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Szanowni Państwo! 

Kończymy realizację działań składających się na zadanie „Zmieniamy rynek pracy”, 

które zostało wybrane do dofinansowania w pierwszym konkursie Programu Rozwoju 

Organizacji Obywatelskich (Priorytet 1a). Minęły dwa lata od chwili, gdy przedstawiliśmy 

Państwu pierwszą publikację promocyjną. Dzisiaj zamykamy ten cykl i wszyscy mamy 

świadomość zmian, które w tym czasie nastąpiły. 

Długo zastanawialiśmy się nad wyborem sposobu redakcji informacji o tym, co zrobiliśmy 

i co jeszcze chcemy zrobić. Ostateczny wybór dla wielu w Państwa będzie zapewne 

sporym zaskoczeniem. Na kolejnych kartach tej broszury będziemy bowiem pełnić rolę 

przewodnika po naszym biurze. 

Niestandardowo? Tak! Zawsze staramy się działać niestandardowo i namawiamy do 

podejmowania równie odważnych inicjatyw.  

Zaskakująco? Tak! Ale mamy nadzieję, że ciekawie. Od lat przekonujemy, że relacja 

urząd – młody klient nie może opierać się na tradycyjnej informacji dostępnej na tablicy 

ogłoszeń. To nie działa! Dlatego warto poszukać nowych treści i sposobów ich 

prezentacji. Fundacja POLPROM, jak zawsze, inspiruje do wprowadzania nowych 

inicjatyw. 

Skutecznie? Mamy nadzieję, że tak. Liczymy na informacje zwrotne, na pytania, na 

propozycje współpracy i na dalsze Państwa zainteresowanie tym, co robimy. 

Zapraszamy wszystkich Państwa na wycieczkę, która w warunkach realnych nigdy się 

nie odbyła, ale dzięki magii słów może trwać w nieskończoność. Za każdym razem, gdy 

będą Państwo wertować strony tej publikacji, nasze spotkanie będzie zaczynać się od 

nowa. 

Trochę magicznie? Z pewnością! Okres realizacji zadania „Zmieniamy rynek pracy” to dla 

nas czas magiczny, gdy po raz pierwszy w kilkunastoletniej historii Fundacji POLPROM 

mogliśmy sprawić trochę przyjemności sobie, pomyśleć o tym, co było, i o tym, co 

będzie, zaplanować, przygotować… Nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy takiego 

komfortu. 

Na kolejnych stronach znajdą Państwo wielokrotnie przywołany zestaw logotypów: 

 

Tak właśnie oznaczyliśmy opisy działań, których prawdopodobnie nigdy nie 

zrealizowalibyśmy bez otrzymanej dotacji. 

Przeczytajcie Państwo, proszę, naszą relację ze wspólnej z Państwem wycieczki 

i przekonajcie się, że dobrze wykorzystaliśmy przyznane środki finansowe. 

Ale jak to zawsze bywa z podsumowaniami… coś się kończy…. coś innego się zaczyna… 

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszej oferty w kolejnych latach! 

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami! 

 

Małgorzata Domagała 

wiceprezes Zarządu 
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Dzień dobry! 

Witam Państwa serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cieszę się, że jest nas tak 

dużo. Widzę dobrych znajomych, z którymi spotykaliśmy się już wielokrotnie. Wiecie 

Państwo o naszej Fundacji już chyba wszystko i oczekujecie zapewne, że dzisiaj 

przedstawimy zupełnie nowe inicjatywy, które planujemy podjąć w najbliższym czasie. 

Dzień dobry, Pani Dyrektor! Dzień dobry, Panie Dyrektorze! Jak miło Panią znowu 

spotkać, Pani Moniko! Pani Sylwio! Pani Kasiu! Pani Ewo! Pani Marto! Pani Tereso! Pani 

Jolu! Pani Beato! Panie Piotrze! Panie Tomku! Panie Bartku! Tak, tak, rozumiem… 

Wszystkich Państwa, naszych przyjaciół i partnerów, nie wymienię. To może jeszcze raz 

powiem, jak bardzo się cieszę, że poświęciliście dzisiaj swój czas na spotkanie z Fundacją 

POLPROM.  

Są z nami również przedstawiciele instytucji, szkół, firm i organizacji, z którymi 

współpracujemy dopiero od kilku lub kilkunastu miesięcy. Wiem, że opowiedzieliśmy już 

Państwu sporo o tym, co robimy, ale z pewnością oczekujecie Państwo, że dzisiaj 

poznamy się jeszcze lepiej. Tak mało było ostatnio okazji do bezpośrednich kontaktów, 

do rozmowy, wymiany doświadczeń! Jestem przekonana, że chociaż mamy już 

zarysowane plany wspólnych działań w przyszłości, to po dzisiejszej prezentacji 

wyznaczymy tematy kolejnych inicjatyw. Dziękuję, że jesteście Państwo dzisiaj z nami i 

interesujecie się ofertą Fundacji POLPROM nawet wówczas, gdy dzielą nas setki i tysiące 

kilometrów. Dzień dobry! Hello! Kalimera! Olá! Goedemorgen! 

W sposób wyjątkowy cieszę się, że jesteśmy dzisiaj w gronie, w którym są również takie 

osoby, dla których jest to pierwszy kontakt z Fundacją POLPROM. Spotkaliście się Państwo 

w swojej pracy z narzędziami lub metodami, które wypracowaliśmy? A może mieliście 

Państwo pytania, na które znaleźliście odpowiedź w naszych publikacjach lub podczas 

spotkań informacyjnych? Może jesteście tu dzisiaj, żeby sprawdzić, czy to, co słyszeliście 

od naszych partnerów, to rzeczywiście olbrzymie pokłady możliwości i chęć zmieniania 

rynku pracy? Nie ważne, co Państwem kierowało, gdy przyjęliście nasze zaproszenie – 

ważne, że jesteście, chcecie poznać nasze doświadczenie i nowe propozycje 

współpracy. Serdecznie witamy! 

I jeszcze, pozwólcie Państwo, że specjalne słowa powitania skieruję do osób, które tak 

trochę „z boku” przyglądają się naszym wspólnym działaniom. To przedstawiciele 

instytucji i organizacji, które zadecydowały o dofinansowaniu naszych pomysłów na 

działalność. Bez Państwa przekonania, że takie działania, jakie wdraża Fundacja 

Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM, są potrzebne i ograniczają skalę 

występowania istotnych problemów społecznych, nie moglibyśmy prowadzić 

aktywności. Chcielibyśmy uniezależnić się od działania projektowego, albo, przynajmniej, 

zmniejszyć jego skalę, ale z różnych względów (o których więcej powiem później) nie jest 

to zadanie łatwe do realizacji. Dlatego właśnie teraz, w tych wyjątkowych czasach, 

serdecznie dziękujemy, że jesteście Państwo z nami i innymi fundacjami.  

 

Szczególną okazją do organizacji tego spotkania z naszymi wieloletnimi i nowymi 

partnerami jest to, że dobiega końca realizacja zadnia „Zmieniamy rynek pracy”, które 

zostało dofinansowane w 2019 roku w pierwszej edycji konkursu PROO1a 
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organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego. 

Po ponad dwóch latach chcemy wspólnie z Państwem ocenić, co się zmieniło w naszym 

działaniu, czy skutecznie realizujemy misję, którą sobie wyznaczyliśmy, i czy dalsze 

działania pod hasłem „Zmieniamy rynek pracy” są potrzebne, mają sens i spotkają się 

z Państwa zainteresowaniem.  

Rozliczenie realizacji działań i wykazanie osiągnięcia wskaźników to formalny aspekt 

zakończenia każdego projektu. Jednak w naszym przekonaniu, o tym, czy po dwóch 

latach jesteśmy silniejsi, bardziej sprawni, zdolni do diagnozowania problemów 

i proponowania ich rozwiązań – słowem, czy jesteśmy bardziej przydatni w zmienianiu 

rynku pracy – decyduje Państwa opinia, a nie nasze wskaźniki. Dlatego tak starannie 

zaplanowaliśmy to dzisiejsze spotkanie. 

Wcześniej powiedziałam, że jesteśmy świadomi tego, z jakimi oczekiwaniami Państwo do 

nas dzisiaj zaglądacie, a teraz przedstawiłam nasze potrzeby. Znajomość tych 

uwarunkowań pozwoli nam tak zaplanować program i czas tego spotkania, by wszyscy 

zrealizowali swoje cele. To podstawowy warunek skutecznej komunikacji. Od wielu lat tak 

dużo inicjatyw koncentrujemy na tematach skutecznej komunikacji, że dzisiaj z wielką 

tremą zapraszamy Państwa na to spotkanie z Fundacją POLPROM. Ufamy jednak, że 

wyjdą Państwo z niego usatysfakcjonowani, a przede wszystkim – zainteresowani dalszą 

współpracą z nami i podejmowaniem nowych wyzwań. 

Zapraszamy! 

Spotkaliśmy się wszyscy przy wejściu do budynku biurowego, w którym mieści się nasze 

biuro (z krótką przerwą jesteśmy obecni pod tym adresem już 6 lat). Budynek jest dobrze 

znany warszawiakom podróżującym Trasą Łazienkowską. Trochę trudniej jednak, niż go 

zobaczyć, dotrzeć do drzwi wejściowych, bo projektanci ruchliwej trasy komunikacyjnej 

„zapomnieli” o zaplanowaniu dojazdu. W naszym biurze odwiedza nas niewielu klientów, 

ale tylko częściowo wynika to z opisanego wyżej problemu. Główna przyczyna jest taka, 

że od niemal dwóch lat wszyscy ograniczamy kontakty społeczne. Mniej osób odwiedza 

Warszawę, nawet w celach służbowych. Organizuje się mniej stacjonarnych szkoleń oraz 

wydarzeń informacyjnych i promocyjnych. Nasz zespół również całymi miesiącami 

pracuje zdalnie albo hybrydowo, a każda okazja do spotkania w większym gronie (to 

znaczy kilku osób) jest uważana przez nas za wyjątkowe święto. 

Jeżeli teraz nie przyjeżdżają Państwo do Warszawy, to proszę pamiętać, że możecie 

spotkać się z nami i poznać nasze najnowsze inicjatywy na stronie www.polprom.org.pl. 

Prowadzimy też kilka innych stron tematycznych: 

 o rynku pracy dla młodzieży: www.maparynkupracy.pl, 

 o aktywności zawodowej osób dojrzałych: www.vademecumrynkupracy.pl,  

 o przedsiębiorczości: www.smakibiznesu.pl.  

Zapraszamy! Odwiedzajcie nas Państwo również w świecie on-line. Najnowsze 

informacje i bezpośredni kontakt z nami zapewni Państwu również nasz profil na 

Facebooku @fundajcapolprom. 

Dzisiaj jednak korzystamy z tej wyjątkowej okazji i otwieramy przed Państwem nasze drzwi. 

Zapraszamy do środka! 

http://www.polprom.org.pl/
http://www.maparynkupracy.pl/
http://www.vademecumrynkupracy.pl/
http://www.smakibiznesu.pl/
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W tym miejscu chcemy wskazać na jeszcze jedną okoliczność, która sprawia, że 

zaplanowaliśmy taką właśnie formę podsumowania naszych działań z ostatnich dwóch 

lat i zaproponowania Państwu współpracy na kolejny okres. Mam na myśli dobry 

obyczaj zapraszania gości z rewizytą. Tak się bowiem złożyło, że chociaż pandemia 

i wynikające z niej ograniczenia mają przede wszystkim charakter globalny, a już 

z pewnością ogólnokrajowy, to jakoś łatwiej było nam spotkać się z Państwem 

w urzędach i szkołach, niż zaprosić do Warszawy. Chociaż były wyjątki… 

Pozwólcie więc Państwo, że najpierw podziękujemy tym wszystkim osobom i instytucjom, 

które spotkały się z nami w okresie realizacji zadania „Zmieniamy rynek pracy”. 

To były wyjątkowe spotkania! Za wszystkie razem i za każde z osobna – bardzo Państwu 

dziękujemy! 

Jesień 2019 roku nie zapowiadała jeszcze wywrócenia świata do góry nogami. Dla 

wszystkich nas było oczywiste, że każde spotkanie jest wyjątkową okazją do poznania 

nowych rozwiązań, narzędzi, metod pracy i nowych ludzi. Mieliśmy to szczęście, że 

spotykaliśmy ludzi pełnych pasji, chętnych do dzielenia się doświadczeniami i otwartych 

na nowe rozwiązania. 

Rozmawiamy to znaczy… mówimy i słuchamy 

Bardzo chętnie wracamy w naszym zespole do rozmowy, którą prowadziliśmy 

w pociągu wiozącym nas na pierwsze spotkanie śląskiego Partnerstwa dla Aktywizacji 

Osób Młodych. Był rok 2016 i rozpoczynaliśmy realizację kolejnego projektu PO WER. 

Takie chwile są zawsze ważnym wydarzeniem w życiu każdej organizacji, ale kolejne 

lata potwierdziły, że ten ranek był zupełnie wyjątkowy. Jak już powiedziałam, miało to 

być pierwsze spotkanie w tym gronie. Kilka osób znaliśmy, bo działaliśmy na Śląsku już 

dużo wcześniej, ale wiedzieliśmy, że od tego spotkania zależy, czy sukcesem zakończy 

się bardzo ważne dla nas przedsięwzięcie. Spotkanie było zaplanowane na kilka 

godzin i moje towarzyszki podróży chciały poznać program. Odpowiedziałam, że nie 

wypełniłam szczegółowymi informacjami prezentacji PowerPoint ani tabelek Excel. 

Byłam przekonana, że współpraca partnerska polega na dyskusji, a ta wymaga, by 

wszyscy mogli zabrać głos i przedstawić swój punkt widzenia. Jak mam zaplanować 

szczegółowo tematy rozmowy w sytuacji, gdy nie znam jeszcze oczekiwań moich 

rozmówców? Na wstępie spotkania przedstawiłam Fundację POLPROM i poprosiłam 

innych uczestników o zaprezentowanie swoich doświadczeń ze wspierania aktywności 

zawodowej osób młodych. Po kilku godzinach zakończyliśmy spotkanie, a ja… już nie 

miałam okazji powrócić do prezentacji. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z takiego 

przebiegu dyskusji, z niecierpliwością czekali na kolejne spotkania Partnerstwa, a my 

po każdym z nich mieliśmy wiele informacji dla ekspertów wypracowujących 

rekomendacje. Nie szukaliśmy „na siłę” problemów, nie uzgadnialiśmy tematów 

zastępczych, doświadczenia każdego z partnerów pozwoliły nam przygotować 

bardzo przydatny zestaw rekomendacji, który jest wykorzystywany do dzisiaj, a nasze 

Partnerstwo nadal działa – pięć lat po zakończeniu projektu! 

Takie zasady rozmowy, które wszystkim dają szansę na ustalenie jej biegu, zostały mi 

wpojone ponad 30 lat temu, gdy rozwijałam kompetencje przydatne w pracy 

dziennikarza. Nigdy nie godziłam się na wysłanie pytań do wywiadu i oczekiwanie na 
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odpowiedzi zredagowane przez właściwe służby prasowe. W ten sposób się nie 

rozmawia! Każde kolejne pytanie i nowy wątek muszą wynikać z uzyskanej wcześniej 

odpowiedzi, w którą trzeba się dokładnie wsłuchać i rozumieć punkt widzenia osoby, 

która jej udziela. Dzisiaj niemal nie ma już takich form dziennikarskich. Każde pytanie 

ma zwykle zawartą w sobie tezę, a odpowiedź jest odnoszona do przekonań 

pytającego, a nie odpowiadającego.  

Dlatego z taką konsekwencją promujemy nowy dialog o sprawach społecznych, który 

opiera się na starych, klasycznych zasadach komunikacji. Wiemy, że ten sposób 

rozmowy bardzo pomaga Państwu zdefiniować swoje mocne strony i wskazać 

problemy oraz oczekiwania. 

 

 

Nowe otwarcie 

Jesienią 2019 roku, gdy jeszcze nie obawialiśmy się pandemii COVID-19, zaprosiliśmy 

Państwa do Warszawy na wyjątkowe spotkanie promocyjne. Rozpoczynaliśmy realizację 

zadania „Zmieniamy rynek pracy”.  

 

Już sam fakt, że nasz wniosek został wybrany do dofinansowania w konkursie, w którym 

prawdopodobieństwo powodzenia wynosiło mniej niż 4%, miał dla nas szczególne 

znaczenie. Po pierwsze, utwierdzał nas w przekonaniu, że wykonaliśmy właściwą pracę, 

planując przyszłość naszej organizacji. Po drugie, był dla nas swego rodzaju znakiem 

jakości, który miał przekonać nowych partnerów, że robimy ważne rzeczy. 

Dobrze się stało, że to wyjątkowe spotkanie zorganizowane w salach klubowych Pałacu 

Lubomirskich w Warszawie miało taki uroczysty charakter. Spotkali się byli i obecni 

pracownicy naszej Fundacji, współpracownicy, partnerzy, uczestnicy projektów, laureaci 

nagród przyznawanych przez Fundację POLPROM, osoby zaproszone do prac Rady 

Fundacji oraz nasi partnerzy i klienci z całej Polski. 

 

Po krótkiej prezentacji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz informacji 

o kondycji sektora pozarządowego w Polsce mogliśmy przedstawić naszą ponad 11-

letnią historię i aktualną ofertę. Kamera, która nam wówczas towarzyszyła, zatrzymała 
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w kadrze tamte wyjątkowe chwile oraz… wiele wypowiedzi na temat naszych działań. 

Wszystkie bardzo pozytywnie nas zaskoczyły. Dziękujemy za tak przychylne opinie! Już 

wówczas zyskaliśmy dodatkową motywację do szybkiego rozwoju, by pod koniec 

realizacji zadania „Zmieniamy rynek pracy” móc ponownie zaprosić Państwa do 

wyrażania swoich przemyśleń. Zanim upowszechnimy opinie końcowe, zapraszamy do 

obejrzenia filmu z tamtego spotkania – jest dostępny na naszej stronie 

www.polprom.org.pl w zakładce „O Fundacji”. 

 

Podczas spotkania przeprowadziliśmy wiele rozmów, które pozwoliły nam na 

sformułowanie stosunkowo długiej listy wniosków. Najważniejszym z nich był ten, że 

największym zasobem Fundacji POLPROM są ludzie – nasi współpracownicy, ale również 

partnerzy i uczestnicy projektów. To oni decydują o skuteczności działań misyjnych!  

 

Wyruszamy w trasę 

Gdy tylko zakończyliśmy sprawy dotyczące nowego otwarcia w działaniu Fundacji, 

byliśmy gotowi do drogi. Chcieliśmy wypromować nasze działania w kolejnych 

województwach.  

Pierwszym przystankiem na naszej trasie było Opole. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele urzędów pracy oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także 

szkolni doradcy zawodowi. Bardzo ucieszyło nas zainteresowanie uczestników krótkimi 

warsztatami na temat zasad przygotowania przyjaznego komunikatu. Jak już wcześniej 

wspomniałam, tematy dotyczące sposobu rozmowy, w tym z klientami reprezentującymi 

różne grupy wiekowe i zawodowe, są dla nas fundamentem kształtowania nowego 

wizerunku urzędów i budowania przyjaznego rynku pracy.  

Z tego spotkania przywieźliśmy też wiele wniosków dotyczących warsztatu pracy 

szkolnych doradców zawodowych i szerszego tematu – przygotowania młodzieży 

kończącej naukę w szkołach branżowych i technikach do wejścia na rynek pracy. 

Zaczęliśmy wypracowywać nowe narzędzia i metody pracy, które teraz systematycznie 

upowszechniamy w całym kraju. Po raz pierwszy tak dużo rozmawialiśmy wówczas 

o pracy z młodzieżą szkół podstawowych.  

Kolejne spotkanie promocyjne zorganizowaliśmy w Zakopanem i nadaliśmy mu charakter 

ponadregionalny. W gronie uczestników byli zarówno przedstawiciele urzędów pracy 

http://www.polprom.org.pl/
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z województwa małopolskiego, jak i lubelskiego, śląskiego, a nawet warmińsko-

mazurskiego.  

 

 

Dla łowców promocji 

Wydawać by się mogło, że spotkania promocyjne odbywają się według scenariusza, 

w którym nie ma wiele możliwości zmian. W Zakopanem pokazaliśmy, że i pod tym 

względem jesteśmy wyjątkową organizacją pozarządową. Podstawowe prawa 

marketingowe z powodzeniem przenosimy ze świata biznesu do tematów 

społecznych. Zapewne wiele razy zdarzyło się tak, że otrzymali Państwo w sklepie do 

degustacji różne produkty spożywcze, a w drogerii promocyjne próbki kosmetyków. 

Czy to działa? Gdyby odpowiedź była negatywna, to takie akcje już dawno 

przestałyby być organizowane. A skoro degustacja, przyjrzenie się z bliska, jazda 

próbna i inne podobne działania są skuteczne, to postanowiliśmy wykorzystać je 

w promocji naszej oferty szkoleniowej i warsztatowej. 

 

 

 

Zaprosiliśmy przedstawicieli urzędów pracy otwartych na innowacje, by zobaczyli, jak 

prowadzimy nasze zajęcia. W kilku blokach zaprezentowaliśmy mini warsztaty, których 

program został starannie wybrany z oferty Fundacji POLPROM. Te zajęcia, które są 

przeznaczone dla osób pracujących z młodzieżą, prowadziliśmy z udziałem uczestników 

spotkania. Skorzystaliśmy również z zaproszenia jednej z zakopiańskich 

szkół   poprowadziliśmy zajęcia pokazowe z uczniami (przedstawiciele urzędów pracy 

byli tym razem tylko obserwatorami). 
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Podstawowe wnioski, które sformułowaliśmy po powrocie do Warszawy, dotyczyły 

trafności naszej oferty i zapotrzebowania na taką tematykę szkoleń. Otrzymaliśmy 

pierwsze zaproszenia do współpracy z urzędami pracy, ale przekonaliśmy się też, że skala 

zapotrzebowania na zajęcia organizowane w szkołach dla młodzieży w całym kraju jest 

bardzo duża. Możliwości logistyczne naszej Fundacji zupełnie nie przystają do tych 

potrzeb. Urzędy pracy też nie są przygotowane do takiej aktywności w szkołach. Co 

więcej, ustawowo nie są do tego umocowane. Mogą organizować jednorazowe 

wydarzenia, przygotowywać materiały, ale ciężar pracy z młodzieżą nad poznawaniem 

swoich mocnych stron i zainteresowań, rozwijaniem umiejętności społecznych 

oczekiwanych przez pracodawców i budowaniem postaw przedsiębiorczych powinni 

przejąć specjalnie do tego przygotowani trenerzy. 

 

 

 

Wydarzenie promocyjne w Zakopanem pozwoliło nam pozyskać nowych partnerów, ale 

również zidentyfikować bardzo ważne potrzeby, na które staraliśmy się znaleźć 
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odpowiedzi w kolejnych latach, a i dzisiaj jeszcze mamy kilka bardzo interesujących 

pomysłów na dalsze działania. 

Na nasze kolejne spotkanie, we Wrocławiu, zaprosiliśmy przedstawicieli urzędów pracy 

z Dolnego Śląska. Zgłosiło się tak dużo chętnych, że postanowiliśmy zorganizować 

w dwóch salach dwa równoległe wydarzenia. W programie znalazły się prezentowane 

„w pigułce” oferty warsztatów dotyczących komunikacji oraz marketingowej treści 

informacji w powiązaniu z potrzebami różnych grup klientów.  

Na efekty tego spotkania nie musieliśmy długo czekać. Pierwsze zaproszenie na 

przeprowadzenie warsztatów dla kilkunastu pracowników PUP we Wrocławiu 

otrzymaliśmy już dwa miesiące później. W kolejnych okresach zaowocowały też kontakty 

nawiązane z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. 

 

Wykaz wydarzeń promocyjnych zorganizowanych w 2019 roku zamyka spotkanie 

w Katowicach, na które zaprosiliśmy przedstawicieli śląskich urzędów pracy, agencji 

zatrudnienia i szkół. To było spotkanie w gronie „starych znajomych”. Tym razem nie 

prezentowaliśmy naszych warsztatów, bo wielu uczestników już brało w nich udział. 

Przygotowaliśmy się jednak bardzo starannie do tego, by w interesujący sposób 

zaprezentować nowe oblicze Fundacji POLPROM i podsumować wnioski z intensywnej 

działalności pod koniec 2019 roku. Po raz kolejny przekonaliśmy się, jak otwarte na nowe 

rozwiązania są instytucje działające na Śląsku. Ile satysfakcji czerpią z wdrażania 

innowacji! Jak bardzo dbają o zapewnienie skutecznej odpowiedzi na potrzeby różnych 

grup klientów. Potwierdziło się po raz kolejny również to, że najlepszymi ambasadorami 

marki Fundacji POLPROM są nasi partnerzy. 

Na kilka dni przed końcem 2019 roku wyjeżdżaliśmy z Katowic pełni energii, zapału 

i przekonani, że kolejne miesiące przyniosą zupełnie nową skalę realizacji naszych 

działań misyjnych. Tymczasem… 

Rok 2020 przyniósł zmiany, których nie mogliśmy uwzględnić w żadnej analizie ryzyka. 

W lutym uzgadnialiśmy z PUP w Zamościu szczegóły organizacji wydarzenia 

promocyjnego dla przedstawicieli województwa lubelskiego. Na dzień przed tym 

spotkaniem pakowaliśmy materiały szkoleniowe do samochodu, ustalaliśmy telefonicznie 

szczegóły dotyczące cateringu i przyjmowaliśmy zgłoszenia kolejnych osób. I właśnie 

wówczas rozpoczęła się konferencja prasowa, którą chyba wszyscy zapamiętamy na 
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długie lata. W Internecie pojawiały się kolejne informacje o ograniczeniach 

wprowadzanych w związku z pandemią. Jednym z nich był zakaz organizacji spotkań 

biznesowych. Nie pojechaliśmy do Zamościa. Przenieśliśmy biuro do swoich domów 

i długo wypracowywaliśmy nową formułę działania. Podejmowaliśmy różne inicjatywy, 

w tym takie, które dotyczyły zebrania informacji o zmianach, jakie nastąpiły na rynku 

pracy w związku z pandemią. Jednak nie mieliśmy pomysłu na promocję i nawiązywanie 

kontaktów z nowymi partnerami w warunkach życia zamkniętego w świecie on-line. Co 

więcej, nasi odbiorcy – urzędy pracy i szkoły – również nie działały standardowo, 

a dodatkowo otrzymały szereg nowych zadań. W przypadku instytucji rynku pracy na 

pierwszy plan wysunęła się obsługa tarczy skierowanej do pracodawców i związanej 

z utrzymaniem zatrudnienia. Mogło się wydawać, ze przestajemy być potrzebni, 

a przecież wiedzieliśmy, że właśnie w tych warunkach jesteśmy potrzebni w szczególny 

sposób! 

Jesienią 2020 roku zdecydowaliśmy się na organizację ponadregionalnego wydarzenia 

w wersji on-line. Głównym tematem były niestandardowe inicjatywy urzędów 

nagrodzone przez nas w konkursie „Lider Aktywizacji Osób Młodych”. Spotkaliśmy się 

przez szyby komputerów z przedstawicielami laureatów i omówiliśmy dwa duże i ważne 

rezultaty naszych działań w 2020 roku. Jednym z nich był „Kompleksowy zestaw narzędzi 

dla trenera umiejętności społecznych”, a drugim obszerny zestaw informacji 

#karierawdobieCOVID19. To spotkanie pozostawiło w nas pewien niedosyt. Bezpośrednie 

rozmowy, możliwość prowadzenia uważnej dyskusji i otwartość na zgłaszane potrzeby to 

podstawa naszych kontaktów z partnerami i klientami. Internetowe platformy nie dają 

nam tego komfortu. Dlatego zdecydowaliśmy, że będziemy jeździć w gronie 1-2 osób do 

wybranych urzędów, w których spotkamy się też z 1-2 osobami. Będą to mini spotkania, 

ale zapewnią nam realizację celów. Pod koniec 2020 roku zgodzili się z nami spotkać 

przedstawiciele PUP w Mławie (województwo mazowieckie), PUP w Turku (województwo 

wielkopolskie) oraz PUP w Rybniku i PUP w Zabrzu (województwo śląskie). Serdecznie 

Państwu dziękujemy!  

 

Z ogromną nadzieją czekaliśmy na 2021 rok. Wierzyliśmy, że najgorsze już za nami 

i będziemy mogli wrócić do spotkań z partnerami oraz pozyskamy kolejne podmioty 

zainteresowane naszą ofertą. Z jednej strony pandemia zabrała nam szansę na 

efektywną promocję i nawiązywanie nowych kontaktów, ale z drugiej – dała czas na 

wypracowanie nowych ciekawych rozwiązań oraz wykreowała potrzeby młodego 



13 

 

pokolenia dotyczące rynku pracy, na które byliśmy gotowi odpowiedzieć w sposób 

atrakcyjny i skuteczny. Jak zwykle, nie brakowało nam ani energii, ani zapału do 

pokonywania przeszkód.  

Pierwsze spotkanie w 2021 roku odbyło się w Gdańsku w kameralnym gronie. Wzięło 

w nim udział około dziesięciu osób reprezentujących naszych partnerów – urzędy pracy 

nagrodzone w konkursie „Lider Aktywizacji Osób Młodych”. Warunki wynikające 

z pandemii sprawiły, że spotkanie miało specyficzny charakter, ale zapisało się w naszej 

pamięci jako niezwykle miła chwila spotkania z ludźmi, którzy chcą zmieniać rynek pracy. 

Pomorze to region, który już tradycyjnie jest licznie reprezentowany w gronie laureatów 

naszego konkursu. Wzajemnie wiele się od siebie uczymy i inspirujemy do kolejnych 

inicjatyw. W PUP Bytów znaleźliśmy np. pomysły na działania, które dotyczą wszystkich 

najważniejszych obszarów naszej aktywności. Z kolei PUP w Malborku udostępnił nam 

informacje o grze skierowanej do młodzieży, którą Fundacja POLPROM wykorzystała 

w kolejnym okresie w swoich działaniach na Śląsku. 

 

Podróż przez Polskę z mapą… myśli 

W tym miejscu chcę Państwu opowiedzieć kolejną historię, którą przywołujemy 

podczas spotkań. Doskonale obrazuje praktyczny wymiar naszych działań, które mają 

inspirować Państwa do tworzenia przyjaznego rynku pracy. W 2019 roku 

zorganizowaliśmy wyjazd do Gdańska dla przedstawicieli urzędów pracy z różnych 

regionów Polski. Dzięki uprzejmości Gdańskiego Urzędu Pracy mogliśmy poznać jedne 

z najciekawszych praktyk rynku pracy wdrażanych w Polsce. Zobaczyliśmy, jak 

powinno być zaplanowane i zorganizowane wsparcie kierowane do obcokrajowców 

podejmujących zatrudnienie w Polsce. Byliśmy również w wyjątkowym miejscu, które 

powstało w celu ułatwienia osobom dojrzałym pozostania w aktywności. Jednak 

wyjątkowe wrażenie na wszystkich uczestnikach spotkania zrobiła wizyta w Centrum 

Rozwoju Talentów. To miejsce jest niemal magiczne. Pod każdym względem 

dostosowane do potrzeb i oczekiwań młodych ludzi.  

Byliśmy wszyscy zgodni, że takie pomysły na odkrywanie talentów oraz planowanie 

ścieżki edukacji i kariery powinny być oferowane wszystkim młodym ludziom. Jednak 

realia są inne i nie zawsze przeszkodą jest brak chęci ze strony urzędów pracy. Każdy 

powiat ma swoją specyfikę, są samorządy bardziej i mniej zamożne, warunki lokalowe 

w wielu miejscach też pozostawiają sporo do życzenia. Lista barier jest dużo dłuższa, 

ale nie zawsze można je traktować jako usprawiedliwienie dla braku aktywności. Skoro 

nie możemy przenieść do siebie całego gdańskiego pomysłu na Centrum Rozwoju 
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Talentów, to zastanówmy się, co z tego rozwiązania możemy wdrożyć.  

Gdy kilka miesięcy później odwiedziłam PUP w Zabrzu, to pokazano mi m.in. bardzo 

przyjaźnie dla młodego człowieka urządzony pokój, w którym odbywają się spotkania 

indywidualne. Zobaczyłam też piękną mapę myśli namalowaną na ścianie w sali 

warsztatowej. Bogata kolorystyka, ciekawe hasła motywacyjne i rysunki muszą skłonić 

każdego (nie tylko młodego klienta) do zatrzymania się i zastanowienia nad 

prezentowaną treścią. Byłam pod ogromnym wrażeniem. Pomysł, który wdrożono 

w Gdańsku, dzięki spotkaniu zorganizowanemu przez Fundację POLPROM, trafił aż do 

Zabrza. Miałam powody do dumy i nic dziwnego, że o takim efekcie naszych działań 

również informowałam podczas kolejnych spotkań promocyjnych. W Zakopanem 

podczas takiej dyskusji obecni byli przedstawiciele PUP w Szczytnie (województwo 

warmińsko-mazurskie). Latem 2020 roku odwiedziłam ten urząd i… zobaczyłam kolejną 

interesująca wersję mapy myśli i wiele innych ciekawych rozwiązań, o których teraz 

mogę rozmawiać z przedstawicielami innych instytucji. Tak właśnie chcemy Państwa 

inspirować! 

 

Marzec 2021 roku nie przyniósł poprawy sytuacji pandemicznej, lecz jej kolejne 

pogorszenie, które nadeszło wraz z trzecią falą. Nic więc dziwnego, że następne 

spotkanie – zorganizowane w formie warsztatów – odbyło się ponownie w wersji on-line 

i zgromadziło po drugiej stronie komputerowego ekranu przede wszystkim doradców 

zawodowych współpracujących z Oddziałem Zamiejscowym w Gorzowie Wielkopolskim 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Tym razem mówiliśmy o warsztacie 

trenera umiejętności społecznych w powiązaniu z oczekiwaniami pracodawców. 

 

Z kolei dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz dyrekcji PUP 

w Szczytnie mogliśmy opowiedzieć o swoich działaniach, w tym przede wszystkim 

o konkursie „Lider Aktywizacji Osób Młodych” i nagrodzonych dobrych praktykach, na 

spotkaniu z udziałem przedstawicieli wszystkich urzędów pracy z województwa 

warmińsko-pomorskiego.  
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Wysłuchaliśmy również wypowiedzi przedstawicieli kilku instytucji na temat wyzwań, jakie 

pojawiły się na rynku pracy wraz z pandemią, oraz na temat planowanych zmian 

prawnych w funkcjonowaniu publicznych instytucji rynku pracy. Uczestniczyliśmy 

w krótkim spotkaniu w stosunkowo dużym gronie i wzięliśmy udział w wielu ciekawych 

rozmowach dwustronnych. 

 

Latem 2021 roku zaprosiliśmy na spotkanie przedstawicieli urzędów pracy z województwa 

lubelskiego. Krótka przerwa między kolejnymi falami pandemii pozwoliła nam na 

zarezerwowanie sali i przygotowanie wydarzenia, które w swoim charakterze najbardziej 

przypominało dobre wzorce z 2019 roku. W programie było zaplanowane miejsce na 

przedstawienie Fundacji POLPROM, poznanie inicjatyw realizowanych w tym 

województwie oraz na mini warsztaty pokazowe.  
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Po raz kolejny okazało się, że krótka rundka z udziałem zaproszonych gości zamienia się 

w niezwykle ciekawą i długą dyskusję. Nie zdążyliśmy przeprowadzić warsztatów, ale 

przekonaliśmy się, jak duże jest zapotrzebowanie na dzielenie się doświadczeniami 

dotyczącymi aktywizacji zawodowej. Mamy nadzieję, że jeszcze będzie okazja do pracy 

warsztatowej z partnerami z terenu województwa lubelskiego. 

Po wakacjach otrzymaliśmy bardzo ciekawe zaproszenie od przedstawicieli 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Podczas konferencji promującej Fundusze 

Europejskie mogliśmy przedstawić działania Fundacji POLPROM i podpowiedzieć 

uczestnikom, jak rozmawiać z młodzieżą o rynku pracy. 

W 2021 roku braliśmy udział również w kilku bardzo interesujących spotkaniach w małym 

gronie, gdy gościliśmy np. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy w Katowicach i Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie. Każda wizyta u 

Państwa była okazją do lepszego poznania się i do przyjrzenia się wyzwaniom rynku 

pracy z różnych perspektyw. 
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Tę bardzo długą serię spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy, pracodawcami 

i szkołami zakończyliśmy w tym samym miejscu, w którym odbyło się pierwsze wydarzenie 

promocyjne organizowane w ramach zadania „Wspólnie zmieniamy rynek pracy”, to 

znaczy w salach Pałacu Lubomirskich w Warszawie. 

 

Podsumowaliśmy piątą edycję konkursu „Lider Aktywizacji Osób Młodych” i poznaliśmy 

kilka nagrodzonych praktyk. Uroczyście obchodziliśmy też piątą rocznicę powołania 

śląskiego Partnerstwa na rzecz Aktywizacji Osób Młodych i przyjęliśmy do jego grona 

dwóch nowych partnerów. Poznaliśmy oczekiwania szkół i pracodawców dotyczące 

przygotowania młodych ludzi do podjęcia zatrudnienia. Był też czas na dyskusję 

i określenie planów na najbliższe miesiące. 

 

W tym miejscu pragnę Państwu jeszcze raz serdecznie podziękować za to, że byliście 

z nami podczas tych wydarzeń, że mieliście dla nas otwarte drzwi nawet w tym trudnym 

czasie pandemii i że jesteście tak otwarci na nowe inicjatywy, które mają inspirować do 

tworzenia przyjaznego rynku pracy. 

Dlatego dzisiaj jestem taka dumna, że mogę zaprosić Państwa do naszego biura 

i porozmawiać o tym, co możemy wspólnie robić w kolejnych miesiącach i latach. 
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Stół 

Zaraz za progiem zobaczycie Państwo duży biały stół na jednej nodze. To najważniejszy 

mebel, który wypełnia znaczną część całkiem dużego pomieszczenia. W podstawowej 

wersji może przy nim wygodnie pracować osiem osób, a po rozłożeniu jest miejsce dla 

dziesięciu. Mamy w biurze 14 krzeseł i sprawdziliśmy już, że bez troski o komfort możemy 

organizować spotkania z udziałem kilkunastu osób. 

Na co dzień prowadzimy przy tym stole dyskusje członków zespołu, spotykamy się z Radą 

Fundacji, ale też gromadzimy materiały do zapakowania na kolejny wyjazd lub do 

planowanej wysyłki. Bardzo chcemy organizować też szkolenia i warsztaty, ale okazji do 

takich wydarzeń nie jest wiele. Po pierwsze, pandemia praktycznie wyłączyła możliwość 

prowadzenia takich wydarzeń, a po drugie, nasi dotychczasowi zleceniodawcy 

zdecydowanie częściej proponują swoją siedzibę jako miejsce sesji warsztatowej.  

Gdyby jednak ktoś z Państwa zauważył, że przyjazd do Warszawy można połączyć 

z udziałem w ciekawych warsztatach lub sesjach doradczych, to zapraszamy! 

Stół, krzesła i wiele innych mebli w naszych pokojach biurowych oraz duża część 

wykorzystywanego sprzętu, to efekt poprawy warunków pracy wdrożonej ze środków 

zadania „Zmieniamy rynek pracy”. 

 

Zanim przyjrzymy się innym elementom wyposażenia naszego biura, chciałabym 

przypomnieć (tym wszystkim, którzy znają nas od dawna) lub przedstawić (naszym 

nowym partnerom) podstawowe informacje o ofercie szkoleniowej, warsztatowej 

i doradczej Fundacji POLPROM. 

 

Szkolimy i doradzamy 

Zajrzyjmy do ulotki „Inspirujemy do tworzenia przyjaznego rynku pracy. Zapraszamy do 

współpracy!” (zbieżność z tytułem niniejszej publikacji nie jest przypadkowa). 

W naszych propozycjach skierowanych do klientów i partnerów znajdą Państwo między 

innymi takie informacje: 
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Szkołom ponadpodstawowym  

pomagamy opracować szkolne programy rozwijania umiejętności społecznych 

 

Trening umiejętności społecznych (TUS) kojarzy się w Polsce przede wszystkim z dziećmi 

i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie dodatkowego wsparcia ze względu na 

zdiagnozowany np. zespół Aspergera czy autyzm. Tymczasem z rynku pracy (od 

pracodawców) od kilku już lat nadchodzą liczne sygnały, że pokolenie, które teraz 

ubiega się o pierwsze miejsce pracy, ma – co do zasady – słabiej rozwinięte 

umiejętności społeczne. Sytuację tę pogorszyła dodatkowo nauka zdalna, która 

wiązała się z ograniczonymi kontaktami społecznymi. Przekonujemy naszych 

rozmówców, że umiejętności społeczne nie są oderwane od umiejętności 

zawodowych, bo dopiero ich połączenie decyduje o wzroście szans na podjęcie 

zatrudnienia.  

Rozwinięte umiejętności społeczne, takie jak np. praca zespołowa, komunikacja, 

asertywność, wyznaczanie priorytetów, rozwiązywanie problemów, to składowe części 

oczekiwanych przez pracodawców postaw zawodowych. Nie ma możliwości 

organizacji krótkiego kursu, który zakończy się nabyciem określonej umiejętności. Praca 

nad nimi musi trwać długo i dlatego trzeba ją wykonać na etapie edukacji szkolnej. 

Z tego właśnie powodu uważamy, że działania na rzecz rozwijania umiejętności 

społecznych uczniów warto zapisać w specjalnym szkolnym programie, który będzie 

zawierał m.in. jasno określone cele, metody pracy, sposób organizacji, osoby 

odpowiedzialne oraz zasady monitoringu i ewaluacji. Współpraca Fundacji POLPROM 

z belgijską uczelnią AP Hogeschool z Antwerpii, którą rozpoczęliśmy w ramach zadania 

„Zmieniamy rynek pracy”, a kontynuowaliśmy wykorzystując grant otrzymany w 

projekcie „Ścieżki współpracy” (PO WER), zaowocowała opracowaniem 

„Kompleksowego zestawu narzędzi dla trenera kompetencji społecznych” oraz 

programu szkoleń dla takich trenerów. Zapraszamy przedstawicieli szkół (dyrektorów, 

pedagogów szkolnych, doradców zawodowych, wychowawców) do udziału 

w warsztatach, które prowadzą do wypracowania kompleksowego planu dla każdej 

szkoły.  

 

 

Szkołom ponadpodstawowym 

proponujemy przeprowadzenie warsztatów dotyczących postaw przedsiębiorczych 

 

Przedsiębiorczość to jedna z kompetencji kluczowych, które wpisane są do wielu 

różnych działań realizowanych w szkołach. Z młodzieżą rozmawia się o wielu ważnych 

sprawach związanych z przedsiębiorczością – o zakładaniu firmy, zobowiązaniach 

podatkowych i ubezpieczeniach społecznych, o promocji, a nawet o pozyskiwaniu 

środków na podjęcie działalności gospodarczej. Szkoła, którą ma opuścić absolwent 

przygotowany do wykonywania wybranego zawodu, pokazuje młodzieży również 

świat pracy na własny rachunek. Najczęściej jednak pomija się tematy, które dotyczą 

postaw przedsiębiorczych. Co zrobić, by pomysł na firmę miał szansę na sukces 
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rynkowy? A co trzeba zrobić, by dany absolwent miał szansę zrobienia kariery 

w biznesie? Czy ma potrzebne do tego umiejętności? Czy ma świadomość swoich 

mocnych i słabych stron? Jak rozwijać wybrane kompetencje? Jak budować sieć 

kontaktów? Jak radzić sobie z niepowodzeniem w biznesie? Na te i wiele innych 

ważnych pytań odpowiadamy podczas warsztatów dla młodzieży (tzw. 

„pomidorowych warsztatów”, o których szeroko pisała „Gazeta Prawna”).  

Mamy również opracowany program szkolenia na temat sposobów rozwijania postaw 

przedsiębiorczych młodzieży, które jest skierowane do osób pracujących z osobami 

kończącymi naukę w szkołach ponadpodstawowych. Co ważne, postawy 

przedsiębiorcze obejmują. umiejętności przydatne zarówno młodemu biznesmenowi, 

jak i osobie wykonującej pracę etatową. Coraz częściej w literaturze dotyczącej 

zasobów ludzkich pojawia się temat „intraprzedsiębiorczości”. Warto, by szkoły, które 

przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, umiały tę nową tendencję włączyć 

do swojej praktyki. 

 

 

Dla pracowników powiatowych urzędów pracy 

mamy w ofercie szkolenia na temat przyjaznych komunikatów 

 

Od dawna uważnie śledzimy informacje urzędów ukazujące się na stronach 

internetowych i te zamieszczane w ulotkach oraz na plakatach. To doświadczenie 

pozwala nam stosunkowo łatwo ustalić, co autor chciał napisać. Dużo gorzej wygląda 

sytuacja, gdy analizujemy te treści pod kątem tego, jaka informacja miała dotrzeć do 

czytelnika. Jeżeli ciągle to rozróżnienie wydaje się Państwu skomplikowane, to 

zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach! 

Już wcześniej mówiłam o tym, że w Fundacji POLPROM przywiązujemy wyjątkowo dużą 

wagę do rozmowy. Traktujemy ją jako nierozerwalne połączenie tego, co mówimy 

i tego, co słyszymy. Zasada ta dotyczy wszystkich osób uczestniczących. Wygłoszenie 

w obecności drugiej osoby informacji nie jest rozmową! Dla skutecznej komunikacji 

konieczne jest upewnienie się, jak odbiorca zrozumiał przekazane treści i wysłuchanie 

jego uwag oraz potrzeb w zakresie omawianego tematu. Skuteczna komunikacja 

ustna jest trudna, ale w wersji pisemnej to wyzwanie jest jeszcze większe. 

Nasze szkolenia z przygotowania przyjaznych komunikatów rozpoczynamy od analizy 

potrzeb każdego pokolenia, jego stylu życia, wartości itp. Już na tym etapie możemy 

wskazać różnice w komunikatach przyjaznych dla młodzieży i dla osób dojrzałych.  

Mamy szczegółowo określone uniwersalne cechy dobrego komunikatu, ale potrafimy 

tę analizę pogłębić w odniesieniu do Państwa klientów. Gdy uczestnicy szkolenia 

wiedzą już, jak przygotować przyjazny komunikat, to możemy rozpocząć dyskusję 

o tym, gdzie go zamieścić, by dotarł do możliwie dużej grupy odbiorców i był dla nich 

wiarygodny. W zależności od sposobu upowszechnienia informacji musimy często 

istotnie zmienić sposób prezentacji treści. 

I jeszcze jeden temat z naszego bloku szkoleniowego – dla mnie szczególnie ważny, bo 

związany z inspirowaniem do zmian społecznych. Mam na myśli marketingową treść 

informacji. Najczęściej marketing utożsamiany jest z promocją, a ona ma na celu 

sprawienie, by klient kupił nowy produkt albo kupił więcej produktów już wcześniej 
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znanych. W tym celu uświadamia lub wzmacnia pewne potrzeby i obiecuje konkretne 

korzyści. Nadawcy biznesowego komunikatu marketingowego chodzi zwykle 

o zwiększenie sprzedaży.  

W działaniach społecznych sytuacja jest bardzo podobna. Tylko celem nie jest 

sprzedaż towarów lub usług, ale określone zachowanie lub działanie odbiorcy. 

Chcemy go przekonać, by np. przechodził przez ulicę tylko na pasach, oszczędzał 

wodę, pomagał zwierzętom itp. Działania aktywizacyjne na rynku pracy też mają taki 

charakter. Urzędy przygotowują informację o rozpoczęciu naboru na staże, ale muszą 

zadbać nie tylko o to, by taka informacja się ukazała. Szczególnie ważne jest, by 

ukazała się tam, gdzie mogą ją znaleźć przyszli stażyści. Równie istotne jest, by była dla 

nich zrozumiała, łatwa w odbiorze i wiarygodna. Ale tak samo duże znaczenie ma to, 

by była przekonywująca – by uświadomiła im korzyści, które mogą osiągnąć, jeśli 

skorzystają z tej oferty. 

Firmy zajmujące się marketingiem biznesowym już dawno zdefiniowały podstawowe 

prawa przygotowania komunikatu, który pozwoli odbiorcy zareagować tak, jak tego 

oczekuje nadawca. Dzielimy się taką wiedzą z Państwem podczas szkoleń 

i z doświadczenia wiemy, że są to informacje dla Państwa bardzo interesujące. 

Oferta szkoleń na temat skutecznej komunikacji z różnymi grupami odbiorców jest na 

tyle uniwersalna, że zapraszamy do udziału również przedstawicieli innych instytucji 

samorządowych. 

 

 

Przedstawicielom urzędów pracy 

proponujemy również udział w szkoleniach trenerów kompetencji społecznych 

 

Mówiłam już Państwu o ofercie przygotowania szkolnych programów rozwijania 

kompetencji społecznych i przedstawiłam analizę potrzeb, na które staramy się 

odpowiedzieć. Rozmowy z pracodawcami i przedstawicielami instytucji rynku pracy 

utwierdzają nas w przekonaniu, że trening umiejętności społecznych jest potrzebny 

również osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Nasza konsekwencja 

w zapewnieniu indywidualnego wsparcia znalazła odzwierciedlenie również 

w opracowaniu specjalnego programu szkolenia dla przyszłych trenerów, którzy będą 

pracować z osobami dorosłymi. Zarówno zakres tematyczny takich zajęć, jak 

i wykorzystywane metody pracy oraz narzędzia (w tym np. gry i odgrywanie scenek) 

będą w tym wypadku istotnie różne od tych, które opracowaliśmy z myślą o wspieraniu 

młodzieży szkolnej. 

 

 

Dla pracodawców 

mamy program szkoleń na temat motywowania i utrzymania pracowników 

 

Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy sprawiła, że jeszcze przed pandemią 

pracodawcy mieli często spore trudności z przeprowadzeniem rekrutacji i wyborem 
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kandydatki lub kandydata odpowiadającego ich oczekiwaniom. A gdy już taka 

osoba pojawiała się w zespole, to… zdarzało się, że szybko jej zalety dostrzeżono 

w innej firmie i stanowisko pracy znowu czekało na obsadzenie. 

Pandemia na chwilę zatrzymała tę tendencję, ale warto zauważyć, że problem 

motywowania i utrzymania pracowników znowu ma duże znaczenie i nie należy już 

oczekiwać istotnych zmian. Jednym z powodów jest to, że na rynek pracy wchodzi 

pokolenie „Z”, które jawnie manifestuje małe przywiązanie do miejsca pracy. Istotne 

jest również to, że wraz z inflacją rośnie oczekiwanie na wzrost wynagrodzeń, co 

pracownik najszybciej może zrealizować w nowym miejscu pracy 

(u dotychczasowego pracodawcy podwyżka płac może wiązać się z nowymi 

obowiązkami i/lub mieć symboliczny charakter – w nowej firmie można oczekiwać 

znacznego wzrostu wynagrodzenia). Z kolei nieskuteczność wielu standardowo 

wykorzystywanych działań motywacyjnych wynika właśnie z zupełnie odmiennych 

potrzeb i oczekiwań najmłodszych pracowników oraz faktu, że zbudowanie 

skutecznego systemu motywacyjnego w zespole międzypokoleniowym jest szczególnie 

trudne. 

Dlatego zapraszamy pracodawców do korzystania z naszych szkoleń i wdrażania 

nowych narzędzi i metod komunikacji w zespole pracowniczym. 

 

 

Przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych zapraszamy do udziału w 

warsztatach na temat niestandardowych praktyk w działaniach społecznych 

 

Szybki rozwój lokalnej społeczności wymaga starań zarówno w zakresie zapewnienia 

dobrych warunków dla rozwoju gospodarczego, jak i społecznego. Co więcej, od 

dawna Fundacja POLPROM głosi tezę, że te dwa obszary nie są rozłączne, ale 

wspólnie budują jakość życia na danym terenie. Aktywność zawodowa mieszkańców, 

ich zadowolenie z wykonywanej pracy, możliwość rozwoju osobistego i realizacji pasji, 

to z jednej strony identyfikacja mieszkańców z miejscem, w którym żyją. Z drugiej strony, 

to sytuacja, gdy inwestorzy dostrzegają przyjazny klimat inwestycyjny w realnym 

świecie, a nie tylko na stronach folderów promocyjnych. Trzeba mieć jednak 

świadomość, że taki klimat tworzy się tylko przy współpracy szkół, firm i instytucji rynku 

pracy. Istotną rolę w tych działaniach muszą odgrywać również organizacje 

pozarządowe oraz władze samorządowe. To wszystko składa się na niemal idealne 

partnerstwo międzysektorowe.  

My, realizując różne działania, od lat gromadzimy informacje o doświadczeniach 

w budowaniu takich partnerstw w Polsce i za granicą. Mamy wiedzę o wielu 

ciekawych rozwiązaniach, które zaliczamy do tzw. dobrych praktyk. Potrafimy również 

pokazać błędy i oszacować ryzyka. Z przyjemnością nawiążemy z Państwem 

współpracę w zakresie doradztwa i dołożymy swoją cegiełkę do powołania kolejnych 

lokalnych partnerstw zwiększających dla młodych ludzi (i dla tych dojrzałych) 

atrakcyjność miejscowego rynku pracy.  
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Mam nadzieję, że choć trochę zainteresowałam Państwa nasza ofertą szkoleń 

i warsztatów. Tematy dotyczą problemów, które coraz częściej pojawiają się w dyskusji 

o rynku pracy. Zapewne i Państwo spotkaliście je w swojej dotychczasowej działalności. 

Pozwólcie, że podzielimy się z wami naszym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami. 

Jesteśmy otwarci na propozycję organizacji warsztatów wyjazdowych i przygotowani na 

zaproszenie uczestników do naszego biura. Mamy wyposażenie umożliwiające zarówno 

przygotowanie materiałów szkoleniowych, jak i zapewnienie serwisu kawowego i lunchu. 

Serdecznie namawiam Państwa do zgłaszania potrzeb szkoleniowych, bo – jako 

pracownik Fundacji i członek Zarządu – doskonale wiem, że każde szkolenie jest okazją 

do zdobycia wiedzy lub uzupełnienia tej, którą już mamy. Wiem też, że zawsze warto 

zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, jak o znanych nam problemach mówią (i rozwiązują 

je) inni. Szkolenia zespołu to stały punkt również naszej aktywności podczas realizacji 

zadania „Zmieniamy rynek pracy”.  

 

Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w szkoleniach otwartych i dzielili się z innymi 

członkami zespołu zdobytą wiedzą, np. na temat komunikacji interpersonalnej, promocji 

instytucji publicznej w przestrzeni online czy prowadzenia treningu umiejętności 

społecznych. Wszystkie te tematy dotyczą naszej aktywności, w tym oferty szkoleniowej. 

To jednak nie zwalnia nas z obowiązku śledzenia trendów rynkowych, poznawania 

nowych perspektyw w dyskusji o danym temacie, czy poznania nowych metod pracy 

trenerskiej. Rozwijamy się, poznajemy aktualne trendy rynku szkoleniowego i – 

w połączeniu z naszą wiedzą oraz doświadczeniem – możemy zaoferować Państwu 

szkolenia w atrakcyjnej formule, przydatne i odpowiadające na wyzwania 

współczesnego rynku pracy. Żadne z tych szkoleń, w których uczestniczyliśmy, nie 

dotyczyło tego wyjątkowego fragmentu rynku. Jesteśmy dumni, że potrafimy 

przygotować i z sukcesem wdrożyć tak wyjątkową ofertę. 

Dzięki dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach PROO1a mogliśmy również 

organizować ciekawe szkolenia zamknięte dla członków naszego zespołu. Na tych 

wyjątkowych spotkaniach, które zdobywanie wiedzy łączyły z integracją, a przede 

wszystkim – okazją do dyskusji i poszukiwaniem rozwiązań, poznaliśmy m.in. tajniki 

skutecznej rekrutacji międzypokoleniowej oraz nowe wyzwania dla doradców, 

pracodawców i młodzieży w związku z wejściem na rynek pracy w warunkach pandemii. 

Jako ciekawostkę powiem Państwu, że podczas jednego z takich szkoleń mówiliśmy m.in. 

o znaczeniu zapewnienia dostępności szkół w powiązaniu z rozwijaniem u młodzieży 

umiejętności miękkich. Takie sformułowanie tematu budziło na początku lekkie 

zdziwienie, ale po prezentacjach i ćwiczeniach i przyszedł czas na dyskusję i właśnie 

wówczas zrodził się i został dopracowany niemal w każdym szczególe pomysł na projekt 

ponadnarodowy, który już niedługo zostanie złożony do oceny. 

Zapraszamy do korzystania z oferty szkoleniowej Fundacji POLPROM! 
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Biblioteka 

Widzę, że już wszyscy Państwo zajęliście miejsca przy stole. Przy filiżance dobrej kawy 

świeżo zaparzonej w naszym ekspresie możemy teraz porozmawiać o tym, co widać po 

lewej i prawej stronie. Pozwólcie Państwo, że nie zatrzymam się na dłużej przy 

rozstawionym w kącie flipcharcie, który nie tylko wykorzystujemy podczas szkoleń 

i warsztatów, ale również zapisujemy na jego kartach uwagi pojawiające się podczas 

spotkań zespołu lub posiedzeń Rady Fundacji. Wychodzimy z założenia, że jeżeli coś jest 

zapisane, to pozostaje z nami na dłużej, pozwala wrócić do porzuconych tematów, 

przypomina ważne sprawy i dokumentuje to, co się działo podczas danego wydarzenia. 

Takie właśnie zamiłowanie do pisania i utrwalania uzgodnionych treści oraz 

wypracowanych rozwiązań towarzyszy nam od początku działania Fundacji POLPROM. 

Dlatego teraz proszę przyjrzeć się bliżej stojącej po lewej stronie biblioteczce. 

Pierwsza publikacja wydana przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM 

i opatrzona numerem ISBN ukazała się w 2012 roku. „Inkubator Dojrzałej 

Przedsiębiorczości – klucz do sukcesu osób 45+” to podsumowanie realizacji projektu 

PO KL, który w ogólnopolskim konkursie został wyróżnionym tytułem „Najlepsza inwestycja 

w człowieka”.  

Ta nagroda potwierdziła, że był to wyjątkowy projekt, a my chcieliśmy „zatrzymać 

w czasie” doświadczenia i wskazówki, które niewątpliwie mają bardzo uniwersalny 

charakter i mogą być wykorzystywane w działaniach aktywizacyjnych przedstawicieli tej 

grupy wiekowej również dzisiaj.  

 

 

 

Przede wszystkim upowszechniliśmy w tej publikacji profil kompetencji przedsiębiorcy, 

który został starannie opracowany i umożliwił osiągnięcie bardzo wysokiej efektywności 

rekrutacji i udzielonego w projekcie wsparcia. Szczegółowo opisaliśmy też zasady 

organizacji wsparcia szkoleniowego i doradczego oraz wszystkich niestandardowych 

działań Inkubatora Dojrzałej Przedsiębiorczości, który Fundacja POLPROM prowadziła 

w latach 2011-2012. 
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Całość tej publikacji jest dostępna na naszej stronie internetowej www.polprom.org.pl 

w zakładce dotyczącej realizowanych projektów. Kilka egzemplarzy w wersji papierowej 

widzicie Państwo na półkach naszej biblioteczki.  

Kto był czytelnikiem tej książki? Przede wszystkim zadbaliśmy o upowszechnienie jej 

w środowisku podmiotów realizujących projekty skierowane do osób dojrzałych. Nasze 

niestandardowe podejście do tego tematu, praktyczne wskazówki i informacje, które nie 

były wcześniej tak przystępnie podane w jednym miejscu, okazały się bardzo cenne dla 

innych organizacji, instytucji, a nawet wyższych uczelni. Byliśmy zapraszani w charakterze 

prelegentów i ekspertów na wydarzenia organizowane w całym kraju. 

Nasza publikacja okazała się także bardzo cennym materiałem promocyjnym dla 

uczestników projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”, którzy na jej łamach 

prezentowali swoje firmy. 

Dla naszej działalności szczególnie ważne okazały się opinie uczestników o udziale 

w projekcie i zawarta w publikacji dokumentacja fotograficzna odzwierciedlająca 

standardy naszych działań. Co więcej, to właśnie możliwość powrotu do 

sformułowanych wówczas wniosków pozwoliła nam na rozszerzenie tematu aktywności 

zawodowej osób dojrzałych i wyjście poza prowadzenie własnej firmy. Tym nowym 

tematom poświęciliśmy jeden z projektów zrealizowanych kilka lat później.  

Aktualną ofertę Fundacji POLPROM dotyczącą zasad wspierania dojrzałych klientów 

instytucji szkoleniowych i rynku pracy przedstawię Państwu za chwilę w jednej z 

najnowszych publikacji, ale serdecznie namawiam do zajrzenia również na strony książki 

o Inkubatorze Dojrzałej Przedsiębiorczości. Sformułowane tam uwagi są nadal aktualne. 

W kolejnym naszym dużym projekcie PO KL, który miał tytuł „Stołeczne Centrum Kariery”, 

wdrożyliśmy autorskie rozwiązania w zakresie zasad pracy z osobami tracącymi 

zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Opracowaliśmy również model 

działania takiego centrum, ale nie mieliśmy możliwości wydania publikacji w ramach 

projektu. Eksperci oceniający wniosek nie dostrzegli potrzeby dzielenia się tego typu 

doświadczeniami.  

Coraz mniej miejsca dla kreatywności 

Zapewne Państwo też macie podobne doświadczenia. Dokumentacje konkursowe 

coraz częściej zawierają szczegółowe informacje na temat działań, które mogą być 

zrealizowane. Nie ma miejsca na kreatywność i realizację indywidualnych koncepcji. 

Zamiast konkursu wniosków zwierających pomysły na rozwiązanie konkretnego 

problemu mamy konkursy na wykonanie zleconych prac. A to już zupełnie coś 

innego… I nie daje szansy na dzielenie się wyjątkowymi doświadczeniami.  

 

 

Dlatego chętnie wykorzystywaliśmy w kolejnych latach możliwości realizacji projektów 

innowacyjnych, chociaż nie łączyły się one z udzieleniem bezpośredniego wsparcia dla 

dużych grup uczestników. Zanim jednak opowiem Państwu o tych innowacyjnych 

rozwiązaniach, pokażę publikację wyjątkową, która w historii naszych działań odegrała 

szczególną rolę. Mogę nawet powiedzieć, że w sposób bezpośredni lub pośredni 

większość z Państwa znalazła się tutaj dzisiaj właśnie dzięki niej. 

http://www.polprom.org.pl/
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Ta stosunkowo gruba biała książka, której kilka egzemplarzy widzicie Państwo w naszej 

biblioteczce po lewej stronie środkowej półki, to „Rekomendacje dla aktywizacji osób 

młodych w województwie śląskim” wydane w 2016 roku i opatrzone numerem ISBN. 

 

Zanim przybliżę Państwu powody, dla których warto zapoznać się z treścią tej publikacji, 

chciałabym przedstawić okoliczności, które doprowadziły do jej powstania. 

To był przypadek 

W 2016 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na 

opracowanie takich właśnie rekomendacji w każdym z 16 województw. Tak jak 

mówiłam chwilę wcześniej, regulamin tego konkursu zawierał szczegółowe informacje, 

które krok po kroku wyznaczały co i jak ma być zrobione. Zarówno skład partnerstw (to 

znaczy wymóg, by byli w nich przedstawiciele pięciu wskazanych grup podmiotów), 

jak i grupy docelowe rekomendacji oraz sposób opracowania każdej rekomendacji, 

zostały z góry narzucone. Praktycznie brakowało tylko treści, które powinny być 

wpisane do odpowiednich rubryk.  

Temat był dla naszej Fundacji bardzo ważny i byliśmy przekonani, że potrafimy 

poprowadzić prace partnerstwa i zespołu ekspertów tak, by wypracować 

rekomendacje odpowiadające na najważniejsze wyzwania dotyczące dotarcia do 

osób młodych i ich skutecznej aktywizacji. Eksperci oceniający nasz wniosek nie 

podzielili naszego przekonania, ale – po wielu dodatkowych negocjacjach – 

ostatecznie otrzymaliśmy dofinansowanie i… około 4,5 miesiąca na powołanie 

partnerstwa, przeprowadzenie badań, dokonanie analizy tysięcy stron dokumentów, 

wypracowanie rekomendacji i ich redakcję oraz na druk publikacji i wysyłkę do kilkuset 

odbiorców. Tak się złożyło, że ostatnie 10 dni to koniec grudnia, gdy rytm pracy 

wszystkich firm i instytucji jest mocno zakłócony. To wszystko sprawiło, że głównym 

wyzwaniem stało się zapewnienie zgodności działań z maksymalnie napiętym 

harmonogramem… 

Mimo tych wszystkich trudności wspominamy pracę nad rekomendacjami z dużym 

sentymentem.  

 

 



27 

 

Najpierw zespół ekspercki opracował „Zestaw analiz dokumentów dotyczących 

aktywizacji osób młodych i diagnozy działań w tym zakresie”, który liczy około 250 stron. 

Integralną częścią tego materiału jest raport z badania opinii osób młodych na temat 

oferty aktywizacji zawodowej skierowanej do nich (indywidualne wywiady pogłębione 

z przedstawicielami grupy NEET którzy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne) oraz 

podsumowanie badania ankietowego instytucji rynku pracy województwa śląskiego. 

Całość prac (przeprowadzenie badań i opracowanie raportów, analiza informacji 

i dokumentów regionalnych, krajowych i europejskich, oraz redakcja tekstu publikacji) 

wykonaliśmy we wrześniu i październiku 2016 roku. I chyba dlatego patrzymy na to 

wydawnictwo z dużym sentymentem. Całość „Zestawu analiz…” dostępna jest na naszej 

stronie internetowej www.polprom.org.pl w zakładce dotyczącej realizowanych 

projektów. W naszym zbiorze bibliotecznym jest tylko kilka zbindowanych egzemplarzy.  

Analizy były punktem wyjścia w dyskusji śląskiego Partnerstwa na rzecz Aktywizacji Osób 

Młodych i wypracowania „Rekomendacji…”. Możecie Państwo skorzystać z tych 

egzemplarzy, które znajdują się w naszej biblioteczce albo z wersji dostępnej na naszej 

stronie www.polprom.org.pl w zakładce „Projekty”. Publikacja ma około 170 stron 

i zawiera szczegółowe propozycje działań skierowanych do młodych osób oraz 

dotyczące sposobu działania instytucji rynku pracy. Przedstawiliśmy też zarys zmian, które 

są oczekiwane w rozwiązaniach prawnych i organizacyjnych dotyczących np. rynku 

pracy i wykorzystania środków finansowych dostępnych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Już na etapie redagowania rekomendacji zorientowaliśmy się, jak duże są ograniczenia 

formalne dla realizacji wielu koniecznych działań. Śląskie urzędy pracy miały doskonale 

rozpoznane problemy i chciały ograniczyć ich skalę, ale zaproponowane rozwiązania 

nie mieściły się w ich zadaniach ustawowych. Dlatego niemal każde słowo w redakcji 

treści miało tak duże znaczenie. 

Zdecydowana większość rekomendacji jest aktualna jeszcze dzisiaj i – niestety – mamy 

obawy, że w wielu powiatach będzie aktualna jeszcze dość długo. Dlatego 

postanowiliśmy działać. Fundacja POLPROM, jako organizacja społeczna, może 

z powodzeniem uzupełniać lokalną aktywność urzędów pracy.  

Uważamy, że wspólnym (Państwa i naszym) sukcesem jest to, iż udało nam się działać 

również w kolejnych latach na zasadzie partnerskiej. I nie mam na myśli tylko utrzymania 

aktywności projektowego partnerstwa na kolejne długie lata, ale również to, że nie 

dopatrujemy się konkurencji, tylko staramy się wykorzystać różnorodność organizacyjną, 

prawną i merytoryczną. 

W tym miejscu podzielę się z Państwem spostrzeżeniem, które wyrobiłam sobie, 

prawdopodobnie jako jedyna osoba w kraju, na podstawie licznych kontaktów z różnymi 

urzędami pracy. 

Podpowiadam, nie krytykuję 

W Polsce działa 340 powiatowych i 16 wojewódzkich urzędów pracy. W lokalnym 

i regionalnym środowisku opinia młodzieży, pracowników szkół, rodziców 

i pracodawców o funkcjonowaniu tych instytucji jest coraz częściej odzwierciedleniem 

podejmowanej aktywności. W co najmniej kilkudziesięciu powiatach jest to 

http://www.polprom.org.pl/
http://www.polprom.org.pl/
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autentyczna współpraca i wykorzystanie wszystkich mocnych stron partnerów 

z jednoczesnym dostrzeżeniem ich potrzeb. I właśnie te urzędy pracy są otwarte na 

nowe inicjatywy, uczestniczą w organizowanych przez nas warsztatach, wyjazdach 

studyjnych i konkursach. Natomiast ciągle bardzo duża grupa urzędów pracy nie 

występuje samodzielnie z niestandardowymi praktykami i jest wręcz zamknięta na 

wszelkie propozycje wprowadzenia zmian. Zdarzało mi się słyszeć na spotkaniach, że 

przedstawiam propozycję dostosowania sposobu pracy urzędu do potrzeb młodych 

klientów, podczas gdy to w urzędzie pracy swoje obowiązki wykonują najlepsi 

specjaliści, którzy dokładają wszelkich starań, by klienci byli zadowoleni, ale – niestety 

– coraz częściej rejestrują się ludzie bardzo roszczeniowi i nie zainteresowani ofertą 

urzędu. 

Dlatego bardzo często na początku takich spotkań podkreślam, że nie jestem 

ekspertem rynku pracy i nie podważam kompetencji zawodowych osób, które 

pracują w urzędach. Mam jednak sporą wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań 

poszczególnych grup klientów oraz doświadczenie w komunikacji i marketingu.  

Jestem przekonana, że w żadnym segmencie rynku nie ma sensu obecność 

podmiotu, który uważa, że to klient jest zły, bo nie akceptuje przygotowanej dla niego 

oferty. Niestety, w wielu miejscach nadal trudno namówić do przyjrzenia się swojej 

pracy z tej właśnie perspektywy. Nawet dobre praktyki wdrażane w innych urzędach 

pracy, ale prezentowane przez organizację pozarządową, nie są przyjmowane z 

ufnością. Dlatego tak ważna wydaje mi się realizacja inicjatywy Fundacji POLPROM 

dotyczącej stworzenia ogólnopolskiej platformy wymiany doświadczeń instytucji rynku 

pracy. Doroczna konferencja „Liderów Aktywizacji Osób Młodych” częściowo tylko 

spełnia ten warunek, bo spotykają się na niej przedstawiciele tych instytucji, które i tak 

są otwarte na wprowadzanie zmian. Warto wspólnie zastanowić się nad 

przekonaniem kolejnych urzędów i już teraz zapraszam Państwa do dyskusji na ten 

temat w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania.  

 

Teraz jednak wracajmy do „Rekomendacji…” i kolejnych pozycji w naszej fundacyjnej 

biblioteczce. Wspólnie z partnerami ustaliliśmy, że wobec często wyrażanego braku 

zaufania do instytucji rynku pracy, powinniśmy poszukać takiej metody dotarcia 

z informacją o ofercie urzędów pracy, która będzie ciekawa, pożyteczna i wiarygodna 

dla młodego pokolenia. Rekomendacja dotyczyła utworzenia i prowadzenia lokalnych 

sieci sojuszników rynku pracy.  

W 2017 roku postanowiliśmy sami zrobić kolejny krok i wypracować szczegółowy „Model 

współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami”. Publikacja zawierająca opis 

tego modelu, którą widzicie Państwo na naszych półkach, ma objętość około 130 stron 

i powstała w związku z realizacją grantu uzyskanego na działania innowacyjne 

w projekcie „Wiosenny Inkubator Innowacji” (PO WER). 

To jest gotowy materiał instruktażowy dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby włączyć 

młodzież do rozmowy o rynku pracy i wdrożyć sojuszników do aktywności społecznej 

z korzyścią dla nich, ich rówieśników i całej społeczności lokalnej. Elementem modelu są 

m.in. szczegółowe wskazówki na temat organizacji takiej sieci sojuszników (w tym np. 

dotyczące zaangażowanego zespołu, finansowania, rekrutacji uczestników, ewaluacji 

czy współpracy z zewnętrznymi partnerami). Omawiamy również wiele aspektów 

merytorycznych współpracy instytucji z sojusznikami rynku pracy. Udostępniamy program 
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szkoleń dla sojuszników, zasady opracowania przyjaznych komunikatów, uwarunkowania 

obsługi młodego klienta oraz gotowe wzory materiałów pomocniczych dla sojuszników. 

Osobną część modelu stanowią propozycje działań sieciujących inicjatywy lokalne.  

Najważniejszym materiałem pomocniczym do współpracy instytucji z młodymi 

sojusznikami jest strona internetowa www.maparynkupracy.pl.  

 

 

 

Każdy młody odbiorca – zarówno sojusznik rynku pracy, jak i jego koleżanka czy kolega, 

do których dotrze z informacją – znajdą na tej stronie wiele informacji podanych 

w sposób dostosowany do jego potrzeb. Każdy z Państwa natychmiast zauważy, czym 

różnią się opublikowane przez nas materiały od tych, które klientom udostępniają urzędy 

pracy. 

Wszystkich chętnych do wdrożenia „Modelu współpracy instytucji rynku pracy 

z lokalnymi sojusznikami” zapraszamy do kontaktu. Możemy udzielić dodatkowych 

wyjaśnień, ale też poprowadzić sesje doradcze lub szkolenia dla osób, które chcą 

zorganizować takie sieci. 

Różnica między rekomendacją o modelem polega na tym, że ten ostatni został 

wdrożony w praktyce. Najpierw, w ramach grantu, zorganizowaliśmy dwie sieci 

sojuszników w dwóch różnych miastach województwa śląskiego. W kolejnych latach 

grono młodych osób przeszkolonych z zadań sojusznika rynku pracy powiększyło się 

o ponad 100 osób. 

W tym miejscu bardzo chciałabym pochwalić się zainteresowaniem, jakie tym 

rozwiązaniem okazali nawet partnerzy zagraniczni. Problem braku zaufania do instytucji 

publicznych nie jest charakterystyczny tylko dla Polski, dla młodego pokolenia i dla 

tematów rynku pracy. Przedstawiciele jednego z samorządów ze Szwecji poprosili nas 

o przedstawienie tego modelu i wniosków z wdrażania, bo chcieliby to rozwiązanie 

wykorzystać dla dotarcia do środowisk imigranckich, które również nie są zainteresowane 

korzystaniem z przygotowanej dla nich oferty instytucji publicznych. Z kolei nasze 

rozmowy z Bułgarami pokazały, że oni spotykają się z podobnym problemem 

w kontaktach instytucji z przedstawicielami mniejszości romskiej. To pokazuje, jak 

uniwersalny charakter ma wypracowane przez nas rozwiązanie. 

 

To się wszystkim opłaca 

I jeszcze jedna mała dygresja. Chciałabym przekonać Państwa do korzystania z tego 

rozwiązania, i dlatego w kilku słowach pokażę różnorodne korzyści płynące 

http://www.maparynkupracy.pl/
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z prowadzenia sieci sojuszników rynku pracy. Dla uczestników sieci to okazja do 

zaangażowania społecznego, rozwijania umiejętności społecznych oczekiwanych 

przez pracodawców, np. komunikacyjnych, przyjmowania konstruktywnej krytyki, 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach itp. To także możliwość poznania 

współczesnego rynku pracy i lepszego przygotowania siebie do wyboru zawodu 

i pierwszej rozmowy rekrutacyjnej. Kolejne korzyści dotyczą osób, do których sojusznicy 

dotrą ze swoimi informacjami oraz materiałami. Te osoby uzyskają informacje 

o dostępnych dla nich rozwiązaniach, które pomogą rozwiązać problemy z wejściem 

na rynek pracy. Urzędy pracy mają szansę pracować na zmianę wizerunku wśród 

lokalnej młodzieży, ale również na efektywne wykorzystanie dostępnych funduszy 

i różnych instrumentów rynku pracy. Mogą również swoją aktywnością pozyskać do 

współpracy nowych pracodawców i lepiej odpowiadać na ich potrzeby dotyczące 

rekrutacji młodych pracowników. O tym, że większa aktywność zawodowa oraz 

zadowolenie z wykonywanej pracy i stabilność zatrudnienia to korzyści dla całej 

lokalnej społeczności i szansa na szybszy rozwój regionu, nie muszę chyba nikogo 

z Państwa dodatkowo przekonywać. Dlatego sięgnijcie Państwo, proszę, po tę 

publikację, którą znajdziecie również na naszej stronie internetowej 

www.polprom.org.pl w zakładce „Projekty”. 

 

 

A teraz nadszedł czas bym przedstawiła Państwu kolejną rekomendację, która zmieniła 

się na wypracowane i przetestowane rozwiązanie modelowe. To „Model Lokalnego 

Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości”, który na 140 stronach zawiera opis zarówno 

rozwiązań organizacyjnych dotyczących prowadzenia takiego ośrodka, jak szczegółowe 

informacje o zakresie oferty i sposobach zapewnienia jej wysokiej jakości. Tradycyjnie już 

opis modelu kończymy propozycjami działań sieciujących. 

To rozwiązanie również ma bardzo praktyczny charakter. Znajdziecie Państwo 

w publikacji wskazówki do planowania katalogu działań, ale też gotowe scenariusze 

zajęć i programy szkoleń. Istotnym uzupełnieniem publikacji jest specjalna strona 

internetowa www.smakibiznesu.pl. Warto poznać zamieszczona tam informacje! 

 

Przedstawiany model dotyczy ośrodków wspierających przedsiębiorczość osób młodych. 

W wielu miejscach w Polsce wdrażane są różne pomysły promujące przedsiębiorczość. 

Jednak zwykle dotyczą one wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem 

działalności gospodarczej albo są skoncentrowane np. na inkubowaniu bardzo 

http://www.polprom.org.pl/
http://www.smakibiznesu.pl/
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innowacyjnych pomysłów biznesowych. Z naszych analiz wynikało, że osoby młode mają 

szczególne oczekiwania w zakresie organizacji wsparcia. Zwykle nie mają żadnego 

doświadczenia biznesowego i często są zainteresowane uruchomieniem firmy 

w branżach, które z innowacją nie mają wiele wspólnego.  

Nasz pomysł na zauważenie specyfiki tej grupy docelowej wynikał również z faktu, że 

mieliśmy cenne doświadczenie ze wspierania przedsiębiorczości osób dojrzałych. 

Dostrzegaliśmy różnice zarówno w sposobie prowadzenia szkoleń, jak i doradztwa. 

Widzieliśmy też inne potrzeby w zakresie informacji i organizacji dodatkowego wsparcia. 

Nasz testowy ośrodek powołaliśmy do działania w Siemianowicach Śląskich. 

Przygotowaliśmy ofertę dla tych młodych osób, które już prowadzą firmę i czują się 

osamotnione w rozwiązywaniu pojawiających się problemów, chciałyby wymieniać się 

doświadczeniami, ale również budować dla siebie sieć klientów w środowisku innych 

młodych przedsiębiorców. 

Druga grupa osób, które korzystały z oferty siemianowickiego ośrodka, to młodzi ludzie, 

którzy dopiero planowali założenie firmy i potrzebowali solidnego wsparcia 

w sprawdzeniu swoich kompetencji przedsiębiorczych, dopracowaniu profilu działalności 

do potrzeb rynkowych oraz wybraniu najlepszych rozwiązań formalnych, w tym 

w zakresie pozyskania finansowania na uruchomienie firmy. 

Obie te grupy były dla nas bardzo ważne i zauważyliśmy, że ośrodki takie, jak nasz, są 

potrzebne i mogą pomóc młodym przedsiębiorcom ominąć wiele niepowodzeń. 

Szczególnie ważne może być specjalistyczne wsparcie w sytuacji doświadczania 

niepowodzeń biznesowych, które są wpisane w działalność gospodarczą, a z którymi 

młodzi ludzi najczęściej samodzielnie sobie nie radzą. Jednak największym powodzeniem 

w trakcie testowania tego rozwiązania okazała się ta część aktywności ośrodka, która 

dotyczy kształtowania postaw przedsiębiorczych młodych osób. To zupełnie 

innowacyjny zakres oferty ośrodków wspierania przedsiębiorczości, bo kierowany jest do 

tych odbiorców, którzy wcale nie myślą o założeniu własnej firmy. 

 

Wszyscy powinniśmy być przedsiębiorczy 

Starannie opracowaliśmy program zajęć nazwanych przez młodzież  

„pomidorowymi warsztatami”. Ta nazwa jest związana z tematem ćwiczenia, które 

stanowi istotną część programu zajęć. Wnioski w wykonanej w zespołach pracy 

pozwalają młodzieży dostrzec tak dużo aspektów znaczenia przedsiębiorczości 

w codziennym życiu, że uczestnicy aktywnie słuchają dalszych wskazówek na temat 

budowania postaw przedsiębiorczych. Profil kompetencji przedsiębiorcy (opracowany 

np. w projekcie „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”) dotyczy wielu umiejętności, 

które są coraz częściej oczekiwane przez pracodawców i wpisywane do ofert 

zatrudnienia. Również wiele tendencji współczesnego rynku pracy, w tym wzrastająca 

popularność zespołów projektowych czy zjawisko tzw. „gig economy”, to dowody na 

to, że z biegiem czasu również osoby ubiegające się o pracę będą musiały 

wykazywać się postawami przedsiębiorczymi oraz rozumieć prawa rynku (w tym rynku 

pracy).  

Wiemy, że na etapie edukacji młodzież poznaje podstawy przedsiębiorczości, ale 
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w wielu przypadkach jest to zbiór informacji o zakładaniu firmy i prowadzeniu jej 

z uwzględnieniem uwarunkowań formalno-prawnych. Zdarza się, że urzędy pracy 

organizują spotkania promujące wśród osób młodych przedsiębiorczość. Jednak ich 

program ogranicza się do zasad wypełniania wniosków o dofinansowanie utworzenia 

nowej firmy oraz „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”. My pokazujemy 

również potrzebę pracy nad rozwijaniem umiejętności niezbędnych do osiągnięcia 

sukcesu biznesowego. 

„Pomidorowe warsztaty” były szeroko opisane na łamach „Gazety Prawnej” jako 

przykład innowacyjnego podejścia do rozmowy z młodzieżą o przedsiębiorczości. Jeśli 

informacje, które Państwu przedstawiłam, brzmią interesująco, to zapraszam do lektury 

tej publikacji i do kantaku z Fundacją POLPROM. Możemy zaoferować wsparcie 

doradcze na etapie tworzenia takiego ośrodka, ale też chętnie przeprowadzimy 

kolejne „warsztaty pomidorowe” lub wyszkolimy osoby pracujące z młodzieżą z zasad 

wspierania rozwoju postaw przedsiębiorczych. 

 

 

Tę półkę naszej fundacyjnej biblioteczki zamyka zestaw publikacji opracowanych 

w ramach grantu „Kurs na utrzymanie aktywności zawodowej” przyznanego w projekcie 

„Wiosenny Inkubator Innowacji” (PO WER). Główny element tego zestawu to 

wydawnictwo „Vademecum rynku pracy”, którego nazwa nawiązuje do 

opracowanego zestawu informacji dostępnego na specjalnej stronie internetowej 

www.vademecumrynkupracy.pl . Grupą docelową naszych działań były osoby dojrzałe, 

które zastanawiały się nad swoją przyszłością zawodową po osiągnięciu wieku 

emerytalnego. 

To kolejna nasza propozycja, która pokazuje, jak przygotować informacje o rynku pracy 

z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań określonej grupy odbiorców. Wiemy, że większość 

zebranych przez nas danych dotyczących statystyki i rozwiązań prawnych, jest dostępna 

w Internecie, ale my zebraliśmy je w jednym miejscu, napisaliśmy w przyjazny dla 

czytelnika sposób i opatrzyliśmy podpowiedziami, które wielu czytelników zapewne 

zainteresują, zmotywują do zastanowienia się nad swoimi decyzjami i zachęcą do 

zastanowienia się nad gotowością do zmian. Istota wyboru, którego dokonują ludzie w 

tym wieku, nie sprowadza się bowiem do decyzji, czy przejść na emeryturę, czy 

kontynuować zatrudnienie w warunkach zdefiniowanych ograniczeń (dotyczących m.in. 

zadowolenia z wykonywanej pracy, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej itp.). Przekonujemy 

naszych czytelników, że ich prawdziwy wybór polega na dopasowaniu nowych 

obowiązków (w tym ich wymiaru, sposobu świadczenia pracy, środowiska itp.) do 

potrzeb i możliwości dojrzałej osoby. Podpowiadamy też takie formy aktywności 

zawodowej, które tylko sporadycznie pojawiają się na portalach zatrudnieniowych 

i w ofercie urzędów pracy – w tym własna firma, współpraca z organizacjami 

pozarządowymi lub podmiotami ekonomii społecznej. 

http://www.vademecumrynkupracy.pl/
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Zawsze staramy się w naszych rozwiązaniach zmieścić zarówno materiały dla końcowych 

odbiorców, jak i dla tych osób, instytucji i organizacji, które chciałyby z naszych narzędzi 

skorzystać i wspierać osoby potrzebujące w ich lokalnym środowisku. W naszym zestawie 

tym razem znalazł się m.in. „Poradnik doradcy do spraw utrzymania aktywności 

zawodowej”.  

Opracowaliśmy także program szkolenia takich doradców – możecie Państwo sami 

przygotować się do pełnienia tej wyjątkowo potrzebnej obecnie funkcji albo skorzystać 

z naszego wsparcia. 

Zainteresowanych zapraszamy także do lektury raportu z testowania tego rozwiązania 

oraz mini przewodnika po „Kursie na utrzymanie aktywności zawodowej”. Objętość 

wszystkich publikacji opisujących nowe narzędzie skierowane do osób dojrzałych i osób 

pracujących z tą grupą klientów to prawie 130 stron. 

Zachęcamy do przeczytania tych publikacji, bo konieczność przygotowania atrakcyjnej 

oferty dla osób osiągających wiek emerytalny staje się pilną potrzebą współczesnego 

rynku pracy. 

Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu znacznie wzrośnie liczba czytelników 

zainteresowanych przygotowywanymi przez nas tekstami. Ale najciekawsze informacje 

zachowałam sobie na koniec… 

Na górnej półce biblioteczki umieściliśmy publikacje opracowane w latach 2019-2021. 

Zdecydowana większość z nich jest bezpośrednio związana z zadaniem „Zmieniamy 

rynek pracy”, ale warto zauważyć, że nawet te, które były finansowane z innych źródeł, 

są w pewnym sensie powiązane z zadaniem PROO1a, bo niewątpliwie było ono przez 

ponad dwa lata fundamentem naszej aktywności. 

 

W 2019 roku przygotowaliśmy serię publikacji promocyjnych przedstawiających Fundację 

POLPROM i naszą ofertę u progu nowego otwarcia, które przyniosła realizacja zadania 

wybranego w ramach pierwszego konkursu PROO 1a. Broszura „Wspólnie zmieniamy 

rynek pracy” to zbiór informacji o nas i naszych działaniach. Sformułowaliśmy w tym 

opracowaniu również zaproszenie do współpracy w kolejnym okresie. 
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 Z kolei „Informator dla młodzieży (oraz rodziców, nauczycieli i doradców)” to materiał, 

w którym zebraliśmy wszystko to, co robimy z myślą o budowaniu rynku pracy 

przyjaznego dla osób młodych.  

 

Podobne w swym charakterze opracowanie zatytułowaliśmy „Informator dla osób 

dojrzałych (oraz dla trenerów, doradców i pracodawców)” i skierowaliśmy do 

czytelników, którzy zbliżają się do podjęcia decyzji związanych z przejściem na 

emeryturę.  

 

Wszystkie trzy publikacje stanowią kompleksową informację o Fundacji POLPROM w 2019 

roku, gdy zaplanowaliśmy podjęcie nowych wyzwań, pozyskanie nowych partnerów 
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i klientów oraz szeroką akcję informacyjną. Zapraszam do lektury tych publikacji. Możecie 

je Państwo otrzymać w naszym biurze lub pobrać ze strony internetowej 

www.polprom.org.pl , tym razem trzeba zajrzeć do zakładki „O Fundacji”. 

Kolejny rok w naszej działalności wydawniczej w dużym stopniu był uwarunkowany 

sytuacją wynikającą z pandemii. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach specjalnego 

Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania 

Skutkom COVID-19, który wdrażał Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego. Ważnym elementem działań, które zobowiązaliśmy się 

zrealizować, było przygotowanie informacji o rynku pracy pod hasłem 

#karierawdobieCOVID-19. Opracowaliśmy ponad 30 artykułów o łącznej objętości około 

200 stron. Zamieściliśmy analizy, podpowiedzi, propozycje ćwiczeń i wypowiedzi młodych 

ludzi. Pokazaliśmy, w jakim kierunku zmienia się rynek pracy w czasach pandemii i jak na 

te zmiany odpowiedzieć. Nasz kącik porad uzupełniliśmy interpretacją aktualnych 

danych statystycznych oraz wizytówką śląskiego rynku pracy w tym szczególnym okresie. 

Tradycyjnie, dodatkowy materiał przeznaczyliśmy dla osób pracujących z młodzieżą. 

Otrzymaliśmy wyjątkowo dużo informacji zwrotnych, które pokazały, jak bardzo 

potrzebne jest takie wsparcie. 

Zestaw informacji #karierawdobieCOVID-19 został wydrukowany przez nas w kilkunastu 

egzemplarzach, a w całości dostępny jest w przyjaznej dla młodzieży formie na naszej 

stronie internetowej www.polprom.org.pl w zakładce „Projekty”. Mimo że od jego 

powstania minął już rok, to pandemia trwa nadal, a wiele wskazuje, że zmiany, które 

zaszły na rynku pracy, będą miały trwały charakter. Dlatego nawet dzisiaj warto zajrzeć 

do naszych artykułów. 

W 2020 roku na nasze biblioteczne półki trafiła jeszcze jedna bardzo ciekawa publikacja, 

która pozwala nam podejmować ważne inicjatywy związane z rozwijaniem umiejętności 

społecznych. Opracowaliśmy „Zrób to dla siebie – kompleksowy zestaw narzędzi dla 

trenera kompetencji społecznych” (ponad 210 stron). Źródłem informacji, które 

wykorzystaliśmy w naszej pracy, były rezultaty projektu wdrożonego jakiś czas temu przez 

wyższą uczelnię z Antwerpii (AP Hogeschool). Udział w projekcie grantowym „Ścieżki 

współpracy” (PO WER) umożliwił nam poznanie doświadczeń belgijskich i ich 

dostosowanie do uwarunkowań polskiej szkoły oraz przeprowadzenie szkoleń dla 

trenerów zgodnie z autorskim programem takich zajęć. Trenerzy wykorzystali nowe 

narzędzia w trakcie realizacji projektu „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie” 

(PO WER), który wdrażaliśmy w tym okresie w kilku szkołach na terenie województwa 

śląskiego. Koniecznie jednak muszę wskazać, że mogliśmy poznać rozwiązanie 

stosowane w Antwerpii, uzgodnić zasady współpracy oraz przedstawić naszą Fundację 

zagranicznemu partnerowi już w 2019 roku w ramach jednego z działań zadania 

„Zmieniamy rynek pracy”.  

 

Bezpośrednie kontakty i możliwość prowadzenia dyskusji zaowocowały również m.in. 

wspólnym złożeniem wniosku w ramach programu ERASMUS+. W 2021 roku zostaliśmy 

zaproszeni do testowania kolejnego rezultatu wypracowanego przez AP Hogeschool 

i wszystko wskazuje na to, że będziemy zainteresowani wdrożeniem go w Polsce.  

http://www.polprom.org.pl/


36 

 

„Kompleksowy zestaw narzędzi dla trenera kompetencji społecznych” to wyjątkowa 

publikacja, która zawiera różne informacje i wskazówki, ale przede wszystkim obejmuje 

opis 81 ćwiczeń rozwijających 9 umiejętności społecznych. Są to proste, gotowe 

szablony, które można pobrać z całego opracowania lub z przygotowanych dodatkowo 

kart ćwiczeń. Takie narzędzie powinno być dostępne dla przeszkolonych nauczycieli, 

pedagogów i doradców w każdej szkole ponadpodstawowej. Od tej pory każda wolna 

lekcja, zastępstwo itp. ma szansę zamienić się w czas rozwoju umiejętności społecznych 

potrzebnych na rynku pracy. 

 

Zajrzyjcie Państwo, proszę, na nasze półki lub na stronę internetową www.polprom.org.pl 

(zakładka „Projekty”) i korzystajcie z tego łatwego w użyciu i przydatnego narzędzia. 

Chętnie przeszkolimy również osoby zainteresowane zbudowaniem szkolnych 

programów rozwoju umiejętności społecznych i chcące wykorzystywać w swojej pracy 

zaproponowane przez nas metody pracy i ćwiczenia. 

Pod koniec 2020 roku w bibliotece Fundacji POLPROM oraz na naszej stronie internetowej 

www.polprom.org.pl (zakładka „O Fundacji”) ukazała się kolejna publikacja 

promocyjna. Tym razem zatytułowaliśmy ją „Ciekawe rozmowy o rynku pracy. Wybrane 

praktyki Liderów Aktywizacji Osób Młodych”. W tym wydawnictwie po raz pierwszy 

odnieśliśmy się bezpośrednio do naszej misji inspirujemy do tworzenia przyjaznego rynku 

pracy. Po około roku prowadzenia działań zaplanowanych w zadaniu „Zmieniamy rynek 

pracy” byliśmy już gotowi do usystematyzowania naszej dyskusji z partnerami i klientami o 

rynku pracy.  

 

Potrafiliśmy jasno sprecyzować, jakie warunki muszą być spełnione, by rynek pracy mógł 

być nazywany przyjaznym. Wiedzieliśmy, że nasze działania, czyli inspirowanie do 

tworzenia przyjaznego rynku pracy, muszą polegać na pokazywaniu dobrych praktyk 

i wspieraniu wszystkich, którzy chcą je wdrażać. Stało się też jasne, że będziemy 

upowszechniać rezultaty naszych działań oraz niestandardowe inicjatywy podejmowane 

przez inne podmioty. Osobnym źródłem będą doświadczenia zagranicznych partnerów, 

które Fundacja POLPROM chce dostosować do potrzeb i oczekiwań polskich 

użytkowników i odbiorców. 

W „Ciekawych rozmowach o rynku pracy…” przedstawiliśmy zarówno naszą najnowszą 

ofertę wypracowaną w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jak i wybrane dobre praktyki 

http://www.polprom.org.pl/
http://www.polprom.org.pl/
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urzędów pracy nagrodzone w konkursie „Lider Aktywizacji Osób Młodych”. Rok 2020 nie 

był taki, jak inne, pod wieloma względami. Również nasz konkurs nie zakończył się 

ogólnopolskim spotkaniem umożliwiającym swobodną dyskusję o wdrażanych 

działaniach. Mogliśmy zorganizować tylko spotkanie on-line, i dlatego uznaliśmy, że 

włączenie informacji o nagrodzonych działaniach do publikacji ma sens. Zapraszamy do 

lektury! 

 

A teraz nadszedł czas na prezentację publikacji przygotowanej w 2021 roku. Proszę nie 

szukać jej na półkach. Jeszcze jej tam nie ma. Zapewniam jednak, że już wkrótce będzie 

dostępna, również na stronie internetowej. Wraz z zakończeniem realizacji zadania 

„Zmieniamy rynek pracy” zaplanowaliśmy bowiem szczególną formę tego 

wydawnictwa.  

 

Będzie to zapis naszego dzisiejszego spotkania z Państwem i pokazanie Fundacji 

POLPROM taką, jaką jest po realizacji tego wyjątkowego w naszej historii zadania.  

Niech wszyscy wiedzą! 

Powiedzcie Państwo, proszę, tym wszystkim naszym sympatykom, których tu dzisiaj nie 

ma, że mogą przeczytać, jak się zmieniliśmy. Wiem, że zapis tego spotkania w formie 

publikacji to zaskakująca dla Państwa informacja, ale chcemy zaskakiwać, namawiać 

do niestandardowych działań i pokazywać różne oblicza przyjaznej komunikacji. Mam 

nadzieję, że aromat kawy, który roznosi się dzisiaj po naszym biurze, będzie można 

odnaleźć również w trakcie lektury informacji o Fundacji POLRPOM.  

 

 

Zdaję sobie sprawę, że jesteście już Państwo zmęczeni informacjami o naszych 

publikacjach. Lubimy pisać, i przygotowaliśmy już około 1500 stron tekstów o rynku pracy, 

które – jesteśmy o tym przekonani – nie mają wielu odpowiedników w oficjalnych 

komunikatach i naukowych wykładach. 

Napisaliśmy też kilka artykułów, które zostały opublikowane w prasie regionalnej. Na to 

również mieliśmy środki finansowe pozyskane w ramach zadania „Zmieniamy rynek 

pracy”.  
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Mamy też kolejne plany wydawnicze, ale o tym może innym razem… 

Na omówienie naszego dorobku redakcyjnego zamkniętego na kartach publikacji 

przeznaczyłam sporo czasu, bo uważam, że to ważne, by sięgać po gotowe wzory, 

podpowiedzi, ćwiczenia. Ich życie nie powinno kończyć się wraz z projektami, w ramach 

których powstały. Troska o trwałość i upowszechnienie rezultatów to podstawowy 

wyróżnik naszego działania. Czy można o tym wszystkim powiedzieć krócej? Oczywiście! 

Wystarczy sięgnąć po popularną wśród młodzieży metodę komunikacji wykorzystującą 

obrazki i hasła. Na prawej ścianie w naszym biurze widzicie Państwo właśnie taką mapę 

myśli, na której zmieściły się wszystkie nasze działania i najważniejsze dla nas tematy. 

Łatwo je zapamiętać. 
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Biurka 

Ten pokój jest dość duży, dlatego znalazło się w nim też sporo miejsca na przygotowanie 

dwóch stanowisk pracy. Kolejne dwa urządziliśmy w drugim pomieszczeniu. 

Opowiem Państwu teraz o naszym zespole i sposobie pracy. Zawsze twierdziłam i będę 

to powtarzać również w przyszłości, że najważniejszym zasobem Fundacji POLPROM są 

ludzie. W przypadku organizacji pozarządowej jest to sytuacja zupełnie naturalna. 

Jesteśmy fundacją prywatną, którą powołaliśmy z mężem w marcu 2008 roku. Jesteśmy 

oboje związani z Fundacją POLRPOM przez cały czas jej działania, dlatego nasze twarze i 

głosy są przez wiele osób utożsamiane z Fundacją. Z racji podziału zadań (prezes – 

zarządzanie, sprawy formalne, finansowe, ja – kreacja pomysłów, kontakty zewnętrzne 

i nadzór merytoryczny) dla wielu z Państwa jestem wizytówką Fundacji, a to zobowiązuje.  

Nigdy nie traktowaliśmy Fundacji jako źródła dochodów, które ma nam zapewnić 

utrzymanie. Zainwestowaliśmy prywatny kapitał w 2008 roku i od tej pory wielokrotnie 

zasilaliśmy prywatnymi pieniędzmi budżet Fundacji. Uważamy jednak, że warto zmieniać 

wizerunek organizacji pozarządowych jako miejsca nieodpłatnego działania na rzecz 

wprowadzenia ważnych zmian społecznych. 

Warto się zaangażować  

W tym miejscu przybliżę Państwu warunki działania trzeciego sektora, bo jako 

organizacja promująca inicjatywy społeczne działamy również na rzecz 

upowszechniania idei aktywności i zaangażowania obywatelskiego.  

Gdybyśmy żyli w środowisku (społecznym, naturalnym, kulturalnym itp.) doskonale 

odpowiadającym naszym potrzebom, to moglibyśmy poświęcić swój czas i energię na 

doświadczanie zadowolenia i obserwację otaczającego świata. Jednak nie żyjemy 

w takich warunkach. Nie znam nikogo, kto byłby w 100% zadowolony ze wszystkiego, co 

się wokół niego dzieje. Często swój czas i energię ludzie przeznaczają więc na 

narzekanie. Angażują się, by pokazać, co im się nie podoba, ale nie po to, by działać 

dla zmiany. Społecznicy, czyli osoby zaangażowane w działania społeczne, to w Polsce 

bardzo duża grupa, ale ciągle nie odpowiada potencjałowi tak licznego 

społeczeństwa. 

Oczywiście, działać można w grupach nieformalnych (to znaczy takich, które nigdzie 

nie są zarejestrowane) i to też jest bardzo potrzebne. Jednak skuteczność 

w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza własne podwórko wzrasta wraz 

prowadzeniem zorganizowanych działań. 

W Polsce organizacje pozarządowe to przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia. Tych 

ostatnich działa prawie 120 tysięcy. Fundacji jest zdecydowanie mniej (około 25 tys.). Te 

dwie formy organizacji dzieli bardzo dużo, ale też wiele łączy. My powołaliśmy 

fundację, bo mieliśmy określone cele społeczne i pewien kapitał na start, ale nie 

mieliśmy wówczas dużego zespołu ludzi, którzy chcieliby te cele również realizować. 

W stowarzyszeniu łączy się pewien krąg osób, które nie muszą mieć kapitału, ale chcą 

wspólnie działać, by zaspokoić wspólną potrzebę. 

Jak więc widzicie Państwo, ważnym zadaniem zarządu każdej fundacji jest budowanie 

zespołu adekwatnego do realizowanych w danym okresie zadań. I z tego 

uwarunkowania wynikają wszystkie mocne i słabe strony potencjału kadrowego każdej 

organizacji, a temat zarządzania zasobami ludzkimi nabiera zupełnie nowego wymiaru. 
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Fundacje korporacyjne czy duże fundacje międzynarodowe to zupełnie inna historia, ale 

organizacje powoływane oddolnie od zawsze pełnią specyficzną rolę na rynku pracy. 

Na sytuację tę istotny wpływ mają także istniejące stereotypy oraz opinie instytucji 

ogłaszających konkursy i ekspertów oceniających wnioski o dotację.  

Oczekuje się bowiem, że zaangażowaniu w sprawy społeczne powinna towarzyszyć 

praca społeczna. A jeżeli już ma się łączyć z wynagrodzeniem, to powinno ono być na 

możliwie niskim poziomie. I nie jest to tylko specyfika organizacji pozarządowych. Od lat 

obserwujemy niskie wynagrodzenia np. pracowników edukacji, ochrony zdrowia, 

instytucji kultury itp. Dlatego nie możemy przewidzieć w projektach wysokich stawek dla 

naszych ekspertów np. z zakresu marketingu. Ci sami fachowcy mogą swój czas 

poświęcić na zlecenia otrzymane z biznesu i wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie 

w sposób, który będzie kilka razy wyżej wyceniony. Tak się bowiem składa, że 

przedsiębiorca potrafi oszacować swoje korzyści (również finansowe) z wypracowania 

konkretnego rozwiązania marketingowego, a w działaniach społecznych taki zysk nie 

jest nawet szacowany.  

Dam Państwu prosty przykład: jeśli regionalny producent towaru zauważy, że pewne 

działania pozwalają mu dotrzeć z informacją do 50 tys. osób, a opracowany przez 

fachowców komunikat będzie przyjazny i przełoży się na zainteresowanie połowy z nich, 

to ma szansę pozyskać 25 tys. klientów. Teraz tylko pozostaje wdrożyć rozwiązania, które 

zapewnią utrzymanie chociaż 30% tej grupy. Zysk miesięczny, kwartalny i roczny jest łatwy 

do wyliczenia, i wiadomo, czy warto inwestować w podpowiedzi ekspertów. 

W przypadku działań społecznych nie podejmujemy tak rozumianej analizy 

opłacalności. Dlatego z wielkim zainteresowaniem słuchałam kiedyś wypowiedzi 

dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy, który miał przygotowane obliczenia na potrzeby 

negocjowania realizacji pewnych inicjatyw z lokalnym samorządem. Ciągle jednak 

stajemy przed wyzwaniem, jak ocenić wartość tego, że stu uczniów z danego miasta 

będzie lepiej przygotowanych do dokonania pierwszych wyborów zawodowych 

i wejścia na rynek pracy? 

Dlatego wpisujemy do wniosków projektowych stosunkowo niewysokie stawki 

wynagrodzenia dla ekspertów. Jednocześnie w innym punkcie tego samego wniosku 

przekonujemy, że mają oni bardzo dużą wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Bez tego 

możemy zapomnieć o dofinansowaniu. Zawsze podkreślamy, że współpracujący z nami 

eksperci to osoby bardzo zaangażowane społecznie. Gotowe na to, by swoją wiedzę 

i zdobyte w innej pracy doświadczenie wykorzystać dla rozwiązywania ważnych 

problemów społecznych i godzące się na stosunkowo mało atrakcyjne wynagrodzenie. 

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że Fundacja POLPROM pozyskuje finansowanie 

głównie z projektów, co nie zapewnia stabilności współpracy nawet na takich 

warunkach. 

Z tego, co powiedziałam, wynika kilka ważnych wniosków. Pierwszy z nich jest taki, że 

nasze biuro nie jest rozbudowane, ale zapewnia duży komfort pracy (co jest możliwe 

m.in. dzięki wsparciu, które Fundacja otrzymała w ramach zadania „Zmieniamy rynek 

pracy”).  
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Drugi wniosek dotyczy sposobu organizacji pracy. Potrafimy swobodnie wykorzystywać 

miejsca pracy przy biurkach, dużą część pracy eksperci wykonywali zdalnie nawet na 

długo przed pandemią COVID-19. Czujemy się również prekursorami narastającej 

w ostatnim okresie tendencji określanej jako „gig economy”. I jeszcze jeden ważny 

aspekt naszego stylu zarządzania zespołem organizacji pozarządowej: dużo miejsca 

przeznaczamy na spotkania zespołu. Dyskutujemy w biurze, ale również spotykamy się na 

wydarzeniach w terenie. W ten sposób podtrzymujemy kontakty, wymieniamy się 

najnowszymi doświadczeniami i dyskutujemy o kierunkach kolejnych działań. 

Na stałe w naszym biurze pracuje dwóch specjalistów. Jedna osoba działa na rzecz 

zapewnienia finansowania naszym inicjatywom, a druga odpowiada za zapewnienie 

sprawności organizacyjnej. Umowy o pracę to stosunkowo rzadko wykorzystywana przez 

nas forma zatrudnienia. Chcielibyśmy ją utrzymać jak najdłużej, ale zdajemy sobie 

sprawę z tego, że kolejne projekty nie dają w tym zakresie dużej swobody działania. 

I na koniec jeszcze jedna konsekwencja tego, że określamy siebie jako organizację 

ekspercką. Grono osób, które w danym miesiącu mają podpisane z nami różne umowy – 

o pracę, zlecenia i o dzieło – jest zmienne. Zdarza się, że przekracza 20 osób, ale jest też 

tak, że w deklaracjach kierowanych do ZUS zgłaszamy tylko dwie osoby. W takiej sytuacji 

trudno nam wiarygodnie wykazać potencjał organizacji, która ubiega się 

o dofinansowanie dużego projektu, opisuje informacje o zrealizowanych kilku 

projektach w ostatnim roku, ale zatrudnia tylko dwie osoby. To budzi duże zdziwienie, ale 

jest naszym codziennym doświadczeniem. 

Pozwólcie Państwo, że jeszcze powiem kilka słów o tym, kto z nami współpracuje, 

współpracował w ostatnim czasie i deklaruje chęć współpracy w kolejnym okresie. Nasi 

współpracownicy to m.in. eksperci z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, 

przedsiębiorczości, aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, marketingu, specjaliści do 

spraw obsługi klienta, językoznawcy, redaktorzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i 

psycholodzy. Wszyscy mamy inne stałe źródła dochodów i miejsca, gdzie zdobywamy 

nowe doświadczenia. Jeżeli jednak pojawia się możliwość współpracy w działaniach 

Fundacji POLPROM, to chętnie podejmujemy nowe wyzwania. Dlatego namawiam 

Państwa do korzystania z naszej oferty, bo wiem, że możemy zapewnić wysoki poziom 

merytoryczny ich realizacji przez osoby mające zarówno przygotowanie merytoryczne, 

jak i rozwinięte poczucie misji, z którą się utożsamiamy. Chcemy wspólnie inspirować do 

tworzenia przyjaznego rynku pracy.  
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Tablica  

Na ścianie przy biurkach widzicie Państwo tablicę, która stanowi nasze fundacyjne 

centrum dowodzenia. Duże kartki i małe karteczki do niej przyczepiane to informacje 

o tym, co robimy, co zaplanowaliśmy, co uzgodniliśmy, a także kontakty do naszych 

partnerów. Szczególnie w takich warunkach współpracy, jak te, o których mówiłam 

wcześniej, tablica odgrywa bardzo ważną rolę. Zupełnie inaczej pracuje się w zespole, 

w którym wszyscy spotykają się codziennie, a zadania są na stałe precyzyjnie 

podzielone. 

U nas tablica to punkt informacyjny, źródło inspiracji oraz plan pracy. Dzisiaj są na niej 

widoczne notatki, które dotyczą realizowanych projektów, ale również zdjęcia 

z ostatnich wydarzeń i informacje o planowanych terminach naboru wniosków 

o dofinansowanie. Wśród spraw bardzo ważnych, w tym dotyczących umówionych 

spotkań, są też sygnały np. o materiałach biurowych, które trzeba uzupełnić przy 

najbliższej okazji. 

Po prawej stronie widać dane kontaktowe naszych partnerów, a te, które dopisaliśmy 

ostatnio, dotyczą działalności zagranicznej. Teraz opowiem Państwu właśnie o tych 

najnowszych doświadczeniach, bo dzięki dofinansowaniu m.in. otrzymanemu w ramach 

zadania „Zmieniamy rynek pracy” nasza Fundacja otworzyła szeroko drzwi również dla 

zagranicznych partnerów. 

 

Już w poprzednim okresie mieliśmy kilka okazji, by sprawdzić, czy to, co robimy, ma 

uniwersalny charakter i jest tematem pracy organizacji, instytucji lub uczelni w innych 

krajach. Gdy mówiłam Państwu o sojusznikach rynku pracy, to wspominałam, że 

wypracowane przez nas rozwiązanie spotkało się z zainteresowaniem zarówno ze strony 

instytucji ze Szwecji, jak i z Bułgarii. Przygotowaliśmy nawet wspólnie projekty w ramach 

konkursów dotyczących wykorzystania środków EFS, ale żaden z nich nie został wybrany 

do dofinansowania. 

Dopiero realizacja zadania „Zmieniamy rynek pracy” oznacza dla nas możliwość wyjścia 

z inicjatywą w kontaktach międzynarodowych i otwarcia nowej epoki w działaniach, 

które podejmujemy. 

W 2019 roku przedstawiciele Fundacji POLPROM (prezes Zarządu i osoba prowadząca 

księgowość Fundacji) wyruszyli do Belgii, by sprawdzić merytoryczne, formalne 

i organizacyjne warunki realizacji wspólnych działań. Wiedzieliśmy, że rusza rekrutacja do 

projektu grantowego „Ścieżki współpracy” (PO WER) i będziemy mogli ubiegać się 

o dodanie komponentu ponadnarodowego do działań, które realizowaliśmy 

w standardowym projekcie PO WER, to znaczy w projekcie „Aktywność społeczna – zrób 

to dla siebie”. Spotkanie w siedzibie AP Hogeschool w Antwerpii przebiegło bardzo 

sprawnie i szybko okazało się, że wdrażane przez gospodarzy rozwiązania dotyczące 

rozwijania u młodzieży umiejętności społecznych potrzebnych na rynku pracy doskonale 

odpowiadają na potrzeby wzbogacenia warsztatu trenerów zaangażowanych 

w realizację naszego projektu. Przedstawicieli belgijskiej uczelni nie trzeba było długo 

namawiać do nawiązania współpracy, bo okazało się, że również dla nich współpraca 

z nami jest bardzo interesująca. Z zaciekawieniem słuchali o wypracowanych przez nas 



43 

 

metodach pracy i nowych narzędziach. Zaprosili nas do wspólnego złożenia wniosku 

ramach programu ERASMUS+. Wspólnie wypracowaliśmy nowe rezultaty w ramach 

grantu „Ścieżki współpracy”. Już teraz rozmawiamy o kolejnych możliwościach 

wspólnego działania. 

Cieszyliśmy się, że w harmonogramie realizacji zadania „Zmieniamy rynek pracy” w 2020 

roku przewidzieliśmy tylko jeden wyjazd zagraniczny, bo pandemia pokrzyżowała wiele 

ambitnych planów innym organizacjom. W krótkiej przerwie między dużymi 

ograniczeniami w podróżach wyjechaliśmy do Berlina na spotkanie z kierownikiem 

projektu badawczego MOMENT. Realizuje go Wolny Uniwersytet w Berlinie (Wydział 

Socjologii). Tematem interesującej debaty były uwarunkowania rozwoju 

przedsiębiorczości osób dojrzałych. Zapoznaliśmy się z nowymi i interesującymi wynikami 

badać, ale również podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami. Z dumą przeczytaliśmy też 

fragmenty naukowych opracowań przygotowanych w Berlinie, w których przywołane 

zostały działania Fundacji POLPROM, w tym wnioski z prowadzenia Inkubatora Dojrzałej 

Przedsiębiorczości. 

 

Z niecierpliwością czekaliśmy na nadejście 2021 roku i planowaliśmy aż trzy kolejne 

spotkania z nowymi partnerami zagranicznymi. Niestety, szybko okazało się, że w 2021 

roku realizacja planów wcale nie jest łatwiejsza. Od wiosny mierzyliśmy się w całej 

Europie z kolejną falą zachorowań na COVID-19. Gdy już byliśmy gotowi pisać wnioski 

o przesunięcie środków finansowych i zgodę na organizację spotkań międzynarodowych 

w wersji on-line, to pojawiła się iskierka nadziei. W okresie sierpień-wrzesień 2021 roku 

zorganizowaliśmy prawdziwy maraton zagraniczny, ale było warto! Efekty tych spotkań 

przerosły nasze oczekiwania. 

Najpierw przedstawiciele Zarządu Fundacji POLPROM odwiedzili firmę MobilityFriends z 

Portugalii (okolice Porto). 

Jej siedziba to jednocześnie niezwykły campus dla młodych obywateli Europy, którzy 

korzystają z mobilności i chcą zdobywać doświadczenie w trakcie zagranicznych 

praktyk, a jednocześnie poznawać inne kultury i nawiązywać nowe znajomości. Po 

długiej rozmowie i zwiedzeniu campusu wiedzieliśmy, że jest to rozwiązanie modelowe, 

bardzo atrakcyjne zarówno z punktu widzenia młodzieży, jak i ich opiekunów oraz 

z punktu widzenia organizacji przyjmującej i gospodarki tego regionu.  
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MobilityFriends organizuje praktyki zawodowe niemal we wszystkich branżach i na terenie 

praktycznie całej Portugalii. Oczywiście, campus jest miejscem szczególnym, ale 

rozwiązania logistyczne, które poznaliśmy, przekonały nas, że warto namawiać szkoły do 

planowania takich praktyk dla swoich uczniów. Warto też współpracować z tą firmą przy 

okazji organizacji wyjazdów studyjnych dla osób dorosłych pracujących z młodzieżą. 

Serdecznie polecamy! Z przyjemnością pomożemy w nawiązaniu kontaktu z tym bardzo 

profesjonalnie działającym partnerem z Portugalii. 

 

Nasza Fundacja też już ma kilka kolejnych pomysłów na taką współpracę i mamy 

nadzieję, że o MibilityFriends usłyszycie Państwo jeszcze wiele razy podczas spotkań 

z nami. 

Po powrocie z Portugalii przepakowałam walizkę i w towarzystwie jednej z naszych 

ekspertek wyruszyłam we wrześniu na Cypr. Tak, wiem, że brzmi to niemal bajecznie 

i rzeczywiście tak się czułyśmy podczas pobytu w Larnace i Nikozji. Gospodarzem 

naszego pobytu była firma Eurosuccess Consulting. Od wielu lat eksperci tej firmy 

prowadzą działalność doradczą dotyczącą zarówno pozyskania dofinansowania na 

realizację różnych inicjatyw społecznych i gospodarczych, jak i promują 

przedsiębiorczość.  
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Bardzo zainteresowały nas informacje o wielu ciekawych projektach, w których 

Eurosuccess występuje w roli lidera lub partnera. Mieliśmy okazję przedstawić aktywność 

Fundacji POLPROM dotyczącą przedsiębiorczości osób dojrzałych oraz rozwijania 

kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Ustaliliśmy, 

że jesteśmy zainteresowani wymianą doświadczeń i wypracowaniem nowych rozwiązań. 

Mamy nadzieję, że te plany już niedługo zamienią się w realne działania.  

Kolejnym kierunkiem naszych podróży była Holandia. Program pobytu przygotowała dla 

nas firma UP Educatie z Holten. Wszystkie spotkania były niezwykle inspirujące. Poznaliśmy 

np. zasady organizacji działania instytucji integracji społecznej i zawodowej. Przede 

wszystkim muszę zacząć tę opowieść jednak od tego, że już od lat – po kolejnej ważnej 

reformie – publiczne instytucje rynku pracy w Holandii mają stosunkowo wąski i dokładnie 

opisany zakres zadań. Absolutnie nie biorą pod swoje skrzydła rozwiązywania wszystkich 

problemów lokalnego rynku, ale współpracują z rozbudowaną strukturą 

wyspecjalizowanych placówek, ośrodków, firm i organizacji.  

Ośrodek, który odwiedziliśmy, zajmuje się integracją zawodową osób najbardziej 

oddalonych od rynku pracy. Prowadzi m.in. kuchnię, ale również wytwórnię czekolady 

i zakład prowadzący działalność w zakresie pielęgnacji terenów zielonych. Każda osoba, 

która jest kierowana do ośrodka, ma możliwość sprawdzić się w różnych zawodach 

i różnych zespołach pracowniczych. Cały czas jest wspierana też przez zespół 

specjalistów, którzy starają się na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy.  

Co bardzo ważne, praca wykonywana przez podopiecznych ośrodka jest potrzebna 

i przydatna, słowem – ma sens. I oni to dostrzegają. W kuchni każdego dnia powstają 

posiłki, które są przeznaczone dla innych podopiecznych i pracowników ośrodka oraz 

dla pracowników domu seniora znajdującego się na tym terenie. Manufaktura 

czekolady przyjmuje zamówienia od lokalnych firm i mieszkańców, przygotowuje zestawy 

prezentowe oraz prowadzi sklepik i kawiarnię. Zadowolenie klientów, którzy przyjeżdżają 

po czekoladowe figurki i spędzają czas przy filiżance kawy podanej ze słodkościami, jest 

widoczne w ich oczach, opłaconych rachunkach i kolejnych wizytach. 
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Personel ośrodka bardzo dużo czasu poświęca na wdrożenie do aktywności osób 

najbardziej oddalonych od rynku pracy, na dopasowanie charakteru wykonywanej 

pracy do oczekiwań i możliwości każdego podopiecznego. Wielu z nich bardzo długo 

pozostaje w ośrodku. Nie są gotowi do wejścia na tzw. otwarty rynek pracy, ale nie 

pozostają bierni, czują się potrzebni i starają się pokonać kolejne bariery. 

Gdy spytałam przedstawicieli kadry o to, czy realizują również projekty unijne, czy 

wymieniają się doświadczeniami z innymi krajami, czy poszukują nowych metod 

i narzędzi aktywizacji, patrzyli na mnie z dużym zdziwieniem. Nie, takie działania nie 

należą do ich zadań. Są dofinansowani przez lokalne władze (dodatkowo trochę 

zarabiają ich podopieczni), współpracują z urzędami pracy i innymi instytucjami (jeśli jest 

taka potrzeba), ale przede wszystkim zajmują to miejsce w systemie aktywizacji, które 

zostało im wyznaczone.  

Przyznam się, że w pierwszej chwili nie rozumiałam tej filozofii, ale potem takie 

rozwiązanie stało się dla mnie bardzo czytelne. Dostrzegałam, jak bardzo my 

rozdrabniamy środki i energię, gdy w każdym ośrodku pomocy społecznej i każdym 

Urzędzie Pracy angażujemy czas doskonałych fachowców na pisanie wniosków, 

a potem dręczymy ich procedurami realizacji i rozliczania.  

Czy do wypracowywania nowych rozwiązań, narzędzi i metod pracy nie warto 

zaangażować jednego zespołu fachowców, którzy potem zajmą się tylko wdrożeniem 

i przeszkolą pracowników odpowiednich instytucji? W Polsce mamy osobne konkursy dla 

instytucji pomocy społecznej, osobne dla urzędów pracy, a jeszcze inne np. dla lokalnie 

działających organizacji pozarządowych. Czy to zwiększa efektywność działań 

aktywizacyjnych? Mam wątpliwości… Oczywiście, mówimy tu o rozwiązaniach 

systemowych, których Fundacja POLPROM nie jest w stanie promować. Możemy tylko 

prowadzić w tym zakresie działania rzecznicze. Bardzo chcielibyśmy głośno powiedzieć, 

że dużo bardziej efektywne są rozwiązania, dla których punktem wyjścia jest człowiek, 

jego potrzeby i możliwości, a nie instytucja, która ma go wspierać. 

Celem naszej kolejnej wizyty podczas pobytu w Holandii była szkoła zawodowa. 

Najpierw szefowa firmy UP Educatie zadbała o to, byśmy poznali strukturę systemu 

edukacji i zrozumieli istotę podziału szkół zawodowych na kilka szczebli. Potem 

odwiedziliśmy szkołę, która kształci zawodowców w najbardziej podstawowym zakresie. 

Uczniowie mają w szkole dobrze wyposażone pracownie (obrabiarki numeryczne 

zgromadzone w hali warsztatowej zrobiły na nas ogromne wrażenie), ale dużą część 

czasu spędzają w realnym miejscu pracy. Będą stolarzami, frezerami, tokarzami itp. 
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W programie nauki oprócz praktyki mają tylko język niderlandzki i rachunki (bardzo 

okrojony program podstaw matematyki). Naukę zakończą uzyskaniem dyplomu 

zawodowego i będą przygotowani do podjęcia pracy. W szkołach zawodowych 

wyższego stopnia jest więcej przedmiotów ogólnych, w tym język angielski oraz 

zarządzanie małymi zespołami pracowniczymi. Na jeszcze wyższym poziomie dochodzą 

dodatkowe przedmioty, a szkoła kończy się również maturą zawodową, która upoważnia 

do pojęcia dalszej nauki w wyższej szkole zawodowej.  

 

Struktura szkół jest bardzo rozbudowana, ale jednocześnie bardzo praktyczna. Uczeń od 

początku ma świadomość, jakie role zawodowe będzie mógł pełnić i do takich jest 

przygotowywany. Jeśli w trakcie nauki stwierdzi, że chce dokonać zmiany, to ma do tego 

prawo, ale przejście na wyższy poziom łączy się z koniecznością nadrobienia różnic 

programowych. 

W tej szkole również zapytałam o to, czy realizuje projekty europejskie, w tym np. 

ERASMUS+. I tutaj otrzymałam dokładnie taką samą odpowiedź jak w ośrodku integracji 

społecznej i zawodowej. Krótkie: nie. Szkoła ma inne zadania. Pracują w niej fachowcy 

mający wiedzę o tym, jak wspierać młodzież z określonymi potrzebami edukacyjnymi, 

potrafiący przekazać wiedzę zawodową i inspirować do kształtowania postaw 

przedsiębiorczych.  

W Holandii przyjęto, że osoby, które znają problemy i potrzeby systemu edukacji 

zawodowej, potrafią pisać wnioski oraz realizować i rozliczać projekty, powinny się tym 

zajmować. Kierownik warsztatów szkolnych ani dyrektor szkoły nie planują działań 

projektowych, bo mają inny zakres zadań. Chętnie natomiast uczestniczą w szkoleniach 

i korzystają z przydatnych dla szkoły rezultatów prac. 

Kolejne cenne doświadczenia i informacje, które przywieźliśmy z Holandii, są związane 

z poznaniem działalności firmy UP Educatie prowadzącej szeroką gamę szkoleń 

zawodowych oraz w ramach tzw. systemu VCA, czyli zarządzania warunkami pracy pod 

względem bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Firma oferuje również kursy 

językowe (w tym połączone ze szkoleniami zawodowymi) oraz tłumaczenia. UP Educatie 

współpracuje z biurami pośrednictwa pracy, państwowymi i prywatnymi organizacjami 

integracyjnymi oraz międzynarodowymi firmami działającymi na rynku holenderskim. 

Jednym z wyróżników tej firmy jesz szczególna troska o dopasowanie kompetencji 

pracowników, w tym przyjeżdżających z zagranicy, do pracy, którą chcą wykonywać 

w Holandii. 
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Zgodziliśmy się co do tego, że kandydaci do zatrudnienia wyszkoleni w Polsce (często 

mający całkiem spore doświadczenie zdobyte na naszym krajowym rynku) są dobrymi 

fachowcami, dobrze znającymi i wykonywującymi swój zawód. Niestety, nie zawsze 

oznacza to, że będą spełniać warunki do zatrudnienia stawiane przez holenderskich 

pracodawców. Problemy dotyczą bowiem niektórych kompetencji społecznych. Krótkie 

kursy przed podjęciem pracy wystarczą, by poznać przepisy bhp czy miejscowe prawo 

pracy, ale znacznie więcej czasu trzeba poświęcić np. na umiejętność pracy w zespole 

wielokulturowym. Zarządzanie małym zespołem, które jest jednym z nielicznych 

przedmiotów nauczanych w niektórych szkołach zawodowych w Holandii, jest trudne 

dla polskich fachowców. Wymaga umiejętności delegowania zadań, formułowania 

informacji zwrotnych, utrzymania motywacji itp.  

Dlatego już podczas spotkania w Holten postanowiliśmy, że będziemy próbować usunąć 

tę barierę awansu naszych fachowców. W 2021 roku wspólnie przygotowaliśmy wniosek 

w konkursie programu ERASMUS+ i planujemy wypracować przydatne metody pracy 

oraz narzędzia, które pozwolą na pracę nad tymi umiejętnościami. Trzymamy kciuki za 

powodzenie! 

Widzicie Państwo, jak wiele tematów, pomysłów i emocji jest zapisane na kartkach, 

które znajdują się na naszej tablicy. Mamy nadzieję, że razem z Państwem wyznaczymy 

kolejne kierunki pracy i będziemy pracować nad ich realizacją. 
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Półka 

Ta długa półka widoczna wysoko na ścianie w drugim pomieszczeniu, to miejsce, 

w którym gromadzimy statuetki i inne nagrody. Jednak nasz zbiór bardzo różni się od 

wszystkich innych, które widzieliśmy, odwiedzając urzędy pracy i szkoły. Nie gromadzimy 

bowiem dowodów naszej wyjątkowości, ale dokumentujemy Państwa osiągnięcia. 

Wiem, że to dziwnie brzmi, ale taka jest prawda. 

 

Niemal od zawsze wiemy, że nagrody i wyróżnienia są sprawdzonymi narzędziami 

promocji i wzmocnienia motywacji. To również doskonały sposób na powiedzenie 

„dziękujemy”. 

Od 2010 roku przyznajemy tytuł „Lider Równych Szans”. Źródła tego pomysłu dotyczą 

promocji partnerstw międzysektorowych. W ramach projektu „Trzy sektory – Razem 

można więcej” chcieliśmy popularyzować ideę takich partnerstw, pokazać, że nie 

stanowimy dla siebie konkurencji, a współpracując możemy działać bardziej efektywnie. 

Wierzyliśmy – i nadal wierzymy – że wprowadzenie tej nagrody zachęci kolejne osoby 

i podmioty do wypracowania nowych rezultatów we współpracy międzysektorowej. 

Zgodnie z tym, co już w 2010 roku napisaliśmy na naszej stroni internetowej 

www.polprom.org.pl, Liderem Równych Szans może zostać osoba, instytucja lub 

organizacja, która wykazuje szczególną wrażliwość na sprawy społeczne i aktywnie 

współpracuje dla ich rozwiązania z innymi sektorami. Tradycyjnie już w specjalny sposób 

wyróżniamy przedsiębiorców, którzy łączą działalność gospodarczą i społeczną. 

 

http://www.polprom.org.pl/
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Grono laureatów tego tytułu z ostatnich 10 lat jest już dość liczne. Możecie Państwo 

poznać historie Liderów, które przedstawiamy na naszej stronie. Stronę „Lider równych 

szans” można wybrać po rozwinięciu zakładki „Lider Aktywizacji Osób Młodych”. 

Od pięciu lat aktywność konkursowa Fundacji POLPROM koncentruje się przede 

wszystkim na niestandardowych działaniach instytucji rynku pracy, które nagradzamy 

tytułem „Lider Aktywizacji Osób Młodych”. 

Przeprowadziliśmy już pięć edycji tego konkursu i w każdej z nich wprowadzaliśmy większe 

lub mniejsze zmiany, które z jednej strony miały na celu uproszczenie procedury 

ubiegania się o tytuł Lidera, a z drugiej – sprawiały, że zainteresowanie konkursem z roku 

na rok rosło. 

Mamy świadomość uwarunkowań formalnych i prawnych działania instytucji. 

W przypadku urzędów pracy sytuacja jest dodatkowo skomplikowana w związku 

z faktem, że są to instytucje samorządowe, które jednocześnie realizują cele ustawowe 

i zadania wyznaczane na szczeblu centralnym. W swojej nazwie mają rynek pracy, ale 

faktycznie działają w określonym prawnie zakresie. Dodatkowo, ciągnie się za nimi przez 

wiele lat budowana opinia, która – najczęściej – nie jest wyjątkowo pozytywna. Zmiana 

wizerunku wymaga czasu, chęci niestandardowego działania i gotowości do 

przełamywania stereotypów. Niestety, nie wszystkie urzędy są gotowe na podjęcie takich 

wyzwań. Dlatego w 2017 roku postanowiliśmy nagradzać te instytucje, które pracują na 

miano lidera. 

Wróćcie Państwo wzrokiem do naszej mapy myśli. Mamy tam w rogu zapisane motto 

naszych działań. Misja określa to, co chcemy robić (jak uzasadniamy sens naszego 

istnienia), a przywołane motto podpowiada nam, jak rozwiązywać problemy. 

Postępujemy zatem zgodnie z hasłem: kto chce – szuka sposobu, kto nie chce – szuka 

powodu. Zapewne znaleźlibyśmy wiele powodów do ograniczenia swojej aktywności do 

spokojnej pracy etatowej, ale stale szukamy wyzwań w realizacji celów społecznych, 

które są dla nas bardzo ważne. Również Państwo mieliby pewnie sporo pomysłów na 

usprawiedliwienie braku zainteresowania dodatkowymi inicjatywami i zaproszeniami 

kierowanymi przez Fundację POLPROM. Ale jesteśmy tu dzisiaj razem. Ja mam ogromną 

przyjemność przedstawić Państwu naszą Fundację i aktualną ofertę, a Państwo aktywnie 

uczestniczycie w tej dyskusji i jesteście zainteresowani tym, co jeszcze można zrobić 

więcej/ lepiej/ skuteczniej/ ciekawiej. Dziękujemy Państwu wyjątkowo gorąco za to, że 

razem z nami szukacie SPOSOBÓW, a nie POWODÓW. 

Grono laureatów konkursu „Lider Aktywizacji Osób Młodych” liczy około 50 podmiotów. 

Tradycyjnie już najwięcej nagradzanych dobrych praktyk realizowanych jest na terenie 

województw śląskiego i pomorskiego. Cieszymy się z każdego zgłoszenia, ale oznaki 

największej radości pojawiają się w naszym biurze wraz z nadejściem zgłoszenia 

przesłanego przez urząd pracy, który wcześniej z nami nie współpracował. Jesteśmy 

organizacją ogólnopolską, ale obszary naszej aktywności mają charakter „punktowy”. 

Każdy nowy znak na mapie jest dla nas powodem do zadowolenia. 

Na laureatów konkursu co roku czekają dyplomy potwierdzające przyznanie tytułu, a za 

najlepiej opisane dobre praktyki przekazujemy również okolicznościowe medale 

i statuetki. Kilka urzędów ma już na półkach tzw. złotą statuetkę Lidera Aktywizacji Osób 

Młodych, co oznacza, że wcześniej instytucje te zostały nagrodzone w naszym konkursie 
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dwukrotnie. Wszystkie nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Zarząd Fundacji 

POLPROM. Z własnych środków pokrywamy również koszty organizacji konkursu, w tym 

oceny zgłoszeń. 

W 2021 roku, przy okazji małego jubileuszu konkursu, który rozstrzygaliśmy po raz piąty, 

wręczyliśmy również statuetkę „Europejskiego Lidera Aktywizacji Osób Młodych”. Ta 

nowa kategoria nagrody pojawiła się w związku z aktywnością Fundacji POLPROM na 

polu współpracy międzynarodowej. 

 

Przekonaliśmy się bowiem, że nie zawsze trzeba wyważać otwarte drzwi. Wiele 

przydatnych rozwiązań już wypracowano i warto po nie sięgać. Co więcej, my – 

organizacje i instytucje działające w Polsce – również mamy już spory dorobek w zakresie 

metod pracy i narzędzi wypracowanych w różnych projektach. Okazuje się, że budzą 

one duże zainteresowanie zagranicznych partnerów. Warto współpracować i wymieniać 

się doświadczeniami. Mamy nadzieję, że nagroda „Europejskiego Lidera Aktywizacji 

Osób Młodych” zmotywuje Państwa do podjęcia nowych wyzwań. 

Co roku na naszej stronie internetowej www.polprom.org.pl w zakładce „Lider Aktywizacji 

Osób Młodych” publikujemy wszystkie informacje o danej edycji konkursu i o laureatach. 

Zapraszam do śledzenia tych informacji. Konkurs każdego roku ogłaszamy w czerwcu, 

a rozstrzygnięcie i wręczenie nagród następuje jesienią. 

Co roku organizujemy ogólnopolską konferencję w salach Pałacu Lubomirskich 

w Warszawie. Tylko w 2020 roku musieliśmy, z wiadomych względów, ograniczyć się do 

spotkania w świecie on-line.  

 

Nasze konferencje zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem zaproszonych gości 

i miejsc dla osób spoza grona laureatów zostaje bardzo mało. Po uroczystym wręczeniu 

nagród następuje krótkie podsumowanie danej edycji i rozpoczyna się część prezentacji 

oraz dyskusji. Te osoby, które uczestniczyły w tych wydarzeniach i pozostawały z nami do 

końca, wiedzą, że prawdziwa dyskusja i burza mózgów pojawia się wraz z opadnięciem 

emocji. Około godziny 16.00 zawsze żałujemy, że to już koniec i nie możemy 

kontynuować bardzo ciekawych wątków.  

http://www.polprom.org.pl/
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Zawsze obiecujemy sobie, że w kolejnym roku zmienimy formułę spotkania, ale życie 

weryfikuje te plany. Mamy jednak pełne przekonanie, że specjalna platforma do takiej 

ogólnopolskiej wymiany doświadczeń jest bardzo potrzebna i tylko organizacja 

pozarządowa, taka, jak Fundacja POLPROM, może moderować tę dyskusję w kierunku 

spraw ważnych, rozwiązań potrzebnych i nazwania najważniejszych barier. Pod koniec 

dzisiejszego spotkania wrócę zapewne do tego tematu i liczę na Państwa aktywność. 

Już teraz zapraszam Państwa serdecznie do udziału w kolejnej edycji konkursu „Lider 

Aktywizacji Osób Młodych”. Zapewniam, że warto być w tym wyjątkowym gronie! 
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Szafa 

Szczególne miejsce w naszym biurze zajmuje duża szafa, w której schowane są 

prawdziwe „skarby”. Dokumenty Fundacji i te, które zawierają dane osobowe, mają 

osobne miejsce w specjalnym sejfie. Szafa nie jest zamykana na szyfr i pilnie strzeżona. 

Zajrzyjmy więc do środka.  

Na półkach gadżety promocyjne Fundacji POLPROM czekają na specjalne okazje, takie, 

jak nasze dzisiejsze spotkanie. W tym miejscu muszę wrócić do stereotypowych 

wyobrażeń o organizacjach pozarządowych. Według nich, ludzie „zakręceni” w 

sprawach dotyczących jakiegoś problemu społecznego, powinni aktywnie działać bez 

wynagrodzenia, popijać herbatę ze starych kubków i wszystkie pozyskane fundusze 

przeznaczać dla dobra ogólnego, a nie na podniesienie standardu swojej pracy i na 

promocję. Tymczasem, równolegle ze spontanicznymi ruchami obywatelskimi i 

powstającymi ad hoc grupami aktywistów skupionymi wokół jednego tematu, na 

polskim rynku coraz liczniej swoją obecność zgłaszają organizacje eksperckie, takie jak 

Fundacja POLPROM. 

Patrzymy na problemy rynku pracy z różnych perspektyw – dziennikarzy, językoznawców, 

psychologów, socjologów, andragogów, ekspertów od przedsiębiorczości i marketingu. 

Przyglądamy się sytuacji młodzieży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy i tej 

poszukującej pierwszego zatrudnienia. Dostrzegamy często bezradność osób, które 

kiedyś dokonały złych wyborów zawodowych i każdy tydzień dorosłego życia spędzają 

w oczekiwaniu na piątek… Rozumiemy rozterki osób dojrzałych, które wraz z nadejściem 

wieku emerytalnego pytają: i co dalej? 

Śledzimy trendy gospodarcze, promocyjne, socjologiczne. Czytamy o metodach i 

narzędziach wdrażanych w różnych miejscach, w tym w różnych krajach. Bierzemy udział 

w spotkaniach i debatach. A potem… spotykamy się w wygodnie wyposażonym biurze 

Fundacji POLPROM, w dobrym ekspresie zaparzamy aromatyczną kawę, z lodówki 

wyciągamy jakiś słodki przysmak i dyskutujemy, dyskutujemy, dyskutujemy. A potem już 

wiemy, co chcemy robić i zastanawiamy się, jak tę naszą wiedzę, umiejętności, 

doświadczenie i kontakty w różnych środowiskach wykorzystać, by efekty naszych 

działań odpowiadały na potrzeby, były przydatne i prowadziły do autentycznej zmiany 

społecznej. 

Otóż takie organizacje dostrzegają również potrzebę promocji i potrafią nazwać korzyści 

płynące z działań promocyjnych. Jak już Państwu opowiadałam, organizujemy 

spotkania duże i małe, jeździmy na spotkania do naszych partnerów i klientów, 

wydajemy publikacje promocyjne, zamieszczamy artykuły a prasie. Organizujemy 

konkursy. Nagraliśmy film promocyjny. Jeszcze raz zapraszam do obejrzenia go. Jest 

dostępny na naszej stronie internetowej www.polprom.org.pl w zakładce „O Fundacji”. 

Ta strona to również element naszej promocji, podobnie jak profil na FB 

@fundacjapolprom. A w szafie na półkach leżą starannie poukładane gadżety 

promocyjne. Przykro nam, że nie jest ich dużo. Żałujemy, że nie możemy przygotować dla 

naszych gości i partnerów modnych artykułów (bo w branży promocyjnej, podobnie jak 

w wielu innych, moda zmienia się dość szysbko), ale jesteśmy szczęśliwi, że mamy 

praktyczne przedmioty, które wykorzystujemy podczas naszych spotkań, a które Państwu 

w codziennej pracy mogą przypomnieć nasze istnienie. 

http://www.polprom.org.pl/
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Mamy więc torby na publikacje i inne papiery. Wkładamy do nich często notatniki i 

długopisy, bo to zestaw, który przydaje się podczas wszystkich spotkań oraz szkoleń i 

warsztatów. Dokumenty umieszczamy w specjalnych teczkach. Nasze publikacje i inne 

materiały promocyjne możemy nagrać też na pendrive’y. Wiemy, że lubicie Państwo 

wykorzystywać nasze podkładki pod myszki do komputerów. Mamy też w szafie kolorowe 

zakreślacze, zakładki i różne ulotki. Wszystkie te produkty są spójne graficzne i zostały (tak, 

jak cały nasz nowy system identyfikacji wizualnej) zakupione w ramach zadania 

„Zmieniamy rynek pracy”.  

 

Bardzo cieszymy się, że do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich została 

wpisana możliwość przeznaczenia środków finansowych na promocję organizacji. W 

wielu konkursach, w których bierzemy udział, w tym dotyczących realizacji projektów PO 

WER, zakup materiałów promocyjnych nie jest postrzegany jako szczególnie ważny dla 

powodzenia działań. A to przeczy logice upowszechniania rezultatów, czyli szukania 

naśladowców. W biznesie sprawa jest jasna – jeśli sprzedawca chce, by klient sięgał po 

jego produkt lub usługę, to inwestuje w promocję. Panuje przekonanie, że w sprawach 

społecznych wystarczy słuszność omawianego tematu, by partnerzy, klienci i odbiorcy 

naszych działań zapamiętali organizację, jej ofertę i konkretne rozwiązanie. Niestety, tak, 

jak już powiedziałam, takie przekonanie nie znajduje potwierdzenia w praktyce, a nawet 

w logice. Dlatego jeszcze raz chcę wyrazić nasze zadowolenie, że dzięki środkom 

pozyskanym z PROO mogliśmy tak efektywnie zainwestować w promocję naszej 

organizacji. 
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Stolik 

Zanim rozpoczniemy dyskusję, która zawsze jest integralną częścią każdego spotkania 

z Fundacją POLPROM (czasami wypełniającą 90% czasu i burzącą wszystkie założenia 

programowe), pozwólcie Państwo, że pokażę Państwu jeszcze jeden element 

wyposażenia naszego biura. 

Spójrzcie Państwo na ten mały stolik i dwa fotele ustawione w bezpośrednim sąsiedztwie 

lodówki i kącika gospodarczego. Może zastanawiacie się, dlaczego ktoś w tak 

niewygodnym miejscu zaplanował miejsce do spotkań? Otóż nic bardziej mylnego! To 

nie jest miejsce do spotkań, a swego rodzaju sposób ratunku dla wielu z nas! 

Otóż co roku nad ścianą przy stoliku prezes wiesza ogromny kalendarz wydrukowany 

w jednym egzemplarzu tylko dla naszej Fundacji. Znajdują się tam informacje 

o wszystkim, co aktualnie robimy, i o tym, co zaplanowaliśmy, że w najbliższym czasie 

zrobimy (to chyba na wypadek, żeby nikt nie zapomniał). W kalendarzu zaznaczonych 

jest kilka stałych, ważnych dla nas dat. Jest więc miejsce na rocznicę powołania 

Fundacji (30 marca), na terminy wysyłania sprawozdań, pitów, wniosków o płatność itp. 

Na początku stycznia kalendarz nie wywołuje dużych emocji, bo wydaje się, że na 

wszystko jest dużo czasu. Ale z każdym dniem sięgamy po pisaki i dopisujemy daty 

kolejnych wydarzeń, spotkań, konkursów itp. I nagle, gdzieś koło kwietnia, okazuje się, że 

już trudno znaleźć dwa spokojne tygodnie na zaplanowanie urlopu, a w sierpniu wszyscy 

wiemy, że zaczynamy ścigać się z czasem. I właśnie wówczas przydają się te dwa fotele, 

by miękko opaść pod ciężarem planów, a na stoliku szybko pojawia się szklanka z zimną 

wodą prosto z pobliskiej lodówki. Wtedy okazuje się, że nawet ten mały mebel w tym 

dziwnym miejscu spełnia wyjątkowe zadanie. 

Damy radę! 

Opowiedziałam Państwu o naszym kalendarzu z dużym przymrużeniem oka. Prawda jest 

bowiem taka, że – niezależnie od tego – czy będzie potrzebne bilokacja, czy może 

trzeba będzie pojawić się jednego dnia w trzech miastach, to zawsze z wielką radością 

przyjmujemy wszystkie zaproszenia i włączamy się do różnych działań. 

Jeżeli któregoś dnia okaże się, że w fundacyjnym kalendarzu nie ma już zupełnie 

wolnego miejsca, to – jak znam nasze podejście do pojawiających się problemów – 

zamówimy drugi kalendarz i znajdziemy ścianę, na której go powiesimy. 

 

 

Szanowni Państwo, 

czas przeznaczony na przedstawienie Państwu Fundacji POLPROM oraz naszego 

codziennego funkcjonowania dobiega końca. Mam nadzieję, że nie zanudziłam 

Państwa, że teraz znamy się lepiej, a Państwo będą czuć się w progach Fundacji, jak 

u siebie. Zawsze było to naszym marzeniem. 

Tak, jak powiedziałam, zaraz przejdziemy do dyskusji, czyli do bardzo praktycznego 

działania. Serdecznie Państwu dziękuję za dotychczasową uwagę i zapraszam do 

formułowania pytań, opinii i propozycji. 

Jesteśmy w Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM zawsze gotowi do 

rozmowy z Państwem i chętni do podejmowania wspólnych działań! 
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Porozmawiajmy o przyszłości 

Zapraszam do dyskusji o tym, co przed nami! 

Wiatr nam sprzyja 

Tak, wiemy, że 2022 rok to szczególny moment na działania skierowane do młodych 

osób oraz ich nauczycieli, trenerów i doradców. Potwierdzają się informacje o tym, że 

będziemy mieli wyjątkowe 12 miesięcy na podejmowanie kolejnych inicjatyw i szukanie 

partnerów – przed nami Europejski Rok Młodzieży. 

Wnikliwie śledziłam informacje o tym, dlaczego z takim właśnie pomysłem wyszli 

przedstawiciele różnych instytucji działających w Brukseli. Punktem wyjścia była 

pandemia COVID-19 i to nie powinno nikogo dziwić, bo skutki różnych ograniczeń 

wynikających z kolejnych fal zachorowań na koronawirusa dotknęły wszystkie kraje na 

świecie i praktycznie wszystkie grupy wiekowe, społeczne i zawodowe. Okazuje się 

jednak, że najtrudniej z różnymi konsekwencjami pandemii radzi sobie najmłodsze 

pokolenie. Z jednej strony ich świat wywrócił się do góry nogami. Dotychczasowy plan 

dnia przestał istnieć. Młodzież nie mogła wyjść do szkoły, spotkać się z rówieśnikami, 

uzyskać porady od dorosłych, których znała i ufała. Po południu ulubione zajęcia 

dodatkowe – okazje do rozwijania umiejętności i budowania poczucia przynależności do 

różnych grup – stały się nieosiągalne.  

Mogło się wydawać, że młodzież bardzo chętnie spędza czas przed komputerem 

i relacje budowane on-line są dla niej codziennością. Szybko jednak okazało się, że kilka 

godzin zajęć lekcyjnych w nowej formule jest wyczerpująca dla zdrowia fizycznego 

i psychicznego, a dodatkowo – nie daje spodziewanych rezultatów w postaci 

zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności. Uczniowie szkół branżowych i technikum 

dodatkowo doświadczyli problemów w realizacji praktyk zawodowych.  

Konsekwencje tych zmian w życiu młodych ludzi będą widoczne jeszcze długo, nawet, 

wówczas, gdy pamięć o pandemii będzie słabła. Dlatego bardzo dobrze stało się, że 

Unia Europejska i jej instytucje wyszły z inicjatywą, która już teraz ma zwrócić uwagę na 

skalę i zakres problemu oraz zmotywować do poszukiwania różnych narzędzi 

ograniczania jego skutków.  

Tak też rozumiemy szansę, jaką stwarza Europejski Rok Młodzieży. Mamy impuls, rodzaj 

silnego uzasadnienia dla inicjowania dyskusji i działań, ale jedno jest pewne – aktywność 

musimy podejmować sami. 

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM przygotowuje kolejne inicjatywy. 

Zaprosimy do współpracy Państwa, ale jednocześnie prosimy o to, by z Państwa strony 

też wychodziły pomysły i propozycje działań. Obiecujemy, że będziemy chcieli przyjąć 

wszystkie zaproszenia i razem odpowiadać na wyzwania współczesnego rynku pracy, 

w tym szczególnie na te, które dotyczą przejścia młodzieży z systemu edukacji do 

zatrudnienia. 

I jeszcze ważna deklaracja z naszej strony. Chcemy aktywnie włączyć się w inicjatywy 

Roku Młodzieży, ale w 2022 roku będziemy kładli nacisk również na słowo „Europejski”. 

Już w poprzednich miesiącach otworzyliśmy szeroko drzwi dla współpracy 

ponadnarodowej. W najbliższym czasie zaplanowaliśmy bardzo atrakcyjne mobilności 
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oraz wypracowanie rozwiązań, które ułatwią polskiej młodzieży rozwijanie umiejętności 

potrzebnych do pracy w środowisku wielokulturowym. 

Powiedzmy razem, co jest ważne  

Oczekujecie Państwo konkretów? Jak odpowiemy na Europejski Rok Młodzieży? 

Zapraszam Państwa do prezentacji swoich ofert współpracy, ale powinnam przybliżyć 

chociaż jedną propozycję z naszej strony? Proszę bardzo! 

Wróćcie Państwo, proszę, pamięcią do tego, co mówiłam przy okazji wspominania 

dorocznych konferencji, którym towarzyszy wręczenie nagród w konkursie „Lider 

Aktywizacji Osób Młodych”. Gala konkursu jest miłą okazją do osobistego poznania się, 

uściśnięcia ręki, złożenia podziękowań i gratulacji. Robimy wówczas setki zdjęć, które 

potem pojawiają się w naszych materiałach, na Państwa portalach oraz w lokalnych 

mediach. To wszystko jest bardzo miłe i potrzebne, ale wiemy doskonale, że powrotowi 

z Warszawy najczęściej towarzyszy przywoływanie informacji o prezentowanych dobrych 

praktykach. Dzwonicie potem Państwo do nas z prośbą o ułatwienie kontaktu z kimś, kto 

podczas sesji plenarnej, debaty lub przerwy kawowej powiedział coś bardzo ciekawego, 

ale nie było już okazji, by do tego tematu wrócić. Co roku podczas pożegnań mówicie 

nam Państwo, że takie spotkania powinny trwać dłużej i dawać więcej możliwości do 

dyskusji i poznawania swoich doświadczeń. A my co roku odpowiadamy, że również 

dostrzegamy taką potrzebę i będziemy o tym pamiętać. I tak mijają lata… 

Śledzimy uważnie informacje o konkursach i dotacjach. Niestety, nie ma propozycji, które 

umożliwiłyby nam realizację naszych planów tak, by odpowiedzieć na Państwa 

oczekiwania. Kilka razy składaliśmy wnioski m.in. w konkursie FIO (Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich) i PROO 4, ale oceniający nie podzielają naszych poglądów na ważność 

stworzenia platformy do szerokiej dyskusji na interesujące nas tematy. 

Dlatego dzisiaj przedstawiam zarys planu, który przez te lata był starannie 

dopracowywany. Podczas naszych spotkań w Państwa siedzibach i w trakcie naszych 

wydarzeń promocyjnych rozmawialiśmy o tym i wiemy, jakie są oczekiwania. 

Chcemy zorganizować forum. W jednym miejscu odbędą się różne wydarzenia, których 

zakres tematyczny będzie interesował zarówno instytucje rynku pracy, jak i szkoły 

ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe i samorząd. Liczymy też na pozyskanie 

zainteresowania pracodawców. 

Na październik lub listopad zaplanowaliśmy czterodniowy program, który obejmie 

zarówno dużą konferencję z prezentacjami eksperckimi różnych zjawisk i tendencji, jak 

i szereg spotkań dyskusyjnych, warsztatów, szkoleń, wystaw, a nawet prezentacji 

dotyczących wybranych narzędzi i metod pracy. W tym czasie zorganizujemy również 

galę wręczenia nagród Liderom Aktywizacji Osób Młodych.  

Niektórzy uczestnicy będą z nami przez cały ten czas, a inni wezmą udział tylko 

w wybranych wydarzeniach. Mamy nadzieję, że wiele z nich będzie zorganizowanych 

i poprowadzonych przez pracowników urzędów pracy, trenerów pracujących 

z młodzieżą, poszczególne samorządy. W sumie w wydarzeniach składających się na 

forum powinno wziąć udział kilkaset osób. 
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Mamy doświadczenie w koordynacji takich inicjatyw. W 2011 roku zorganizowaliśmy w 

Zakopanem OFIS (Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Społecznych), którego zasięg był 

zbliżony do tego, o którym teraz mówię. 

Składam Państwu konkretną propozycję: szukamy partnerów do organizacji, 

gospodarzy, którzy będą chcieli na stałe wpisać do swojej lokalnej oferty goszczenie 

takiego forum, a przede wszystkim szukamy sponsorów, którzy umożliwią nam 

organizację i poprowadzenie biura forum oraz sprawną realizację tego ambitnego 

programu. 

Będziemy zabiegać o patronaty instytucjonalne i medialne, które sprawią, że forum 

szybko wpisze się na listę wydarzeń, na których „wypada być”, co bezpośrednio 

przełoży się na promocję gospodarzy, organizatorów i sponsorów. 

Jestem gotowa do przedstawienia szczegółów naszego pomysłu i podjęcia rozmów ze 

wszystkimi zainteresowanymi prowadzeniem prawdziwej debaty społecznej na tematy 

dotyczące kariery. Bez takiego silnego głosu wszystkich zainteresowanych instytucji, 

szkół i organizacji nasze marzenia o przyjaznym rynku pracy długo będą czekać na 

realizację. Mamy szansę zrobić kolejny krok i wspólnie wyznaczyć kierunki działań! 

Zobaczcie sami 

Nie obiecywałam, że ta część naszego spotkania będzie bezstresowa! Najpierw zajęłam 

Państwu sporo czasu opowiadając o tym, co robimy i co możemy dla Państwa zrobić. 

Słuchanie jest czasami męczące, ale to nic wobec tego, co dziej się teraz. Rozmawiamy 

bowiem o tym, co Państwo możecie zrobić (trochę dla nas, ale przede wszystkim z nami). 

A to wymaga większego zaangażowania, niż tylko słuchanie.  

Zaplanowaliśmy, że w ten sam sposób, co nasze dzisiejsze spotkanie, będzie rozwijał się 

konkurs „Lider Aktywizacji Osób Młodych”. Do tej pory pracowaliście Państwo tylko nad 

swoimi zgłoszeniami. Potem Fundacja POLRPOM zajmowała się współpracą z ekspertami 

oceniającymi zgłoszenia. Organizowaliśmy spotkania Komisji Konkursowej 

i przygotowywaliśmy krótkie informacje o nagrodzonych praktykach. 

Nigdy nie ukrywałam, że ocena sprawia nam wiele trudności. Maksymalnie uprościliśmy 

kryteria, ale zawsze mamy niedosyt i poczucie, że może jakaś ciekawa praktyka umknęła 

naszej uwadze. Co roku przyznajemy kilkanaście statuetek. W tym roku chcemy to 

zmienić. Przygotujemy nowy formularz zgłoszeniowy i do oceny nadsyłanych praktyk 

zaprosimy przedstawicieli urzędów pracy. To reprezentanci Państwa środowiska 

dokonają wyboru kilku nagrodzonych praktyk. Nadal pracujemy nad nową koncepcją 

oceny praktyk, ale jesteśmy coraz bliżej rozwiązania, które maksymalnie ograniczy na 

tym etapie konkursu udział naszej Fundacji. 

Nagrodę ustanowioną i ufundowaną przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych 

POLRPOM przyzna jury od nas niezależne. Spodziewamy się, że będzie to nowe otwarcie 

naszego konkursu. Jeżeli macie Państwo jakieś propozycje rozwiązań w tym zakresie, to 

do maja 2022 roku czekamy na ich zgłaszanie. Wszystkie weźmiemy pod uwagę przy 

opracowaniu regulaminu VI edycji konkursu „Lider Aktywizacji Osób Młodych”. 
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Posłuchaj młody człowieku 

Jeżeli możecie Państwo zostać z nami jeszcze chwilę i omówić kolejny pomysł na 

wspólne działanie, to będzie bardzo dobrze, bo ta inicjatywa będzie zapewne bardzo 

istotna dla wszystkich zainteresowanych środowisk – dla szkół, dla urzędów pracy, dla 

Fundacji POLPROM, ale przede wszystkim dla młodzieży, która stoi przed ważnymi 

wyborami zawodowymi. 

Mamy opracowany plan na dotarcie z informacją przygotowaną specjalnie z myślą 

o młodym odbiorcy w różnych regionach kraju. Jak mówiłam Państwu wcześniej, 

Fundacja POLPROM działa w całym kraju (a coraz częściej także poza granicami), ale 

nasza obecność ma wyraźnie charakter „punktowy”. Współpracujemy z instytucjami 

i szkołami w kilkudziesięciu powiatach. I to właśnie tam mamy partnerów, którzy sami 

podejmują ciekawe inicjatywy i ułatwiają nam dotarcie do odbiorców z metodami 

pracy i narzędziami wypracowanymi przez naszą Fundację albo tylko przez nas 

upowszechnianymi. To bardzo dużo, ale jednocześnie zbyt mało. 

W wielu powiatach nie możemy dotrzeć do młodzieży i osób, które pracują z uczniami 

szkół ponadpodstawowych, a przecież rozwiązania, które promujemy, są bardzo ważne 

dla wszystkich przedstawicieli młodego pokolenia i mogą pomóc w planowaniu kariery 

i szukaniu pierwszego pracodawcy. 

Dlatego od dłuższego czasu poszukiwaliśmy nowych pomysłów na dotarcie do młodego 

klienta. I mamy już gotowy bardzo ciekawy plan. 

Jak wszyscy wiemy, młodzież nie szuka informacji wydrukowanej. Ulotki promocyjne, 

które co jakiś czas pojawiają się w szkole, zwykle w ciągu kilku minut zamieniają się 

w latające po klasie samoloty. Najczęściej uważa się, że młodzi ludzie poszukują 

informacji w Internecie, ale kwestia jest bardziej złożona. Po pierwsze, tzw. pokolenie Z 

(to, które obecnie wchodzi na rynek pracy), znacznie różni się od wcześniejszych 

generacji, w tym nawet od tzw. millenialsów. „Zetki” mają inne cele życiowe 

i zawodowe. Pracodawcy mówią często, że to pokolenie jest bardzo roszczeniowe. Takie 

postrzeganie wynika z faktu, że młodzi nie są gotowi do rezygnacji ze swoich pasji 

i ulubionego stylu życia. Praca musi te uwarunkowania spełniać, a nie tworzyć oddzielny 

katalog spraw najważniejszych. Młodzi pracują na swoich warunkach, spędzają wolny 

czas zgodnie ze swoimi potrzebami i tak samo zdobywają informację. Przedstawicielki 

i przedstawiciele pokolenia Z poszukują informacji tylko takiej, która jest im potrzebna, 

wtedy, gdy tego chcą i ze źródeł, którym ufają i które potrafią ich zaciekawić. Dlatego 

w ostatnich latach, a nawet miesiącach, obserwujemy w Polsce niebywały wzrost 

popularności podcastów.  

Z badań wynika, że to rosnące medium, jakim są podcasty, ma już w Polsce 9 milionów 

odbiorców. Ich zasięg wynosi 31%, co oznacza, że słuchaczem jest prawie co trzeci 

internauta. Ważna jest też informacja na temat struktury wiekowej słuchaczy – co piąty 

ma około 20 lat. To oznacza, że planowany przez nas temat audycji może trafić do 

prawie 2 mln młodych ludzi! Tylko w 2020 roku grono młodych odbiorców podcastów 

w Polsce niemal się podwoiło. Zdobycie nawet kilku procent udziału w tym rynku może 

wprowadzić na zupełnie nowy poziom dyskusję o przygotowaniu młodych ludzi do 

przejścia z edukacji do zatrudnienia. 
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Przekonanych nie trzeba przekonywać, ale mam jeszcze dla Państwa kilka ciekawych 

informacji o podcastach. Dotyczą one analizy tematów, które młodzi ludzie najchętniej 

śledzą. Dla kobiet to: styl życia, edukacja, motywacja, samorozwój. Dla mężczyzn: 

technologia, społeczeństwo, biznes, marketing, sport. Wydaje mi się, że zaplanowany 

przez nas temat kariery zawodowej doskonale wpisuje się w te priorytety. 

Ważne jest również to, że pierwsze podcasty miały charakter inicjatyw oddolnych 

i dlatego właśnie dla tego medium organizacja pozarządowa jako nadawca jest 

propozycją wyjątkowo trafną. Odbiorcy nie szukają w podcastach przekazu oficjalnego, 

ale przyjaznej im informacji. Podczas spaceru, jazdy pociągiem czy samochodem, 

w wolnej chwili poświęconej np. na przygotowanie jedzenia, chętnie włączają kolejny 

odcinek ulubionej audycji.  

Z przeprowadzonych badań wynika również, że podcasty mają ogromny wpływ na 

swoich odbiorców – aż 86% wchodzi na strony internetowe przywoływane w audycjach. 

Natomiast ponad 40% śledzi osobę/organizację prowadzącą podcast w mediach 

społecznościowych.  

Co decyduje o popularności podcastów wśród młodzieży? Eksperci uważają, że 

autentyczność (tak ważna dla tego pokolenia), intymność, powrót do dłuższych form 

oraz więź, którą odbiorca utrzymuje z prowadzącymi m.in. za pomocą mediów 

społecznościowych. 

Domyślam się, że już Państwa przekonałam i możemy liczyć na współpracę 

merytoryczną i organizacyjną przy produkcji oraz upowszechnianiu naszych nowych 

narzędzi dotarcia do młodego odbiorcy z informacjami o współczesnym rynku pracy. 

Przygotowujemy wniosek dotyczący zadania obejmującego produkcję takich 

podcastów (konkurs PROO 3). Wszyscy trzymajmy kciuki, by oceniający podzielili nasz 

i Państwa entuzjazm. Tematów wartych przedstawienia w audycjach z całą pewnością 

nam nie zabraknie. 

Zamiast podsumowania 

Nie kończę tego sprawozdania z naszego spotkania żadnym podsumowaniem. Wiem, że 

dyskusja trwa i będzie trwać dalej. Na tematy, które podpowiedziałam, ale też na wiele 

innych, z którymi zgłaszacie się Państwo do nas każdego dnia. 

Niech nasze spotkanie się nie kończy i niech tak już będzie przez wiele kolejnych lat!  

Dziękuję bardzo, że jesteście Państwo z nami! 

        

 

Małgorzata Domagała 

   wiceprezes Zarządu 


