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Wstęp 

 

Projekt „ReGeneracja Młodych” miał na celu  uświadomienie młodych w swoich 

prawach, uaktywnienie i partycypację młodych w życiu społecznym, jak również edukację 

obywatelską. Grupą docelową było tzw. „Generację Z”, czyli osoby urodzone po 1990 roku, 

które wg niektórych ekspertów żyją w świecie wirtualnym, nie pamiętają bowiem czasów 

kiedy nie było Internetu lub był on trudnodostępny.  

 W ciągu dwóch 

dni warsztatów 30 

młodych osób z powiatu 

bialskiego (woj. lubelskie) 

poznawało mechanizmy 

funkcjonowania 

demokracji, zasady 

tworzenia polityk 

młodzieżowych oraz 

możliwości 

uczestniczenia przez 

młodych w życiu społecznym  

i procesach decyzyjnych lokalnych władz. Ważnym elementem części warsztatowej były 

zajęcia dziennikarskie, które pokazały młodzieży jak efektywnie wykorzystywać  nowe media 

oraz jak unikać związanych z nimi zagrożeń. 

 Podczas zajęć młodzież wypracowała własne stanowiska na temat szans i zagrożeń 

jakie czekają „Generację Z” 

na rynku pracy, możliwości 

jakie stwarza rozwój 

nowych mediów, propozycji 

uczestnictwa młodzieży w 

życiu publicznym 

(młodzieżowe rady gminy, 

NGO). Swoje spostrzeżenia  

i wątpliwości Uczestnicy 

Projektu sformułowali w 

formie pytań, które zdali 

decydentom  
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i dziennikarzom w trakcie debaty.  

Finałem „ReGeneracji Młodych” była debata. Młodzież zaprosiła na nią 

samorządowców  

i dziennikarzy aby skonfrontować swoje stanowiska i wyobrażenia z tym, co na temat szans  

i zagrożeń czyhających na  „Generację Z” sądzą decydenci. W spotkaniu wzięli udział: 

Przemysław Litwiniuk- Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Arkadiusz Misztal 

- Radny Powiatu Bialskiego, Sekretarz Gminy Piszczac, Piotr Dragan- Wójt Gminy Wisznice, 

Kamil Kożuchowski- Wójt Gminy Piszczac, Filip Springer – reporter. Każdy z gości przygotował 

wystąpienie oraz wziął udział w dyskusji z młodzieżą.  

Debata była 

podzielona na dwa 

panele tematyczne:  

„Generacja Z – a 

nowe technologie.  

Nowe możliwości 

komunikacji i 

rozwoju mediów 

obywatelskich” oraz  

„Wpływ nowych 

technologii na 

karierę zawodowych młodych. Rynek pracy a zmiany w myśleniu międzypokoleniowym”.  

Wystąpienia gości oraz głosy w dyskusji zostały zebrane w niniejszej publikacji.  

 

Projekt „ReGeneracja Młodych” został zrealizowany przez Fundację „Zielony Słoń” w 

ramach programu Erazmus +. 
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Generacja Z – a nowe technologie.  Nowe możliwości 

komunikacji i rozwoju mediów obywatelskich 

 

Kamil Kożuchowski 

Wójt Gminy Piszczac 

 

Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji samorządu z 

mieszkańcami 

Każdy samorząd musi wypracować sobie własny system komunikacji z obywatelami. 

W dzisiejszej dobie oczywistą sprawą jest, iż wykorzystuje się do tego Internet i media 

społecznościowe.  Zanim zostałem wójtem, byłem kandydatem na wójta, a jeszcze wcześniej 

obywatelem, który wójtem chciał zostać. Planując swoją kampanię wiedziałem, że znaczna 

część elektoratu to ludzie młodzi. Śledząc poczynania innych kandydatów, słuchając opinii 

różnych ludzi rozważałem różne kanały dotarcia do wyborców. Zauważyłem, że największe 

zainteresowanie wśród młodzieży budzą kandydaci, którzy kampanię prowadzą w sposób 

najbardziej „luzacki”. Postanowiłem więc wykorzystać portal społeczności owy Facebook. Nie 

tworzyłem nowego konta kandydata, wykorzystywałem swoje prywatne konto. 

Pokazywałem na nim jakie mam pomysły na rozwój gminy, co już zrobiłem, chętnie 

odpowiadałem na stawiane mi tam pytania, czy uwagi. Jest to raczej dość standardowy 

sposób docierania do wyborców, ale bardzo skuteczny. Po wygranych wyborach dostałem 

bardzo dużo wiadomości, tak że nie nadążałem odpisywać, często również od młodych ludzi. 

Były to nie tylko gratulacje, ale również pytania, pierwsze pomysły, uwagi…  

Facebooka wykorzystujemy też jako gmina do informowania obywateli o tym co się dzieje w 

gminie. W przypadku gminy Piszczac mamy dwa fanpage. Pierwszy jest to oficjalny fanpage 
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gminy – „Piszczac – to lubię!” – można dowiedzieć się z niego co dzieje się w gminie, znaleźć 

zapowiedzi adchodzących wydarzeń i relację (z fotografiami) z tych, które się odbyły, 

zamieszczamy tam również ważne dla mieszkańców ogłoszenia. Administratorów tej strony 

jest dwóch: ja i sekretarz gminy. Drugi fanpage przejęliśmy wraz  kąpieliskiem „Kubiki”, które 

jest ciekawą atrakcją naszej gminy. Tam zamieszczane są informacje o tym, co dzieje się na 

tym obiekcie. Najważniejszą korzyścią z prowadzenia takich stron są przede wszystkim opinie 

mieszkańców, które za pośrednictwem facebooka docierają do nas bardzo szybko, mówię tu 

zarówno o „lajkach”, jak i komentarzach, których pojawia się bardzo dużo. Staram się także 

za pośrednictwem facebooka konsultować swoje pomysły. Kolejnym plusem korzystania z 

mediów społecznościowych jest to, że zamieszczone informacje bardzo szybko docierają do 

odbiorców, widać to choćby po ilości polubień w pierwszej godzinie od opublikowania 

informacji. Mamy też oficjalną stronę internetową gminy, którą planujemy wkrótce 

zmodernizować.  
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Filip  Springer  

Dziennikarz 

 

Projekt „Miasto Archipelag” 

Miasto Archipelag to projekt reporterskiej podróży po dawnych stolicach 

województw. To jednocześnie pierwszy w Polsce dokumentalny eksperyment, 

który wykorzystuje internet, media społecznościowe, a także ścisłą współpracę 

z opiniotwórczym tygodnikiem i rozgłośnią radiową. Jego kulminację stanowi publikacja 

reporterskiej książki, której powstawanie wszyscy mogą śledzić niemalże w czasie 

rzeczywistym, od samego początku. Organizatorem projektu Miasto Archipelag jest 

Wydawnictwo Karakter. Partnerzy medialni: Tygodnik Polityka, Polskie Radio Trójka.  

W najmniejszym 

z byłych miast 

wojewódzkich – 

Sieradzu, żyją dziś 43 

tysiące ludzi, 

w największym – 

Częstochowie – prawie 

pięć razy 

więcej. Stolicami 

regionów były przez 24 lata. Dziś wiele z nich boryka się z wyludnieniem, problemami 

gospodarczymi, bezrobociem i narastającą stagnacją. Wracają wspomnienia sprzed lat, 

gdy wszystkie te ośrodki dynamicznie się rozwijały: powstawały fabryki, osiedla, domy 

kultury i obiekty sportowe. Na potrzeby urzędów wojewódzkich 

wznoszono kilkunastopiętrowe bloki aspirujące do statusu lokalnych drapaczy chmur. 

Do pracy w administracji i przemyśle, edukacji i kulturze napływali nowi mieszkańcy.  

http://www.karakter.pl/
http://www.polityka.pl/
http://www.polskieradio.pl/9,Trojka
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Byłe miasta wojewódzkie nadal są ważnymi 

centrami życia gospodarczego 

i kulturalnego. Poszukiwania własnej, niezależnej drogi 

rozwoju często przynoszą tu nieoczekiwane 

i fascynujące rezultaty, którym poświęca się zbyt mało 

uwagi w mediach skupionych na stolicy. Trzydzieści 

jeden ośrodków tworzy archipelag możliwości, szans, 

frustracji i rozczarowań. Pozytywna energia i 

determinacja mieszają się tu ze zwątpieniem 

i rezygnacją. Miasto Archipelag często 

zamieszkują ludzie przekonani, że miejsce, w którym 

żyją, jest najlepsze na świecie. Opuszczają je ci, którym tę wiarę odebrała brutalna 

rzeczywistość.  

Za projektem stoi cała grupa ludzi. - W poszczególnych miastach mamy 

korespondentów, którzy dostarczają nam informacje na temat wydarzeń lokalnych. Oni są 

kluczowi dla moich pobytów w konkretnych miastach. 

 

Dyskusja 

- Czy wykorzystuje Pan w swojej pracy media społecznościowe? 

Filip Springer:  Tak, oczywiście! Media społecznościowe dają bardzo duże możliwości. Przede 

wszystkim pozwalają bardzo szybko dotrzeć do odbiorcy. Na facebooku mam obecnie ponad półtora 

tysiąca followersów – kiedy szukam bohaterów do swoich reportaży zamieszczam najpierw krótkie 

ogłoszenie na  fejsie – zazwyczaj w ciągu kilku godzin udaje mi się znaleźć osoby lub informacje, 

których potrzebuje. Trzeba jednak pamiętać, że taka metoda niesie też pewne ryzyko – ludzie, którzy 

mnie obserwują mają zazwyczaj podobne jak ja zainteresowania, pasje, interesują się podobnymi 

zagadnieniami, podobnie postrzegają świat – to oczywiste. Tworzy się więc swoista „bańka”, jeśli 

chciałbym napisać o czymś zupełnie innym niż dotychczas, ten kanał pozyskiwania informacji mógłby 

okazać się chybiony. Trzeba o tym pamiętać.  
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- Czy uważa Pan, że dziennikarz swoją pracą może wpływać na rzeczywistość? Jeśli  tak to czy 

zdarzyło się to w Pana pracy?  

Filip Springer:  Uważam, 

że rolą dziennikarza nie 

jest zmienianie 

rzeczywistości. 

Dziennikarz ma 

opisywać rzeczywistość, 

a nie ją zmieniać. My nie 

rozwiązujemy 

problemów, bo po 

prostu nie mamy takich 

możliwości…  To, co 

dzieje się po publikacji 

dzieje się już poza nami, niezależnie od nas. Czasem rzeczywiście coś się dzieje, coś się zmienia, ale ja 

nie mam już na to wpływu i zazwyczaj tego nie śledzę. Ale jako przykład zmiany w rzeczywistości, 

którą spowodowała moja książka, której zupełnie nie mogłem przewidzieć i sam jestem tym bardzo 

zdziwiony mogę przytoczyć historię Miedzianki. Jest to małe miasteczko na Dolnym Śląsku, które 

„zniknęło” na skutek nieracjonalnych działań wydobywczych. Napisałem o tym książkę. Kilka tygodni 

temu w miejscu, gdzie znajdowała się Miedzianka zorganizowano dużą imprezę plenerową, 

zrealizowano spektakl na podstawie mojej książki, odbudowano  i uruchomiono browar, zebrano 

pieniądze, które będą przeznaczone na renowację kościoła. Pisząc książkę nie mogłem przewidzieć, ze 

wywoła ona takie działania.  
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Wpływ nowych technologii na karierę zawodowych 

młodych. Rynek pracy a zmiany w myśleniu 

międzypokoleniowym. 

 

Piotr Dragan 
Wójt Gminy Wisznice 

 

Młodzieżowe Rady Gminy 

Młodzieżowa Rada Gminy istnieje w gminie Wisznice od siedmiu lat. Z perspektywy tego 

czasu mogę stwierdzić, że jej funkcjonowanie jest bardzo potrzebne.  Tego, jak powinna 

wyglądać  praca młodzieżowej rady uczyliśmy się od innych krajów, podpatrując ich 

doświadczenia w tym zakresie. Dobrym przykładem jest tu norweska  Gmina Sveio, w której 

każda uchwała „dorosłej” Rady Gminy jest opiniowana przez radę młodzieżową. Kiedy w 

gminie miała powstać elektrownia wiatrowa obywatele bardzo zdecydowanie protestowali 

przeciw tej inwestycji, oczywiście byli to 

głównie ludzie starsi. Rada Gminy podjęła 

więc decyzję, że zapyta młodzież, gdyż to 

oni  będą mieszkali w tym rejonie w 

przyszłości. Opinia młodzieży była tu 

decydująca.  Moim zdaniem świadczy to o 

bardzo dobrze rozwijającym się 

społeczeństwie obywatelskim i do takiego 

rozwiązania powinnyśmy dążyć; do tego 

aby młodzież wypowiadała się we 

wszystkich sprawach. My wciąż jeszcze się 

uczymy współpracy z Młodzieżową Radą Gminy. Zachęcamy młodzież do włączania się w 
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organizację różnych wydarzeń, np. Festiwalu Młodego Pogranicza, ale przede wszystkim 

rozmawiamy. W urzędzie jest osoba odpowiedzialna za koordynowanie pracy młodzieżowej 

rady.  Z każdym rokiem ta inicjatywa nabiera charakteru. Początkowo ani my, ani młodzież 

nie do końca wiedzieliśmy jak organizować tą współpracę. W chwili obecnej dążymy do tego 

aby młodzież dyskutowała i opiniowała uchwały dotyczące polityki młodzieżowej w gminie.  

 

Dyskusja 

- Czy Młodzieżowa Rada Gminy ma szanse wpływać na decyzję władz? Czy może coś realnie 

zmienić? 

Piotr Dragan: Z formalnego punktu widzenia raczej nie, ale gdyby młodzież przyszła i, na przykład , 

zaprotestowała przeciwko jakiemuś projektowi, czy rozwiązaniu to jej opinia zostałaby z pewnością 

wzięta pod uwagę. 

-Jak wygląda praca Młodzieżowej Rady Gminy? Czy ma ona cykliczne spotkania, sesje, podobnie jak 

„dorosła” rada?  

Piotr Dragan: Nie ma formalnych sesji, są to raczej spotkania nieformalne. Pierwsze spotkanie 

nowowybranej rady jest oczywiście bardzo formalne. 

-Jak wyglądają wybory do Młodzieżowej Rady Gminy? 

Piotr Dragan: Członkowie młodzieżowej rady wybierani są spośród  osób uczących się w szkołach 

znajdujących się na terenie naszej gminu, czyli gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.  

- Czy może pan podać przykłady konkretnych działań, w które zaangażowana była Młodzieżowa 

Rada Gminy Wisznice? 

-Młodzież angażowała się m.in. w organizację Festiwalu Młodego Pogranicza – dużej 

międzynarodowej imprezy odbywającej się cyklicznie w Wisznicach. 
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Przemysław Litwiniuk 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego 

 

Młodzież w samorządzie i na rynku pracy 

Chciałbym dziś poruszyć dwie kwestie. Pierwsza z nich to subsydiarność, czy inaczej 

pomocniczość. Jest to zasada albo idea (jeśli ktoś ma na myśli ideę to mówi o subsydiarności, 

natomiast ma na myśl zasadę  prawną to mówi o pomocniczości).  Jest to bardzo ważna 

reguła postępowania, która dotyczy  naszych praw i obowiązków jako ludzi, jako obywateli, 

jako społeczności, jako rodzin, samorządów, stowarzyszeń, parafii, etc. Występuje ona w 

dwóch aspektach: nieingerencyjnym i ingerencyjnym . Pierwszy z nich opiera się na 

następującym założeniu: żadna instytucja, czy społeczność wyższego rzędu nie powinna 

ingerować w sprawy jednostki niższego rzędu, jeżeli ta jest w stanie sama sobie z nimi 

poradzić,  czyli rodzina nie powinna się wtrącać w sprawy poszczególnych członków jeśli te 

sprawy nie dotyczą interesów całej rodziny ; gmina nie powinna się wtrącać w spray rodziny; 

powiat w sprawy gminy; państwo w sprawy jednostek samorządowych. Aspekt ingerencyjny 

zakłada pomoc jednostek wyższego rzędu w celu tańszego, szybszego lub bardziej 

efektywnego wykonania określonych zadań.  Na przykład: pomimo, iż są rodziny, które 

poradziłyby sobie same z 

wykształcenie dzieci, gmina 

tworzy szkoły , które mają 

za zadanie pomóc 

rodzinom z wykształceniu i 

wychowaniu dzieci; gmina 

wtrąca się więc w spray 

rodzinne, państwo nakłada 

obowiązek szkolny aby 

efektywniej te spray 

załatwić. Partycypacja społeczna, czyli włączanie się różnych środowisk w podejmowanie 

decyzji musi być oparta  o zasadę subsydiarności, czyli tam gdzie decyzje na wyższych 
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szczeblach dotyczą spraw indywidualnych, rodzinnych, gminnych , jakiś społeczności, 

stowarzyszeń czy parafii , my, obywatele musimy te decyzje kontrolować, badać czy są 

zgodne z naszymi interesami, stąd konieczność partycypacji. Akty prawa miejscowego, czyli 

część uchwał Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa, które kreują prawa lub 

obowiązki mieszkańców (czyli nie są tylko aktami wewnętrznymi, organizującymi  pracę 

samorządu) podlegają obowiązkowym konsultacjom społecznym i tego powinniśmy 

pilnować.  Bardzo dobrym forum do realizacji idei i obowiązku konsultacji społecznych są 

młodzieżowe rady gminy, miasta, etc.   

Dziś w Sejmiku Województwa Lubelskiego widzimy potrzebę włączania młodych ludzi 

w pracę samorządu terytorialnego. Chcemy utworzyć instytucję „asystentów radnych”, tak 

aby młodzi ludzie mogli otrzymać legitymację i uczestniczyć w sesjach , pracach komisji,  

wyjazdach studyjnych; żeby mogli w imieniu radnego jeździć na różne uroczystości, 

spotkania, konferencje; uczyć się z nich instrumentów, nowych programów, a także 

podpatrywać  w innych miejscowościach, tzw.  „dobre praktyki”  i wdrażać podobne pomysły 

w swoich lokalnych środowiskach. Innym działaniem mającym na celu włączanie młodzieży w 

pracę samorządu jest zorganizowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa i zapraszanie 

młodych ludzi: studentów, czy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na sesje.  

Kolejną kwestią, którą warto poruszyć są sposoby samoorganizowania się młodzieży. 

Aby aplikować o środki, również te europejskie na realizację swoich pomysłów, czy 

projektów trzeba występować w pewniej formule. Młodzieżowa Rada Gminy,  Miasta, czy 

Powiatu nie ma możliwości występowania w roli wnioskodawcy do różnego rodzaju 

europejskich programów dotacyjnych. Warto więc organizować się w formie stowarzyszeń, 

które mogą być beneficjentami. Aby założyć stowarzyszenie wystarczy 15 osób, nie wymaga 

to skomplikowanych formalności, jedyną czynnością prawną jest  rejestracja stowarzyszenia 

w sądzie.  
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Dyskusja 

- Co samorząd może zrobić aby powstrzymać młodych ludzi przed emigracją zarobkową? 

Przemysław Litwiniuk: Samorząd ciągle pracuje nad tym problemem, dążąc do polepszenia 

warunków życia. Kiedy [przypomną sobie rok 2002, kiedy zaczynałem działania samorządowe to 

nasza infrastruktura szkolna, drogowa, nasz rynek pracy wyglądały znacznie gorzej. Środki 

europejskie, aktywności wójtów, burmistrzów poprawiają ciągle warunki życia, ale oczywiste jest, że 

nie są w stanie zaspokoić wszystkich. Dużo inwestuje się w cyfryzację naszego regionu, sieci 

szerokopasmowe, infrastrukturę elektroniczną. Jeżeli macie pomysły, jeżeli potraficie podpatrywać, 

macie pomysły, nie warto czekać aż zwolnią się etaty w urzędzie, ale próbować organizować sobie 

własny warsztat pracy, może jakieś usługi? Może inne sprawy? Pomysłowość i dobre diagnozowanie 

potrzeb rynku pozwala 

zarabiać dobre pieniądze. 

-  W dyskusji o rynku 

pracy rzadko zwraca się 

uwagę na sytuację 

pracodawcy. Czy nie 

uważa Pan, że obciążenia 

nakładanie na 

pracodawców są zbyt 

wysokie, czy gdyby 

obniżyć je częściowo nie 

stworzyłoby się nowym miejsc pracy? 

Przemysław Litwiniuk: Obciążanie daninami publicznymi jest w Polsce bardzo wysokie, ale to wynika 

ze specyfiki naszego systemu emerytalnego. My dzisiaj płacimy na emeryturę tych, którzy ją dzisiaj 

pobierają. Kto będzie płacił na naszą? Może nasze dzieci, może repatrianci, a może osoby innych 

narodowości, które będą pracować na naszym rynku pracy. To jest takie założenie hipotetyczne… 

Trzeba mieć już dziś świadomość, że powinno się inwestować swoje pieniądze czy to w 

nieruchomości, czy w dzieci, czy odkładać, żeby móc potem godnie żyć na emeryturze. Takiej 

świadomości u nas nie ma, bo u nas wychodzi polityk i mówi: „Dam każdemu po 2 tys. emerytury” i 

idą na niego głosują. Trzeba większej świadomości, to nie jest tak, że państwo jest czymś, co trzyma 

pieniądze w sejfach i nie chce się nimi podzielić, jest jakiś obszar odpowiedzialności za finanse aby to 
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co macie stanowiło jakąś wartość , ale z drugiej strony nie można też prowadzić polityki, która jest 

ukierunkowana na zyski podmiotów zagranicznych i  nie prowadzi do partycypacji szerszej grupy ludzi 

w osiągnięciach gospodarczych kraju. Polska ma osiągnięcia gospodarcze, kto mówi, że nie ten 

kłamie, tyle że zyski z tych osiągnięć trafiają do grupy dość wąskiej, a praca jest podzielona dużo 

szerzej. Dlatego rzeczywiście muszą koncentrować się na obniżeniu kosztów pracy, na pewnym 

stopniu zliberalizowania warunków pracy. Wtedy będzie można liczyć na to, że zatrudni się większą 

ilość osób lub tym, którzy pracują będzie płacone wyższe wynagrodzenie. Uważam, że druga sytuacja 

jest bardziej prawdopodobne, gdyż bardzo trudno jest znaleźć dobrego pracownika – to powiem jako 

pracodawca- ludzie chcą pobierać wynagrodzenie, ale nie bardzo chcą identyfikować się z 

pracodawcą, z jego celami gospodarczymi. W pewnej części winni są sami pracodawcy, bo gdyby 

ustalić procesy w ten sposób, że ludzie czuliby się za nie odpowiedzialni, ale też uczestniczyliby w 

zyskach z tych procesów to na pewno sytuacja wyglądałaby inaczej. Zakończę ten wątek pozytywnym 

stwierdzeniem: sytuacja na rynku pracy 15 lat temu i sytuacja wzajemnych relacji społecznych 

pracowników i pracodawców była zdecydowanie gorsza. Cywilizujemy się i uczymy się życia, myślę, 

że zanim wejdziecie na rynek pracy ta sytuacja będzie wyglądała o wiele korzystniej.   

-Skąd młodzi ludzie mogą czerpać doświadczenie zawodowe, skoro bez doświadczenia nikt nas nie 

chce przyjąć do pracy?  

Przemysław Litwiniuk: Trzeba przede wszystkim wymagać od siebie – już podczas studiów warto się 

rozejrzeć za jakąś pracą, choćby wolontariacką, bo potem te doświadczenia można wykorzystać u 

pracodawców. Nie warto skupiać się wyłącznie na nauce i zdawaniu kolejnych egzaminów. Ze swego 

doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że najwięcej satysfakcji daje praca na „swoim”, kiedy sami 

sobie jesteście pracodawcami. Praca na czyjś rachunek nigdy nie da 100% zadowolenia. Warto więc 

zmierzyć się z tym wyzwaniem. Istnieją instrumenty, programy europejskie,  które pomagają 

rozpocząć własną działalność.  
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Arkadiusz Misztal  

Radny Powiatu Bialskiego 

Organizacje pozarządowe są doskonałym polem do zdobywania przez młodych ludzi 

doświadczenia. Nie trzeba nawet od razu być członkiem organizacji, można współpracować, 

być wolontariuszem, uczyć się poprzez pracę przy organizacji różnorodnych działań 

podejmowanych przez NGO. Najważniejsze jest to, żeby znaleźć sobie „coś”, jakieś pole, na 

którym już teraz się zaangażujecie. Dzięki temu możecie w praktyce zobaczyć jak wygląda 

praca „kuchni” przy organizacji różnego rodzaju imprez, spotkań, przygotowanie i 

realizowanie projektów. Ponadto organizacje pozarządowe dają możliwość korzystania z 

różnego rodzaju wymian młodzieży i wizyt studyjnych. Niedawno jedna z NGO, w których 

działam organizowała w ramach międzynarodowego projektu wyjazd do Belgii dla grupy 

młodzieży. A takie wyjazdy, nie tylko zagraniczne pozwalają uczyć się i korzystać później z 

doświadczeń innych, można zaczerpnąć wiele ciekawych pomysłów i potem wcielić je w życie 

w swoim środowisku. To wszystko wpływa też na to jak będziecie postrzegani później przez 

przyszłego pracodawcę. Zachęcam też bardzo do angażowania się w wolontariat. Znam wiele 

przypadków osób, które  pracowały gdzieś jako wolontariusze i z czasem stały się tak 

niezbędne, że dostały stałą pracę. Nie warto też zrażać się przeciwnościami, wręcz 

przeciwnie –trzeba je potrafić wykorzystać. Kiedy zaczynałem pracę w samorządzie jako po 

ukończeniu okresu  poszedłem do mojego ówczesnego szefa z pytaniem, czy mam szansę na 

etat. Odpowiedział mi, że jeśli znajdę na siebie pieniądze to tak. Wtedy napisałem swój 

pierwszy projekt unijny, został zaakceptowany, miałem pracę. Warto więc zdobywać jak 

najwięcej doświadczeń, uczyć się kreatywności, obserwować, bo to potem procentuje.  
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