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PODWÓJNE WYZWANIE 2019 
- Stwarzamy szansę na lepszy start w dorosłe życie - 

 

O  

 

O PROGRAMIE 

Podwójne wyzwanie to program rozwojowy dla 10 młodych ludzi wieku 15-24 lata i 10 

partnerów - wolontariuszy wspierających ich start w dorosłe życie.  

Wsparciem obejmujemy przede wszystkim osoby w trudnej sytuacji społecznej, w tym 

osoby korzystające ze wsparcia opieki społecznej i wychowanków pieczy zastępczej. 

Pracujemy z nimi przez minimum pół roku. W tym czasie spotykamy się średnio 2 razy  

w miesiącu poznając nowe zawody, ludzi, miejsca. Spotkania odbywają się w wakacje  

w tygodniu i w weekendy, zaś w roku szkolnym w weekendy. Uczestnicy mają 

zapewnione wyżywienie, nocleg oraz transport do Zofiówki – bo tam się dzieje 

Podwójne wyzwanie  Udział w programie jest bezpłatny. 

Program ma 3 główne zadania: 

1. zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i pierwszych doświadczeń  

w samodzielnej pracy przy organizacji eventów połączona z możliwością 

zarabiania; 

2. rozwijanie talentów młodych ludzi oraz ich kompetencji osobistych; 

3. zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie IT i możliwość poznania pracy  

w międzynarodowej korporacji. 

 

 



  

2 
 

Podejmij wyzwanie – weź udział w programie 

Czy  ten program jest dla mnie? 

Masz 15-24 lata? Zaczynasz za chwilę samodzielne życie? Chcesz móc zarabiać na swoje 

utrzymanie? Zgłoś się do udziału w wyjątkowym programie rozwojowym, w którym masz 

szanse przeżyć przygodę i zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe w przyjaznym 

środowisku. 

Co Cię czeka w Programie? 

 trening umiejętności zawodowych – cykl spotkań umożliwiający zdobycie 

pierwszych doświadczeń zawodowych i zapoznanie z zawodami takimi jak kucharz, 

kelner, florysta, ogrodnik, od których młodzi ludzie często zaczynają swoją ścieżkę 

kariery, a także praktycznych kompetencji takich jak podstawy stolarstwa, budownictwa, 

wykańczania wnętrz 

 trening kompetencji osobistych – cykl spotkań wspierających w odnajdywaniu 

własnych talentów i mocnych stron oraz kształtujący charakter w oparciu o wartości 

takie jak współpraca, odpowiedzialność, życzliwość 

 trening IT – cykl spotkań mających na celu naukę języka angielskiego  

i wykorzystywania najnowszych technologii informacyjnych, prowadzony przez 

ekspertów z korporacji w systemie telepresence 

 sesje rozwojowe - to indywidualne spotkania z wolontariuszami łączące naukę 

samodzielności życiowej z rozwojem pasji i talentów zdiagnozowanych w ramach 

treningu kompetencji osobistych, podczas sesji każdy uczestnik realizuje ustalony 

wspólnie z partnerem plan rozwojowy i podejmuje wyzwania indywidualne – zadania 

mające na celu pracę nad rozwijaniem mocnych stron 

 praca przy organizacji eventów i wolontariat w fundacji – nic lepiej nie pokazuje 

naszych możliwości niż nauka w działaniu, dlatego sprawdzimy się w boju, uczestnicy 

programu będą mieli okazję pracować przy prawdziwych eventach organizowanych  

w Przystanku Zofiówka oraz brać udział w życiu fundacji 

 wizyta studyjna w międzynarodowej korporacji, która jest partnerem fundacji  

w realizacji programu i możliwość poznania pracy w firmie, która regularnie nagradzana 

jest tytułem Najlepszego Miejsca Pracy w Polsce 

 przygody – trening przetrwania, nagranie wspólnego klipu, wizyta w ziemiance, 

nocne spacery i wiele innych, wspólnych wyzwań! 
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 Dodatkowo udział w projekcie jest realną szansą na zdobycie pierwszej pracy: 

 Fundacja Piękny Świat prowadzi ośrodek szkoleniowo-eventowy Przystanek 

Zofiówka, dzięki temu spośród młodych ludzi, którzy wezmą udział w programie, 

wyłonimy najlepszych, którzy dostaną propozycję pracy w ośrodku lub firmach 

współpracujących z fundacją (propozycja pracy również weekendowej  

dla młodzieży od 16 roku życia); 

 

 korporacja IT, która przeszkoli młodzież, także zaproponuje pracę najlepszym. 

KOGO SZUKAMY? 

Szukamy osób, które: 

 mają od 15 do 24 lat; 

 mieszkają na terenie Łodzi lub powiatu łódzkiego-wschodniego; 

 są objęte wsparciem ośrodków pomocy społecznej, pieczy zastępczej i/lub 

korzystają ze wsparcia świetlic środowiskowych; 

 chcą zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe; 

 są ciekawe, jak wygląda praca w korporacji; 

 są gotowe wziąć udział we wszystkich zajęciach; 

 są otwarte na nowe wyzwania i poznawanie nowych ludzi; 

 są gotowe, by zmienić swoje życie na lepsze  

 

Dzięki Programowi bezpłatnie łączysz naukę , pracę i przygodę! 

 

1. Zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pomogą ci w przyszłości zarabiać 

samodzielnie na realizację swoich marzeń. 

2. Zobaczysz, jakie są Twoje talenty i nauczysz się, jak je rozwijać. 

3. Spotkasz grupę wyjątkowych, aktywnych osób z różnych środowisk. 

4. Nawiążesz relacje, które mają szansę trwać długo po zakończeniu Programu. 

5. Poznasz świat IT i związane z nim wyzwania. 

 

Czego od Ciebie chcemy? 

 

Traktowania sprawy na serio – Twoja decyzja o podjęciu wyzwania oznacza, że bierzesz 

udział we wszystkich zajęciach i trzymasz się razem z nami ustalonych zasad. My dajemy 

100%, więc chcemy 100%. A konkretnie? Twoje obowiązki związane z udziałem  

w programie to m.in.: 

1. Aktywny udział we wszystkich zajęciach. 

2. Otwartość i nastawienie na rozwój 

3. Przestrzeganie regulaminu ośrodka (w tym zakaz palenia, spożywania alkoholu, 

przeklinania). 

4. Współpraca z zespołem projektowym i wybranym wolontariuszem-partnerem. 

 

 

 

 



  

4 
 

Jak dołączyć? 

 

1. Zadzwoń do nas, napisz lub przyjdź na spotkanie informacyjne w Twojej placówce 

– opowiemy Ci o programie i odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości. 

2. Wyślij formularz zgłoszeniowy w terminie do 15.06.2019r. na adres mailowy 

kontakt@pieknyswiat.org lub zostaw w Twojej świetlicy lub ośrodku pomocy 

społecznej. 

3. Weź udział w dniu otwartym 21.06.2019r. w Zofiówce - wszystkich chętnych  

do udziału w programie zaprosimy do Zofiówki na dzień próbny, który umożliwi 

podjęcie ostatecznej decyzji o udziale. 

 

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 edukacyjno-wypoczynkowy 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.facebook.com/tu.przystanekzofiowka/ 

www.przystanekzofiowka.pl  

 

Nasze doświadczenie: 

1. jesteśmy laureatem ogólnopolskiego konkursu na innowacje organizowanego 

przez Stowarzyszenie WIOSNA – innowacja w zakresie programu aktywizacji 

zawodowej wychowanków pieczy zastępczej, 

2. utworzyliśmy warsztat usamodzielnienia w Zofiówce, 

3. uruchomiliśmy przedsiębiorstwo społeczne, które zatrudnia osoby w trudnej 

sytuacji życiowej  

4. zorganizowaliśmy kilkadziesiąt spotkań niedzielnych dla rodzin, wolontariuszy  

i kandydatów na rodziny zastępcze, 

5. uruchomiliśmy Przystanek Zofiówka – ośrodka edukacyjno-wypoczynkowego,  

w którym chcemy dawać pracę osobom opuszczającym pieczę zastępczą, 

6. przeprowadziliśmy 26 akcji charytatywnych na rzecz dzieci i młodzieży. 

 

Osoba do kontaktu: 

                       Justyna Matusiak 

 504 388 885   

       kontakt@pieknyswiat.org 

mailto:kontakt@pieknyswiat.org
http://www.pieknyswiat.org/
http://www.facebook.com/fundacja.piekny.swiat/
http://www.przystanekzofiowka.pl/

