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  PARTNER 2018 

BUDUJEMY SPOŁECZNOŚĆ OPARTĄ NA RELACJACH  

 

 
 

O PROGRAMIE 

Partner to innowacyjny program rozwojowy dla 10 młodych ludzi wieku 15-24 lata i 10 

innowatorów wspierających ich pierwsze kroki na rynku pracy. Wsparciem obejmujemy 

przede wszystkim osoby wychowujące się w pieczy zastępczej (domach dziecka, 

młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 

rodzinach zastępczych) i pochodzące z rodzin o niskim statusie społeczno-

ekonomicznym (np. korzystające ze wsparcia świetlic środowiskowych).   

Program ma 3 główne zadania: 

1. rozwijanie talentów młodych ludzi i wspieranie mocnych stron (poprzez 

wykorzystanie testu talentów Gallupa i sesje rozwojowe z coachem); 

2. przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego życia (poprzez wypełnianie 

obowiązków domowych takich jak przygotowywanie posiłków, robienie zakupów i 

zapoznanie z zawodami takimi jak kucharz, kelner, dekorator, ogrodnik); 

3. zapewnienie im wsparcia w procesie zmiany (poprzez udział partnerów – 

wolontariuszy, przyjaciół, którzy będą im towarzyszyć i motywować do osiągania 

założonych celów). 
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Działania w programie: 

Program rozwojowy to ponad 200 godzin spotkań sieciujących, warsztatów rozwojowych 

i zajęć usamodzielniających, które mają wesprzeć młodych ludzi w budowaniu ich 

samodzielności, zaradności życiowej i odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. 

Trwa od 01 lipca do 31 grudnia 2018r. i składa się z następujących elementów: 

3 WARSZTATY 

 warsztat integracyjny - spotkanie mające na celu wzbudzenie chęci i motywacji do 

udziału w projekcie wśród młodzieży, zaciekawienie ich i wywołanie 

zainteresowania wyzwaniem; 

 trening kompetencji z diagnozą talentów wg Gallupa – cykl spotkań, który ma na 

celu odkrycie własnych talentów, mocnych stron oraz zdefiniowanie celów i wizji 

swojego życia;  

 warsztat 7 nawyków Coveya - szkolenie bazujące na metodzie 7 nawyków 

skutecznego działania Stevena Coveya, którego efektem będzie ćwiczenie się 

samodzielnym myśleniu i poszukiwaniu rozwiązań. 

 

10 SPOTKAŃ ROZWOJOWYCH I USAMODZIELNIAJĄCYCH 

 sesje rozwojowe - to indywidualne spotkania młodego człowieka z coachem, 

które mają na celu wzmacnianie procesu zmiany i wspieranie pracy nad 

wyzwaniami indywidualnymi; 

 zajęcia usamodzielnienia w Zofiówce - kurs usamodzielniający mający na celu 

wyrobienie nawyku pracy i zapoznanie z zawodami kucharz, kelner, dekorator, 

ogrodnik, DJ; 

 wyzwania indywidualne – zadania opracowane przez młodych ludzi we 

współpracy z psychologiem i partnerami, mają na celu pracę nad rozwijaniem 

mocnych stron zidentyfikowanych podczas treningu kompetencji. 

Spośród młodych ludzi, którzy wezmą udział w programie wyłonimy grupę, która będzie 

samodzielnie zarabiać na swoje utrzymanie – dostaną propozycje zatrudnienia  

w ośrodku Przystanek Zofiówka lub firmach współpracujących z fundacją. 

KOGO SZUKAMY? 

Szukamy 10 wolontariuszy - partnerów dla młodych ludzi, którzy z różnych przyczyn 

mają utrudniony start w dorosłe życie. Partnerzy to osoby towarzyszące młodym 

ludziom u progu samodzielności i wspierające w odnalezieniu swojego miejsca na rynku 

pracy.  Partner jest przyjacielem, który pełni rolę towarzysza w procesie zmiany, 

motywuje do działania, podtrzymuje zaangażowanie, jest żywo zainteresowany losem 

młodego człowieka. Poprzez częste wspólne przebywanie z młodym człowiekiem, buduje  
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relację, która nie kończy się wraz z projektem. Każdy z Partnerów buduje relacje z 1 

młodym człowiekiem. 

Partnerzy w naszym projekcie to pełnoletni wolontariusze, którzy chcą zaangażować się 

w pracę z młodymi ludźmi, ich doświadczenie zawodowe jest różnorodne (są to zarówno 

ludzie biznesu, organizacji pozarządowych, rzemieślnicy, urzędnicy, artyści).   

 

KALENDARZ EDYCJI PILOTAŻOWEJ 

 

warsztat integracyjny 21 - 22 sierpnia 

 

 

 

zajęcia usamodzielniające* 

08 – 09 września 

29 – 30 września 

13 – 14 października 

20 – 21 października 

10 – 11 listopada 

24 – 25 listopada 

1 – 2 grudnia 

15 – 16 grudnia 

 

Osoby, które zakwalifikują się do programu, będą zaproszone do udziału w 9 

spotkaniach w Zofiówce (warsztacie integracyjnym i 8 dniach zajęć usamodzielniających).  

*zajęcia usamodzielniające odbywają się w weekendy, w jeden z wybranych dni – w soboty lub 

niedziele, trwają 4 godz. 

 

Dzięki Programowi: 

1. Spotkasz grupę wyjątkowych, aktywnych osób z różnych . Nawiążesz relacje, które 

mają szansę trwać długo po zakończeniu Programu. 

2. Nauczysz się, jak wspierać innych ludzi. 

3. Lepiej poznasz siebie, spojrzysz w nowy sposób na siebie i swoje życie. 

 

PRZEBIEG PROCESU REKRUTACJI 

 

przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych  

i wybór kandydatów do rozmów 

 

19 lipca - 05 sierpnia 

 

rozmowy z wybranymi kandydatami 

 

05 – 12 sierpnia 

wybór uczestników i ogłoszenie wyników 

rekrutacji 

 

13 sierpnia 
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Jak dołączyć? 

Wypełnij swoje zgłoszenie i prześlij na adres: justyna34matusiak@gmail.com 

Masz pytania w sprawie projektu lub formularza? Skontaktuj się z nami   

Osoba do kontaktu: Justyna Matusiak  / tel. 504 388 885 / 

justyna34matusiak@gmail.com 

 

O FUNDACJI PIĘKNY ŚWIAT 

Kim jesteśmy? 

Fundacja Piękny Świat powstała w 2009 roku. Naszą misją jest wspieranie rozwoju dzieci 

i młodzieży na drodze do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Prowadzimy także 

ośrodek szkoleniowy Przystanek Zofiówka, na którego terenie będzie realizowany 

projekt. 

Więcej o Fundacji: 

www.pieknyswiat.org  

www.facebook.com/fundacja.piekny.swiat/ 

 

Więcej o Przystanku Zofiówka: 

www.przystanekzofiowka.pl 

www.facebook.com/tu.przystanekzofiowka/  

 

Nasze doświadczenie: 

1. utworzenie warsztatu usamodzielnienia w Zofiówce,  

2. organizacja kilkudziesięciu spotkań niedzielnych dla rodzin, wolontariuszy i 

kandydatów na rodziny zastępcze, 

3. 4-letnia współpraca z Domem Dziecka nr 9 w Łodzi,  

4. uruchomienie Przystanku Zofiówka – ośrodka edukacyjno-wypoczynkowego, 

5. przeprowadzenie 26 akcji charytatywnych na rzecz dzieci i młodzieży. 
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