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Youth Exchange 
“SUNemploymentΤΟΟ” Komotini 3 - 11 August, 2017                    
                
W dniach 3-11 sierpnia tego roku pięcioosobowa grupa Polaków wzięła udział w projekcie SunemploymentTOO. 
Była to organizowana przez greckiego partnera System and Generation wymiana młodzieży dotycząca problemu 
bezrobocia. 
 
Z uwagi na korzystniejsze ceny biletów, cała grupa wylądowała dwa dni wcześniej w Salonikach. Uczestnicy mieli 
okazję poczuć prawdziwie grecką atmosferę - gorące noce, pobyt na plaży i smak greckich rarytasów. Kolejnego dnia 
przetransportowano się w miejsce docelowe - do Komotini (małego studenckiego miasta w północno-wschodniej 
Grecji, położonego w regionie Macedonia Wschodnia i Tracja). Wspólnie podjęto decyzję ,,ahoj przygodo - 
dostaniemy się do Komotini greckim pociągiem". Z perspektywy czasu należy stwierdzić, że nie był to strzał w 
dziesiątkę. Greckie koleje nie są najbardziej punktualnym ani wygodnym środkiem transportu. Przejazd niespełna 
250 km zajął ponad 10h. 
 
Wszystkie niedogodności zostały jednak wynagrodzone już w pierwszych minutach pobytu w Komotini, gdzie 
taksówkarz przewiózł część naszej ekipy z bagażami za darmo. Gościnność Greków i ich sympatyczne zachowanie 
towarzyszyło uczestnikom podczas całego pobytu! 
 
Pierwszego wieczoru dla wszystkich grup - z Polski, Cypru, Włoch, Portugalii, Niemiec, Słowenii oraz Łotwy, 
zorganizowano uroczystą, otwierającą wyjazd kolację. Restauracja serwowała typowe greckie przysmaki, dzięki 
czemu wszyscy mieli możliwość skosztować tradycyjnych potraw.  
 
Drugi dzień pobytu rozpoczęto od wizyty w biurze organizacji, gdzie przygotowano gry integracyjne, nastąpiło także 
oficjalne powitanie. Grecy zaprezentowali swoje państwo i wstępny plan zajęć na kolejne dni. 
 
Cały projekt dotyczył bezrobocia młodych ludzi w Europie. Podczas programu wspólnie z innymi uczestnikami 
dyskutowano nad przyczynami oraz sposobami rozwiązania tego problemu. 
 
Wieczory upływały na poznawaniu europejskich kultur oraz na integracji ze współtowarzyszami projektu. 
Organizatorzy zapewnili wieczory kulturalne, pokaz filmów oraz wieczór karaoke. Ciepłe greckie noce także 
sprzyjały długim międzynarodowym rozmowom. 
 
Niezapomnianym momentem był wspólny wyjazd na ważne dla Greków wydarzenie, jakim jest ,,full moon party“, 
czyli odbywająca się podczas pełni księżyca impreza na plaży. Wszystkim uczestnikom projektu wolny dzień nad 
morzem i wspólne zabawy sprawiły dużą radość i przyjemną odskocznię od panujących w mieście 40- 
stopniowych temperatur, które na codzień lekko dawały w kość. 
 
Zagraniczne programy przynoszą wiele korzyści ich uczestnikom, m.in. nowe znajomości i świeże spojrzenie na 
problemy dotyczące wszystkich Europejczyków. Umożliwiają zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń 
zawodowych. Wspólne dyskusje na temat bezrobocia może nie rozwiązują tego problemu, ale owocują w pomysły, 
jak kierować swoją ścieżką kariery oraz jak pomóc lokalnym organizacjom we wsparciu młodych bezrobotnych. 
 
Ostatniego dnia projektu wszyscy otrzymali certyfikat potwierdzający udział w szkoleniach. Największą jednak 
wartością są ludzie - niespodziewaną puentą wyjazdu okazał się niedawny przyjazd do Warszawy kilku poznanych 
w Grecji osób różnych narodowości. 

 


