szczegółowo i praktycznie opisany sposób organizacji staży dla osób młodych. Wszystkie 

urzędy kierują młode osoby na staże, ale nie wszystkie mają tak przemyślany system oceny 

wniosków i dobrane kryteria kwalifikacji. Opracowane zasady zapewniły bardzo wysoką 

efektywność zatrudnieniową tej formy wsparcia, co sprawia, że młodzież dostrzega sens 

korzystania z oferty Urzędu, a pracodawcy chętnie zgłaszają zapotrzebowanie na kolejnych 

stażystów. To wszystko buduje nowy wizerunek urzędu. Zachęcamy do poznania rozwiązań 

wdrażanych w szczycieńskim PUP. 

http://www.maparynkuprcy.pl/


 

 
 

 

Zdobywcy równorzędnych nagród specjalnych  i tytułów „Lider 

aktywizacji osób młodych” 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Turku 

Praktyka polega na organizacji konkursu dla młodzieży ze wszystkich szkół 

ponadpodstawowych działających na terenie powiatu. W ramach obchodów „Dni Kariery” 

prowadzona jest rywalizacja, która dotyczy zaplanowania własnej ścieżki kariery zawodowej. 

Wykonanie zadania konkursowego jest poprzedzone spotkaniami z przedstawicielami 

różnych zawodów, udziałem w warsztatach prowadzonych przez doradców zawodowych i 

utrzymywaniem kontaktu z przedstawicielami PUP. W kolejnych edycjach konkursu urząd 

przedstawia młodzieży inną grupę zawodów. 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie 

„Własny biznes? Jasna sprawa!” to tytuł praktyki zrealizowanej w związku ze Światowym 

Tygodniem Przedsiębiorczości. Uczniowie ostatnich klas szkół średnich i zawodowych wzięli 

udział w spotkaniach oraz wydarzeniu, które nazwano: Stacja NewBiz. W wypełnionej sali 

kinowej poznali m.in. doświadczenia lokalnych biznesmenów i wysłuchali prelekcji 

specjalistów rozwoju zawodowego. Natomiast podczas spotkań organizowanych w szkołach 

mogli dyskutować o wyborze „Etat czy własna firma?” i sprawdzić kompetencje związane z 

przedsiębiorczością. 

3. Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach 

Nagrodzona praktyka dotyczy badania na terenie powiatu wybranych branż gospodarczych. 

Jej celem jest przygotowanie opracowania, które najlepiej odpowiada potrzebom 

informacyjnym: młodzieży wybierającej szkołę, rodziców wspierających swoje dzieci  

w wyborach zawodu oraz nauczycieli, pedagogów i doradców edukacyjno-zawodowych w szkołach. 

W opisie praktyki szczegółowo wskazane są wszystkie działania podejmowane w związku 

badaniem. Do zgłoszenia dołączone jest opracowanie dotyczące zawodu technik 

rachunkowości. Od 2015 opracowano już kilkanaście podobnych raportów. Opis jest bardzo 

przejrzysty i warto poznać zasady prowadzenia takich badań. 

4. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 

Dobra praktyka opisuje działania skierowane do studentów. Na podstawie oficjalnego 

porozumienia zawartego z uczelnią udzielane jest wsparcie, które dotyczy przedsiębiorczości 



 

 
 

 

i wynika z możliwości oraz potrzeb lokalnego rynku. Co ważne, pod pojęciem 

przedsiębiorczości w tym przypadku kryje się zarówno podejmowanie działalności 

gospodarczej, jak i rozwój kompetencji przedsiębiorczych potrzebnych na rynku pracy. 

Spotkania ze studentami są też okazją do przedstawienia oferty PUP.  

5. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie 

Zgłoszona praktyka obejmuje różnorodne inicjatywy. Program „Młodzi u progu kariery” jest 

złożony z wielu działań. Jego dużą zaletą jest bardzo szeroka grupa docelowa: uczniowie 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, doradcy, 

pracodawcy. Wszyscy oni mogą uczestniczyć w różnych spotkaniach, seminariach i  

Młodzieżowej  Giełdzie Zawodów. Nowe pomysły na kolejne działania pracownicy Urzędu 

czerpią m.in. z udziału w  międzynarodowych projektach. 

6. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie 

Zgłoszenie opisuje konkurs filmowy promujący przedsiębiorczość pt. „Dzień z życia firmy”. 

Uczniowie z kamerą przyglądają się pracy w wybranej firmie – są reżyserami, operatorami 

kamer, scenarzystami i aktorami. Co ważne, nie tylko obserwują pracę w danym zawodzie, 

ale zadanie konkursowe wymaga, by w krótkim czasie przedstawili jej najbardziej 

charakterystyczne cechy. To zmusza do analizy, zdobywania i selekcji informacji, a przede 

wszystkim zbudowania sprawnego zespołu. Rada Nagrody była pod ogromnym wrażeniem 

filmów prezentujących pracę w cukierni, restauracji i firmie pogrzebowej. Ta dobra praktyka 

ma duży potencjał do upowszechniania. 

 

Zdobywcy równorzędnych wyróżnień  i tytułów „Lider aktywizacji 

osób młodych” 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 

Działania Urzędu skierowane są zarówno do uczniów, jak i do nauczycieli, w tym nauczycieli 

zawodu. Doradcy spotykają się z młodzieżą ze szkół podstawowych oraz 

ponadpodstawowych i rozmawiają o wyzwaniach związanych z wyborem zawodu. Na 

szeroką skalę prowadzone są działania informacyjne, których celem jest rozwój zawodowy 

nauczycieli z wykorzystaniem finansowania z KFS. Udział nauczycieli zawodu w szkoleniach i 

studiach podyplomowych pozwala modyfikować programy nauczania i uruchamiać 



 

 
 

 

kształcenie w zawodach, które dopiero pojawiają się na rynku. To wszystko bezpośrednio 

zwiększa szanse absolwentów szkół na rynku pracy. 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich 

Program „Młodzi na start” skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do młodzieży ze szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. Urząd podpisał oficjalne porozumienia ze wszystkimi 

szkołami ponadpodstawowymi i 90% szkół podstawowych. Szczegółowo zaplanował tematy 

spotkań i szeroko popularyzuje wśród młodzieży wiedzę o rynku pracy. 

3. Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie 

Ta praktyka polega na budowaniu pozytywnego wizerunku Urzędu w środowisku lokalnej 

młodzieży. Doradcy zawodowi zapraszają do Urzędu na spotkania informacyjno-edukacyjne 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organizują również spotkania w 

szkołach.   

4. Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem 

„Opiekun indywidualny i mentor w drodze do sukcesu” to praktyka, która ma ułatwić 

młodzieży wykonanie pierwszych kroków na rynku pracy. Gdy młody człowiek rejestruje się 

w urzędzie, to związany z tym stres można zminimalizować oferując wsparcie 

indywidualnego opiekuna. Taka osoba sprawia, że klient nie musi kontaktować się z różnymi 

urzędnikami i odpowiadać po raz kolejny na trudne dla niego pytania. Jeżeli młody 

bezrobotny zostanie skierowany na staż, to Urząd wymaga od pracodawcy wyznaczenia 

indywidualnego mentora. Takie „zaopiekowanie” pozwala młodemu człowiekowi rozwijać 

zarówno umiejętności zawodowe, jak i kształtować odpowiednią postawę.    

5. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie 

Wyróżniona praktyka jest skierowana do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych. Doradcy zawodowi prowadzą spotkania w szkołach i przybliżają 

młodzieży różne aspekty związane z wyborem zawodu i podjęciem zatrudnienia. Dużą uwagę 

przywiązują do zapewnienia atrakcyjności zajęć i aktywnego udziału uczniów.  


