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WSTĘP  

Model pracy z młodzieżą NEET w warunkach podkarpackich pt. „Wykorzystać 

potencjał” powstał w wyniku realizacji w partnerstwie ponadnarodowym projektu 

grantowego pt. „Młodzież NEET – wspólne wyzwanie, różne rozwiązania”. Projekt 

realizowany przez Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności 

Społecznej z siedzibą w Rzeszowie, we współpracy z przedsiębiorstwem LIM s.r.l. 

z siedzibą w Rzymie. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez 

Grupę Profesja Sp. z o. o. w ramach projektu “Międzynarodowa współpraca się 

opłaca” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem głównym projektu jest 

wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań pracy z młodzieżą NEET na 

Podkarpaciu we współpracy z partnerem włoskim, przy wzajemnej wymianie 

informacji i doświadczeń, służących promowaniu trwałego i wysokiej jakości 

zatrudnienia oraz mobilności młodych pracowników w okresie od 01.12.2020 r. do 

31.05.2021 r. 

 Etapy realizacji projektu to: 

1. Nawiązanie i rozpoczęcie współpracy na rzecz wypracowania rozwiązań 

modelowych. 

2. Wypracowanie rozwiązań modelowych. 

3. Pilotażowe wdrożenie modelu. 

Projekt „Młodzież NETT – wspólne wyzwanie, różne rozwiązania” jest rozszerzeniem 

realizowanego przez Lidera tzw. projektu standardowego, tj. projektu pt. „Praca – 

Aktywizacja – edycja II”. W oparciu o niego są realizowane działania komponentu 

ponadnarodowego, tzn. wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania. 

 Opracowanie modelu pracy z młodzieżą NEET jest elementem 2 Etapu. 

Wypracowane na tym etapie założenia zostaną przetestowane i doprecyzowane na 

kolejnych etapach, by następnie wdrożyć je na stałe do praktyki pracy Lidera.  
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GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU STANDARDOWEGO 

Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.06.2021  

 

Celem głównym projektu jest: zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób. (72K; 

48M), młodych do 29 lat, w tym min. 24 (15K; 9M) osób niepełnosprawnych 

i o niskich kwalifikacjach (maks. ISCED3) biernych zawodowo i nieuczestniczących 

w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamieszkujących w województwie 

podkarpackim w rozumieniu KC, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację, 

obejmującą: identyfikację potrzeb, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia 

zawodowe wg potrzeb, staże i pośrednictwo pracy. 

 

Grupę docelową projektu stanowi: 120 osób (72K;48M), w tym min.24 (15K; 9M) 

osób niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach (maks. ISCED 3), w wieku od 15-

29 lat, biernych zawodowo i nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu – tzw. 

młodzież NEET, zamieszkałych w województwie podkarpackim w myśl przepisów KC 

(z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego poddziałenie.3.1). 

 

Działania realizowane w ramach projektu:  

- indywidualne doradztwo zawodowe – dla 120 osób, 4 h/osobę, łącznie 480 h. 

Jego celem jest: identyfikacja potrzeb osób biernych zawodowo i stopnia ich 

oddalenia od rynku pracy. Będzie to diagnoza predyspozycji zawodowych 

(w formie IPD) pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej, niezbędna do 

wyboru dalszej ścieżki wsparcia tj. kursu/szkolenia zawodowego i/lub obszaru 

zawodowego, w którym realizowany będzie staż;  

- warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe – dla 10 gr./śr.12 osób, 24 h/grupę = 

240 h. Celem warsztatów jest przygotowanie do podjęcia stażu i efektywnego 

poszukiwania zatrudnienia, przez wyposażenie w wiedzę i umiejętności 

dotyczące planowania rozwoju kariery zawodowej, podnoszenia i/lub 

uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, aktywnych metod 

poszukiwania pracy. Zajęcia będą dotyczyć również zagadnień teoretycznych 
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w kontekście auoprezentacji w kontekście rozmowy kwalifikacyjnej oraz barier 

psychologicznych utrudniających zatrudnienie; 

- szkolenia zawodowe wg potrzeb - zaplanowane dla 54 osób, ich celem będzie 

nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji uczestników 

projektu w kontekście ich zidentyfikowanych potrzeb oraz potrzeb rynku pracy;  

- staże zawodowe - 6 miesięczne, dla wszystkich uczestników projektu, ich celem 

będzie nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego i praktycznych 

umiejętności w zakresie wykonywania zawodu. Pracodawcy przyjmujący na 

staże zostaną dobrani tak, by profil ich działalności w największym stopniu był 

zgodny z profilem szkolenia i/lub predyspozycjami uczestników projektu. Przed 

realizacją stażu uczestnicy projektu kierowani będą na rozmowy kwalifikacyjne, 

które umożliwią zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie kontaktów 

z pracodawcą; 

- pośrednictwo pracy - wg potrzeb, pośrednik dostępny dla wszystkich 

uczestników projektu. 

 

Zaplanowane do osiągnięcia produkty i rezultaty:  

Główne rezultaty: 

- Kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji 

(osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi 

kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) imigranci, reemigranci - 42% osób 

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy uzyska zatrudnienie lub rozpocznie 

działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu. 

- Kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do 

ww. grup – 57% osób uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny 

rachunek po opuszczeniu programu. 

- Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

– 39. 

- Liczba osób, które zwiększyły doświadczenie zawodowe poprzez udział 

w stażach zawodowych – 107. 
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Główne produkty: 

- Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 

objętych wsparciem w programie – 120. 

- Liczba osób poniżej 30 lat o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem 

w programie – 20. 
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UZASADNIENIE POTRZEBY POSZUKIWANIA I WPROWADZENIA 
NOWATORSKICH METOD PRACY Z UCZESTNIKAMI 

REALIZOWANYCH PROJEKTÓW –  MŁODZIEŻĄ NEET  

Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej od wielu 

lat prowadzi działalność na terenie województwa podkarpackiego na rzecz osób 

bezrobotnych, poszukujących pracy, znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej. 

Organizacja wspiera osoby starsze, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem 

społecznym. Wśród grup, na rzecz których realizuje działania, znaczną część stanowią 

młodzi ludzie, w tym tak zwana młodzież NEET.  

Stowarzyszenie opracowało własny model pracy z NEET, który od wielu lat 

stosuje, w niezmienionym formacie. Stały model pracy uwarunkowany jest głównie 

ograniczeniami formalnymi realizowanych projektów. W wyniku ewaluacji 

realizowanych zadań i prowadzonej pracy, obserwacji młodych osób i ich sytuacji, 

specjaliści z CRAS zauważają konieczność wprowadzenia zmian i modyfikacji 

w dotychczas stosowanych schematach pracy.  

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń w pracy z młodzieżą NEET, 

w tym realizacji projektu „Praca – Aktywizacja –edycja II”, wyodrębniono elementy, 

które należy wzmocnić dla zwiększenia efektywności udzielanej pomocy.  

Poniżej wskazano kluczowe obszary wymagające uwzględnienia w nowym 

modelu pracy, będącym efektem współpracy ponadnarodowej.  Należą do nich: 

Obszar I: 

 Deficyty związane z budowaniem własnego wizerunku w aspekcie rynku 

pracy – poszukiwania i zmiany zatrudnienia.  

 Znaczny odsetek młodzieży NEET posiada niską świadomość w zakresie 

konieczności kreowania własnego wizerunku w sposób stosowny do potrzeb rynku 

pracy. Dotyczy to zarówno wyglądu zewnętrznego, sposobu zachowania jak też 

wizerunku w mediach społecznościowych i portalach pośredniczących w procesie 

wyszukiwania kandydatów do pracy. Młodzi mają tendencje do manifestowania 

swojej niezależności poprzez wygląd, uważają, że nie przekłada się on bezpośrednio 

na ich atrakcyjność zawodową. Cenią indywidualizm i kierują się przekonaniem, że 
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pracodawcy „powinni” zwracać uwagę na ich umiejętności, a nie wygląd zewnętrzny. 

Wynika to często z braku doświadczeń w kontaktach z pracodawcami, niedojrzałości 

będącej cechą ich wieku. U części osób trudność stanowi także niska dbałość 

o estetykę wyglądu.  

 W projekcie standardowym, w ramach którego opracowywany jest model 

miały miejsce liczne sytuacje potwierdzające opisaną trudność. Zgodnie 

z informacjami zwrotnymi uzyskanymi od rekruterów oraz kadry CRAS w przypadku 

90% dokumentów aplikacyjnych uczestników projektu zdjęcia w nich zamieszczone 

są niewłaściwe. Często przedstawiają osoby w sytuacjach nieformalnych, są 

nieaktualne, nieprofesjonalne, raczej budzące zniechęcenie do nawiązania kontaktu 

z kandydatem.  

 W podobnie niekorzystnym świetle młodzi ludzie przedstawiają się w mediach 

społecznościowych, uważając, że to ich prywatność. Jednak feedback, jaki CRAS 

uzyskuje już na etapie szukania staży, wskazuje, że pracodawcy bardzo często 

analizują informacje w Internecie na temat kandydatów. Zdarzały się przypadki osób 

manifestujących skrajne poglądy, umieszczające niestosowne zdjęcia dotyczące życia 

towarzyskiego, niepochlebne opinie o współpracownikach czy pracodawcach. 

Młodzież w ogromnej większości wykorzystuje media społecznościowe jako element 

budowania i utrzymywania relacji towarzyskich. Nie traktuje ich jako narzędzia 

przydatnego i skutecznego w kontekście szukania pracy. Czas wchodzenia na rynek 

pracy i okres zdobywania pierwszych poważnych doświadczeń zawodowych, to 

ostatni moment, w którym konieczne jest poznanie etykiety poprawnego zachowania 

w przestrzeni internetu. Nabycie takich umiejętności i zwiększenie świadomości jak 

ważną role w kreowaniu własnego wizerunku jako pracownika odgrywają social 

media, procentować będzie przez całe życie zawodowe.  

 Błędy wizerunkowe dotyczą również bezpośrednich spotkań z pracodawcami. 

Młodzież przychodziła na rozmowy rekrutacyjne niestosownie ubrana (strój 

nieformalny, często o sportowym charakterze, z dyskwalifikującymi emblematami, 

nieświeży wygląd, przesadnie podkreślający seksualność ubiór, zbyt intensywna 

kolorystyka). Zdarzył się nawet przypadek, kiedy pracodawca ze względu na 
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niestosowany wizerunek i „niedopasowanie się wyglądem do środowiska pracy”, 

przerwał realizację stażu.  

 Konsekwencje takiej sytuacji, dotyczą zarówno etapu szukania miejsca 

stażu/pracy jak również późniejszego nawiązania długoterminowej współpracy 

z pracodawcami. Eksperci, jednoznacznie stwierdzają konieczność praktycznego 

wsparcia młodych w obszarze dbania o wizerunek.  

Podobna trudność dotyczy włoskiej młodzieży. Zdaniem ekspertów problem 

niestosowności wizeunku ludzi młodych w kontekście rynku pracy jest jeszcze 

większy niż na Podkarpaciu. Stąd we Włoszech realizując program pomocowe na 

rzecz młodzieży NEET stale poświęca się uwagę tej tematyce.  

 W dotychczas realizowanej pracy z młodymi NEET, Stowarzyszenie zgodnie 

z przyjętą ścieżką działania starało się realizować wsparcie w tym zakresie. Jednak 

miało ono charakter teoretyczny, w czasie warsztatów grupowego poradnictwa 

zawodowego oraz współpracy z pośrednikiem pracy. Działania podejmowane były 

w wąskim zakresie, stanowiły tylko element podstawowego wsparcia, nie 

wyczerpując, potrzeb, w obszarze praktycznym.  

 

Obszar II: 

 Deficyty związane z brakiem doświadczeń w obszarze procesu rekrutacji.  

Młodzi ludzie nie mają doświadczeń związanych z udziałem w procesach 

rekrutacyjnych. Jest to dla nich nowa sytuacja, wymagająca adaptacji, 

przezwyciężenia lęku. U przeważającej liczby osób process rekrutacji, a zwłaszcza 

selekcji za pomocą rozmów rekrutacyjnych, wywołuje nadmierną reakcję stresową, 

utrudniającą właściwe zachowanie. Z obserwacji wiemy, iż najtrudniejszy jest udział 

w pierwszych procesach rekrutacyjnych a wraz z doświadczeniem poziom lęku 

zmniejsza się. Jak wynika z doświadczeń LIM i CRAS strach przed udziałem 

w rekrutacji jest tak silny, że w części przypadków powoduje rezygnację 

z umówionych już spotkań, wycofanie z rekrutacji. W konsekwencji czego, młodzi 

ludzie podejmują alternatywne kroki nawiązując współpracę z „łatwo” dla nich 

dostępnymi pracodawcami, np. znajomymi, rodziną, podejmują pracę na 

stanowiskach nie wymagających udziału w skomplikowanej rekrutacji. W skrajnych 
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przypadkach rezygnują z dalszej aktywności. W przypadku standardowego projektu 

zdarzały się opisane sytuacje.  

Aby oswoić młodych ludzi z kontaktem „twarzą w twarz” 

z pracodawcą/rekruterem i zapobiec sytuacji w której lęk przed taką konfrontacją 

demotywuje do działania, należy inicjować działania dające możliwość „oswojenia” 

w byciu w relacji ze specjalistą.  

 

Obszar III: 

Deficyty związane z świadomością siebie w roli pracownika. 

Cechą charakterystyczną dla młodych NEET jest niski wgląd w siebie 

i nieadekwatność w ocenie własnych zasobów, mocnych i słabych stron w kontekście 

rynku pracy. Opinie na własny temat młodzież buduje głównie na podstawie 

komunikatów, które otrzymuje w środowisku, w którym funkcjonuje, zwłaszcza 

rówieśniczym. Często, są one niezgodne z prawdą, zwłaszcza w kontekście 

zawodowym.  

 Partnerzy realizujący projekt, wspólnie stwierdzają, że wśród młodych ludzi 

znajduje się wiele osób, które zdecydowanie zaniżają własny potencjał, jednocześnie, 

można zidentyfikować młodzież, która przesadnie ocenia posiadane zasoby. 

Analizując jak dotychczas CRAS realizował działania na rzecz NEET zauważono, że 

zbyt mało uwagi poświęcono na przekazywanie młodzieży informacji zwrotnych 

dotyczących zarówno sytuacji związanych ze szkoleniami, etapem poszukiwania 

i realizacji stażu. Uczestnicy otrzymują od Stowarzyszenia feedbacki, ale są one 

sporadyczne, dotyczą konkretnych, zwykle trudnych sytuacji. Są zwięzłe i nie odnoszą 

się do wszystkich uczestników. Jedyną formalną informacją zwrotną jest opinia 

pracodawcy po zakończeniu stażu. Zawarte w niej informacje są bardzo ogólne 

i dotyczą głównie umiejętności jakie stażysta rozwinął podczas stażu. Rekruterzy, 

pracodawcy unikają przekazywania rzeczowych informacji zwrotnych na temat 

kandydatów, stażystów. Jest to spowodowane nie tylko brakiem czasu, ale 

nieadekwatnie rozumianą „uprzejmością”. W przypadku pracodawców, którzy nie 

posiadają działu HR i wyspecjalizowanych pracowników, jest to trudne, ponieważ nie 
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są oni przygotowani, wymaga to zastanowienia i głębszej refleksji oraz odpowiednich 

zdolności komunikacyjnych.  

 Konstruktywna ocena zwrotna na etapie rozpoczynania aktywności 

zawodowej może być niezwykle cenna i przydatna w dalszym rozwoju. Posiadając 

wiedzę dotyczącą obszarów wymagających wzmocnienia i własnych potencjałów, 

młodzież NETT może w sposób bardziej świadomy kontynuować rozwój zawodowy 

po zakończeniu projektu. Konstruktywna informacja zwrotna stanowi potencjał, 

który można w przyszłości wykorzystać.  
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METODOLOGIA PRACY  

Realizacja projektu grantowego „Młodzież NEET – wspólne wyzwanie, różne 

rozwiązania” umożliwiła wypracowanie rozwiązań modelowych – odpowiadających 

na potrzeby młodzieży NETT w warunkach podkarpackich.   

Nawiązana została współpraca ponadnarodowa z włoską firmą LIM s.r.l. 

z siedzibą w Rzymie, która z powodzeniem łączy różne rodzaje działalności - od ściśle 

usługowej na rzecz klientów z sektora prywatnego i publicznego (m.in. realizację 

i wsparcie w wykonaniu projektów finansowanych z Europejskich Funduszy 

Strukturalnych i Inwestycyjnych, opracowywanie strategii marketingowych 

i komunikacji w biznesie, usługi doradcze i szkoleniowe dla firm, wsparcie w zakresie 

przygotowania i prowadzenia procedur przetargowych i składania ofert, usługi ICT 

i programy administracyjno-księgowe dla firm i instytucji, usługi audiowizualne, 

technologie internetowe dla firm i instytucji) po działalność prospołeczną, w tym 

także z udziałem młodzieży NEET.  

Przygotowanie rozwiązań modelowych poprzedziło wypracowanie przez 

Partnera projektu publikacji na temat zjawiska NEET we Włoszech, ze szczególnym 

uwzględnieniem regionu Lazio. Publikacja obrazuje sytuacje młodych ludzi na rynku 

pracy i trudności z podjęciem zatrudnienia. Zawiera dane ilościowe oraz informacje 

dotyczące metod pracy z młodzieżą NEET, w kontekście dobrych praktyk 

i realizowanych programów pomocowych. Ponadto, Partner projektu przygotował 

trzy wywiady z przedstawicielami włoskich podmiotów pracujących z NEET. Po 

zapoznaniu się z materiałami, przedstawiciele CRAS dokonali analizy porównawczej 

problematyki i metod pracy z NEET, określone obszary interwencji wśród 

uczestników projektu standardowego omówiono następnie podczas spotkań on – 

line. Spotkania prowadził ekspert ze strony Partnera, uczestniczyło w nich dwóch 

ekspertów zaproszonych przez CRAS i sześciu przedstawicieli Stowarzyszenia. 

W  czasie trwania warsztatów wypracowano założenia do modelu. W pracy nad 

modelem uwzględniono m.in.: uwarunkowania gospodarcze regionu, aspekt 

kulturowy, trendy wśród młodzieży, szanse i bariery w regionie, obszary interwencji: 
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m.in. motywacyjny, psychologiczny, rodzinny, funkcjonowanie społeczne i zawodowe, 

możliwości adaptacji metod pracy stosowanych we Włoszech.  

Efektem pracy warsztatowej jest opracowanie opisu modelu. Model został 

wpisany w strukturę projektu standardowego, którego dotyczy rozszerzenie, tj. 

projektu „Praca – Aktywizacja – edycja II”.  
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OGÓLNE ZAŁOŻENIA MODELU PRACY Z MŁODZIEŻĄ NEET  

Opracowany model sanowi połączenie rozwiązań stosowanych dotychczas 

w Stowarzyszeniu CRAS z działaniami, które inspirowane są doświadczeniami 

zagranicznego Partnera, tj. LIM s.r.l., konsultacjami z ekspertami pracującymi 

z młodzieżą NEET na terenie województwa podkarpackiego. Przy przygotowaniu 

Modelu uwzględniono specyfikę lokalnego rynku pracy, szczegółowo 

przeanalizowano wyniki ewaluacji dotychczas zrealizowanych projektów, 

skierowanych do młodzieży NEET, zarówno przez CRAS jak też podmioty włoskie.  

 Zaproponowany model zakłada objęcie młodzieży NEET kompleksowym 

wsparciem. Ostateczna wersja jest rozszerzeniem schematu pracy stosowanego przez 

CRAS w projekcie standardowym, o dodatkowe elementy wynikające z potrzeb 

młodzieży NEET. 
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SCHEMAT GRAFICZNY MODELU PRACY Z MŁODZIEŻĄ NEET  
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SZCZEGÓŁOWY OPIS MODELU 
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INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE 
Praca związana z planowaniem dotyczy indywidualnego doradztwa zawodowego. Podczas 
doradztwa przeprowadzona zostaje identyfikacja potrzeb oraz diagnoza predyspozycji 
zawodowych pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej. Na jej podstawie są 
określone działania zaradcze, które doprowadzić mają do realizacji celów edukacyjno – 
zawodowych. Każdy Uczestnik z pomocą Doradcy wypracowuje Indywidualny Plan 
Działania, który zawiera cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy ich realizacji, 
rekomendacje do organizacji stażu, potrzeby edukacyjne. Ważne jest aby Plan Działania 
nie obejmował tylko wsparcia możliwego w ramach projektu, ale zawierał całokształt 
działań koniecznych do zmiany sytuacji młodego człowieka. Doradcy zwracają uwagę na 
uwzględnienie zarówno bieżących jak i dalekosiężnych celów dotyczących poprawy 
sytuacji zawodowej.  
Rolą doradcy jest wypracowanie u Uczestników gotowości do aktywności nie tylko 
w kontekście projektu i jego rezultatów, ale w szerokiej perspektywie całościowego planu 
zawodowego. 
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SZKOLENIA ZAWODOWE 
Realizowane szkolenia wynikają z Indywidualnych Planów Działania. Są realizowane tylko 
dla tych osób, u których istnieje rzeczywista potrzeba nabycia, podwyższenia lub 
dostosowania kompetencji i kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.  
Każde ze szkoleń zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego 
nabyte kwalifikacje lub kompetencje.  
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WARSZTATY: GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE 
Celem spotkań jest przygotowanie uczestników do efektywnego poszukiwania zatrudnienia. 
Zakres tematyczny zajęć dotyczy rynku pracy, w tym barier psychologicznych 
utrudniających podjęcie zatrudnienia, aktywnych metod poszukiwania pracy, wskazówek 
dotyczących przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz zagadnień teoretycznych na 
temat autoprezentacji w kontekście rozmowy kwalifikacyjnej. Prowadzący warsztaty 
powinni zwrócić uwagę na wyposażenie Uczestników w wiedzę, która będzie stanowić 
wstęp i bazę do działalności praktycznej ukierunkowanej na osiągnięcie zakładanych celów 
edukacyjno – zawodowych. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie warsztatów zostaną 
wykorzystane w trakcie realizacji projektu w kolejnych etapach pracy z Uczestnikami.  
Forma zajęć i stosowane metody i techniki pracy powinny być aktywne, angażować 
Uczestników. Zajęcia prowadzone metodą wykładową nie będą efektywne. Włączenie 
Uczestników stwarza możliwość wymiany doświadczeń i konfrontacji z własnymi 
przekonaniami, pozwala dostrzec indywidualne bariery i trudności.  
Istotna jest postawa prowadzących zajęcia, w kontekście ich uważności i wrażliwości na 
potrzeby uczestników i grupy. Program zajęć nie powinien być sztywno narzucony, 
a elastycznie dostosowywany do potrzeb poszczególnych grup.  
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WARSZTATY: PROCES REKRUTACJI W UJĘCIU HR 
Dzięki udziałowi w zajęciach, Uczestnicy przyglądają się procesowi rekrutacyjnemu 
z perspektywy osoby podejmującej decyzję o zatrudnieniu (kierownik i rekruter). 
Umożliwi to lepsze zrozumienie tego, co jest zależne od kandydata, a co pozostaje poza 
jego kontrolą w procesie rekrutacyjnym. W ramach warsztatu realizowane są treści 
dotyczące czynników, które decydują o przyjęciu kandydata, szczególnie z perspektywy 
osoby: z, bez lub z niskim doświadczeniem zawodowym, czynników dyskwalifikujących 
kandydata, znaczenia i konieczności właściwego przygotowania się do rozmowy, 
praktycznych wskazówek na temat źródeł wiedzy o firmach i stanowiskach. 
UWAGA: 
Osoba prowadząca zajęcia, powinna być praktykiem, zatrudnionym w dużym dziale HR, 
w firmie prowadzącej rekrutację pracowników na terenie województwa podkarpackiego. 
Istotne jest dzielenie się jej doświadczeniami, zaprezentowanie sylwetki rekrutera 
i „oswojenie” młodzieży w byciu w relacji z taką osobą.  
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WARSZTATY: SYMULACJA PROCESU REKRUTACYJNEGO 
 Zajęcia dotyczą oceny kandydatów na podstawie CV oraz rozmów rekrutacyjnych 
w praktyce. Uczestnicy przynoszą na zajęcia CV. Rekruter ocenia dokument, przekazuje 
informacje zwrotne na jego temat, wykorzystuje życiorys przy symulacji rozmów. 
Młodzież NETT otrzymuje wyraźny komunikat z prośbą o przyjście na zajęcia w stroju 
w którym zaprezentowaliby się na realnej rozmowie kwalifikacyjnej. Praktyczną cześć 
zajęć poprzedza wprowadzenie dotyczące  metodologii PAR (problem, action, result) 
w praktyce oraz przygotowanie do wywiadu behawioralnego.   
Prowadzący przeprowadza symulowane rozmowy kwalifikacyjne z każdym 
z uczestników. Zwraca uwagę na mocne i słabe strony każdej z osób, daje komunikaty 
zwrotne, zachęca do pracy nad wzmocnieniem umiejętności autoprezentacji.  
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WARSZTATY: BUDOWANIE WIZERUNKU W SOCIAL MEDIACH I NETWORKING 
Warsztat dotyczy praktycznych zagadnień związanych z korzystaniem z alternatywnych 
kanałów poszukiwana zatrudnienia, obejmuje tematykę związaną z social mediami jako 
narzędziem budowania wizerunku oraz pozyskiwania wiedzy i nawiązywania 
kontaktów. Rekruter wskazuje jak przygotować profesjonalny profil z uwzględnieniem 
słów kluczowych, przybliża zasady etykiety i poprawnego zachowania w mediach 
społecznościowych, opowiada jak wysłać wiadomości przez profesjonalne media 
społecznościowe, np. LinkedIn. Ponadto, na zajęciach poruszane są zagadnienia 
dotyczące wyszukiwania informacji potrzebnych w procesie rekrutacyjnym.  
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INFORMACJE ZWROTNA OPARTA NA OCENIE WIELOŹRÓDŁOWEJ 
Każdy z uczestników otrzymuje opisową informację zwrotną. Celem informacji jest 
podsumowanie efektów pracy uczestników, w tym kontekście motywacyjnym 
i informacyjnym. Opracowanie jest przygotowane na podstawie informacji z wielu 
źródeł, w tym opinii kadry CRAS pracującej z młodzieżą, pracodawców, osób 
realizujących z młodzieżą poszczególne formy wsparcia.  
Opracowanie dostarcza informacji na temat mocnych i słabych stron, obszarów 
wymagających wzmocnienia. Uwzględniać może kompetencje, kwalifikacje, 
umiejętności zawodowe, poziom przygotowania do poszukiwania pracy, poziom 
zaangażowania i motywacji do pracy, poziom staranności i systematyczności, 
przestrzeganie dyscypliny, relacje z ludźmi, funkcjonowanie w zespole.  
W podsumowaniu znajdują się wskazówki dotyczące obszarów wymagających 
udoskonalenia i dalszej pracy. 
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SESJE INDYWIDUALNE: KREOWANIE WIZERUNKU 
Spotkania realizowane są w ramach indywidualnych sesji, prowadzonych przez 
specjalistę wizażu i stylizacji. Konsultacje dotyczą wzmocnienia kompetencji 
kreowania własnego wizerunku w kontekście potrzeb rynku pracy. Indywidualny 
charakter pozwala na spersonalizowanie wsparcia. Wizażysta/stylista prowadzi 
analizę wizerunkową i uwrażliwia na elementy wyglądu, które należy dopracować 
w kontekście kontaktu z pracodawcami (dotyczy to zarówno samego spotkania 
rekrutacyjnego jak i dostosowania ubioru do charakteru późniejszej pracy). Wizażysta 
i uczestnik razem dobierają elementy stroju, w przypadku kobiet również analizują 
makijaż pod kątem stosowności do oficjalnych spotkań.  
Praca realizowana jest z użyciem odzieży, którą przynoszą uczestnicy.  
Stylista przygotowuje uczestników do sesji zdjęciowej. Wykonywane są profesjonalne 
zdjęcia. Przygotowane fotografie służą do promowania kandydatów w mediach 
społecznościowych, możliwe jest ich wykorzystanie w dokumentach aplikacyjnych. 
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POŚREDNICTWO PRACY 
Celem pośrednictwa pracy jest pomoc Uczestnikom w dotarciu do potencjalnych 
pracodawców. Ponadto, jego zadania związane są ze wsparciem Uczestników 
podczas odbywania stażu, tj. pomocy w bieżącym rozwiązywaniu trudności 
i wzmacnianiu umiejętności funkcjonowania w środowisku pracy.  
Zaleca się aby w procesie doboru miejsc odbywania stażu, preferowane były 
przedsiębiorstwa oferujące długoterminową współpracę, wykraczającą po za okres 
odbywania stażu. Takie rozwiązanie zwiększa szansę podjęcia pracy przez 
Uczestników. Sama świadomość tego, że istnieje realne prawdopodobieństwo 
podjęcia zatrudnienia po zakończeniu stażu, mobilizuje Uczestników do rzetelnego 
angażowania się w realizację zadań, zwiększa motywację do wykonywania nowych, 
niekiedy skomplikowanych zadań i pozytywnie wpływa na samodyscyplinę.  
Przy weryfikacji miejsc odbywania stażu, należy pamiętać, że od jakości 
przedsiębiorstw, w duży stopniu zależeć będą sukcesy Uczestników, stąd wymagana 
jest staranność i szczegółowa selektywność pracodawców.  
Duże znaczenie ma tutaj pośrednik pracy, który wspierać będzie Uczestników 
w ustalaniu warunków stażu.  
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STAŻ ZAWODOWY 
Zaplanowane w Indywidualnych Planach Działania staże będą realizowane przez 
okres 6 miesięcy zgodnie z ustalonymi założeniami, wynikającymi z sytuacji 
i potrzeb każdego Uczestnika.  
Program stażu dobrany powinien zostać tak, aby jego realizacja przyczyniła się do 
rozwoju uczestnika, pogłębiła jego umiejętności, wiedzę, zmniejszyła deficyty 
kompetencyjne, zwiększając szansę na podjęcie zatrudnienia.  
W czasie trwania stażu Uczestnicy będą mogli kontaktować się z pośrednikiem pracy 
w sytuacjach wymagających jego interwencji.  
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PODSUMOWANIE 

Zaprezentowany model pracy stanowi autorskie podejście do tematu pracy 

z młodzieżą NEET, opracowane na bazie polsko-włoskich doświadczeń, jako efekt 

realizacji projektu „Młodzież NEET – wspólne wyzwanie, różne rozwiązania”.  

Prezentuj nowatorskie metody, niewykorzystywane dotychczas w pracy projektowej 

przez Stowarzyszenie „CRAS”. Model został wpisany w strukturę projektu 

aktywizacyjnego dla pozostających bez pracy młodych NEET z Podkarpacia, 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Praca – 

Aktywizacja – edycja II” 

 Działania uzupełniające zaplanowane w modelu, zostaną przetestowane 

podczas pilotażu przeprowadzonego na grupie 10 uczestników wskazanego projektu. 

Przebieg realizacji działań oraz ich efekty będą na bieżąco monitorowane. Analiza 

uzyskanych wyników oraz opinii uczestników oraz osób zaangażowanych 

w realizację, pozwoli na ocenę skuteczności zaproponowanego rozwiązania, a także 

wprowadzenie ewentualnych korekt lub modyfikacji do przyjętych założeń.  

 Skorygowany (w miarę potrzeb), ostateczny model pracy z młodzieżą NEET, 

zostanie wdrożony w praktykę działalności Stowarzyszenia „CRAS”, obejmującą 

pracę/projekty na rzecz NEET. Zostanie podjęta stosowna uchwała Zarządu. Ponadto 

podjęte zostaną działania upowszechniające, których zadaniem będzie 

rozpowszechnienie informacji o opracowaniu nowego modelu pracy z NEET 

i praktycznym jego wykorzystaniu, a także zachęceniu innych podmiotów 

działających na rzecz NEET do skorzystania z wypracowanych rozwiązań.  

 Stowarzyszenie „CRAS” zamierza nie tylko wdrożyć nową praktykę pracy, ale 

także rozwijać ją w późniejszym czasie, zgodnie z pojawiającymi się potrzebami. 

Zakłada się także możliwość adaptacji i wykorzystania opracowanych rozwiązań 

w kolejnych opracowywanych projektach/działaniach na rzecz osób pozostających 

bez pracy – w szczególności osób młodych.  


