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MAKE THE CHANGE

Wyzwania na rynku pracy związane ze zmianami pokoleniowymi nie są żadną nowością.
Rewolucyjnym za to pozostaje nowe podejście, które zakłada, że tego typu różnice stanowią
potencjał dla rozwoju organizacji. Co w konsekwencji prowadzi do kształtowania środowisk,
w których pracują i odnajdują się osoby w każdym wieku, z różnymi doświadczeniami,
oczekiwaniami i wartościami.

Tego typu postrzeganie „różnicy” jako czynnika napędzającego cechuje też projekt Make
the Change – Młodzi na Rynku Pracy Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet realizowany we
współpracy z Fundacją Citi Handlowy i finansowanym ze środków Citi Foundation.

To projekt, który nie tylko mapuje i definiuje wyzwania z jakimi mierzą się młodzi na
rynku pracy, ale dzięki wykorzystaniu innowacji społecznych opartych na metodzie design
thinking, proponuje konkretne rozwiązania, które stać się mogą gotowym narzędziem
dla wspierania szkół, firm i organizacji, które gotowe są inwestować w rozwój kompetencji
przyszłości. To doskonały przykład nie tylko dialogu międzypokoleniowego, ale przede
wszystkim laboratorium gotowych, międzypokoleniowo wypracowanych rozwiązań –
innowacja oparta na komunikacji, dialogi i szacunku – dostępna dla wszystkich gotowych
z niej skorzystać.

LAURAWIELOGÓRSKA
Dyrektor ds. HR, Citi Handlowy

PRZEDMOWA
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Make the Change to nie tylko
dyskusja na temat wyzwań, ale
przede wszystkim szukanie

rozwiązań.

Make the Change to autorski projekt Fundacji Przedsiębiorczości
Kobiet, który ma na celu rozbudzanie poczucia sprawczości i budowanie
kultury przedsiębiorczości osób młodych poprzez innowacje społeczne.



ETAPY PROJEKTU

1 MAPOWANIE
WYZWAŃ

2

DEBATA EKSPERTÓW
NA TEMAT WYZWAŃ
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WARSZTAT
DESIGN THINKING
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PODSUMOWANIE
PROJEKTU
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Młodzi napotykają wiele trudności wchodząc
na rynek pracy. Zmapowane obszary wyzwań:

Dyskusja o wyzwaniach Pokolenia Z łącząca opinie młodych,
ekspertów, pracodawców i psychologów oraz szukanie
rozwiązań sprzyjających i ułatwiających młodym ludziom
wejście na rynek pracy w kontekście zmapowanych wyzwań.

EMIGRACJA

RÓŻNICE POKOLENIOWE

EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

ZJAWISKO NEET

PRACA NA WŁASNYM CZY ETAT

Gotowe rozwiązania wypracowane
przez aktywną społeczność Sieci
Przedsiębiorczych Kobiet podczas

debaty i warsztatów Design Thinking.
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PUNKTWYJŚCIA



WYZWANIA

EMIGRACJA RÓŻNICE POKOLENIOWE EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

Zgodnie z raportem British Council
"Next Generation Polska" z 2021 roku
znaczna więszość badanych (70
procent) rozważyłaby emigrację w
celach zarobkowych, w szczególno-
ści do Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Holandii, Norwegii i Stanów Zjedno-
czonych. Deklaracje gotowości
wyjazdu zgłaszają przede wszystkim
młodzi - do 34 roku życia, głównie
rekrutujący się z sektora usług. Moty-
wami wyjazdu są przeważnie zarobki
oraz poprawa standardu życia.

Podstawowe różnice według raportu
opracowanego przez Kamila Matuszczyka
dla Incredible Inspirations Sebastiana
Kulczyka w 2020 roku “Cztery pokolenia w
jednej firmie. Źródło konfliktu czy wulkan
wiedzy?” wynikają z podejścia do work-life
balance, przywiązania do miejsca pracy,
stabilności zatrudnienia, korzystania z
nowych technologii, zdobywania wiedzy,
warunków zatrudnienia, używania
przestrzeni biurowej oraz relacji z pra-
cownikami, przełożonymi i pracodawcą.
Różnice te przekładają się na podejście
młodszych osób do rynku pracy oraz
bardziej doświadczonych pracowników do
osób początkujących.

Z jakimi wyzwaniami będzie się
mierzyć edukacja w przyszłości? To
pytanie pojawiło się w raporcie
„Przyszłość edukacji. Scenariusze
2046” infuture.institute z 2021 roku.
Obecne systemy edukacyjne stoją
przed wielkim wyzwaniem: jak
przygotować uczniów i studentów na
nieznaną przyszłość. Żyjemy w cza-
sach, które charakteryzują się
najbardziej dynamicznymi zmianami
w historii ludzkości, co przekłada się
na wyzwania zawodowe młodych.
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WYZWANIA

PRACA NA WŁASNYM CZY ETATZJAWISKO NEET

Not in Education, Employment or Training

Zjawisko opisuje grupę społeczną młodych ludzi, którzy
nie wykazują aktywności w żadnej z trzech kategorii:
pracy, formalnego kształcenia czy szkoleń. Jest to pojęcie
szersze niż młody bezrobotny, obejmuje bowiem również
absolwentów biernych zawodowo oraz osoby, które
przedwcześnie zakończyły edukację, ale z różnych
przyczyn nie weszły na rynek pracy. W Polsce status NEET
jest raczej przymusowy i wynika z barier strukturalnych.
Problem NEET dotyka częściej kobiety i osoby bez
doświadczenia zawodowego, choć w wielu przypadkach
wysoko wykwalifikowane. Dużą grupę stanowią też tzw.
zniechęceni pracownicy.

Źródło: https://ideologia.pl/czym-jest-neet-uwarunkowania-i-skutki-spoleczno-ekonomiczne/

Jak wynika z raportu Sieci Przedsiębiorczych Kobiet
“Młodzi na rynku pracy” opracowanego w 2021 roku we
współpracy z Mobile Institute, wiele młodych osób stawia
sobie pytanie: pracować na etacie czy mieć własny
biznes. Gło ́wne plusy, jakie młodzi widzą w posiadaniu
własnego biznesu, to chęć bycia niezależnym,
zarządzanie własnym czasem i dniami wolnymi. Jako
minusy własnej firmy wskazywane są̨ duz ̇a
odpowiedzialnos ́c,́ ryzyko oraz koniecznos ́ć posiadania
dużej wiedzy. Jako główne atuty pracy na etacie badani
wymieniaja ̨ małą odpowiedzialnos ́ć, wyznaczone z góry
zadania, stałe godziny pracy i bezpieczne s ́rodowisko.
Jako minus najcześciej pojawiają sie ̨: zależność od
decyzji i sympatii innych, czyli brak niezalez ̇ności.
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Marta Sternicka, Senior Recruiter w Citi Bank Handlowy:

„W obecnych czasach dobrze być elastycznym. To, że obieramy
daną ścieżkę kariery nie oznacza, że za rok, dwa, dalej będziemy
rozwijać się w wybranym kierunku. To nic złego, jeśli ścieżka
nam się nie spodoba lub nie sprawdzimy się w danej roli. W ten
sposób uczymy się czegoś nowego, a nasze poprzednie
doświadczenia mogą przydać się w przyszłości.”

W debacie wzięli udział eksperci ze środowiska naukowego, biznesu,
korporacji, psychologowie i osoby młode. Prelegenci zwracali szczególną
uwagę na sposób motywowania młodych osób, ich wartości, talenty oraz
możliwości jakie pojawiają na różnych etapach edukacji.
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DEBATA



Olga Kożuchowska, dyrektorka biura karier Uniwersytetu SWPS:

„Rosną oczekiwania pracodawców względem młodych kandydatów do pracy w aspekcie
kompetencji społecznych, które stają się coraz ważniejsze w procesie rekrutacji. Praca
nad inteligencją emocjonalną, komunikacją, współpracą – to są dziś bardzo cenne
umiejętności, których można się uczyć cały czas.”

Marek Parzydło, partner w firmie doradczej Younicorn.
GALLUP® Certified Strengths Coach:

„Bardzo ważne jest, aby już na etapie studiów żyć tym, co dzieje się na
kampusie, włączać się w projekty, szukać tematów, które nas interesują
i w które możemy się angażować. System edukacji jest na tyle elastyczny,
że wielokrotnie można zmieniać kierunki studiów – traktujmy to jak pełną
przygód i ciekawych doświadczeń podróż.”
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DEBATA



Danuta Hryniewicz, psycholog, pedagog:

„Niezwykle potrzebna jest motywacja młodych ludzi oraz zwracanie uwagi na edukację.
Dzisiaj proces nauki jest dłuższy i bardziej skomplikowany niż kiedyś, trzeba mieć wiedzę
z wielu różnych obszarów. Dzięki temu młody człowiek może być nauczycielem swojego
pracodawcy, który od strony zawodowej jest mistrzem ale często nie jest w stanie dostoso-
wać się do wymagań nowych czasów. Istotne jest, żeby pracodawca miał tę świadomość.”

Iwona Gasińska-Mulczyńska, właścicielka
Design Thinking Institute:

„Młodzi ludzie mają dużo bardziej określone
wartości, potrzebę sensu i szacunku w środo-
wisku pracy. Ważne jest to żeby ktoś wsparł
ich w rozwoju, kibicował im, a nie tylko
stawiał przed nimi nierealne wymagania.”
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DEBATA

Zuzanna Karcz, popularyzatorka edukacji,
Członkini Rady Programowej OEES:

„Ważne jest to, żeby zastanowić się, czego
tak naprawdę potrzebujemy od pracy.
Znajdowanie talentów jest trudne, nato-
miast warto korzystać z różnych możliwo-
ści, a jest ich naprawdę dużo, trzeba do
nich docierać.”



Ewa Jaczewska, ekspertka Fundacji Into the Future:

„Nic nie dzieje się bez przyczyny i wszystko co robimy ma znaczenie.
Nawet jeżeli podejmujemy wybory nie do końca zgodne z naszymi
oczekiwaniami, to i tak zdobywamy wiedzę i umiejętności. Mogą one
później zaowocować i zostać wykorzystane w szukaniu drogi, która
naprawdę sprawia nam przyjemność i w której się odnajdujemy.
Dzięki tym doświadczeniom nasze działania mogą być bardziej
efektywne.”

Grzegorz Wolff, zastępca dyrektora
w Urzędzie Pracy:

„Większość młodzieży nie wie, że
funkcjonuje coś takiego jak Urząd
Pracy. To nie jest pośrednik, to nowo-
czesne miejsce z ludźmi, którzy są
w stanie wesprzeć młodych na bardzo
wiele sposobów. Wykorzystując różne
instrumenty pomagają im odnaleźć
się na rynku pracy.”

Zofia Kierner, założycielka Girls Future Ready:

„W Stanach Zjednoczonych stawia się na to, żeby
edukacja i szkoła nie były dla młodych wszystkim.
Kładzie się duży nacisk na dostęp do dodatkowych
zajęć, klubów, fundacji czy aktywności, które rozwi-
jają umiejętności i pomagają zakochać się w pracy,
nie traktować jej jako coś, do czego trzeba się
zmuszać.”
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DEBATA
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DEBATA



12 MAKE THE CHANGE Młodzi na rynku pracy | Raport

DEBATA
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MAKE THE CHANGE
MŁODZI NA RYNKU PRACY

WARSZTAT DESIGN THINKING

ZAŁOŻENIA, EFEKTY, PROTOTYPY
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WARSZTAT DESIGN THINKING

ANETA SIEJKA
Ekspertka ds. przedsiębiorczości. Koordynatorka ds. Badań/
Research Manager. Profesjonalna wykładowczyni i trenerka.
Koordynuje projekt Mój biznes za granicą, model wsparcia
instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia
oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzyna-
rodowych. Od 2008 roku prowadzi autorskie warsztaty i wy-
kłady m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
Collegium Civitas, Warszawskiej Szkole Reklamy i innych
uczelniach. Współautorka wielu kampanii reklamowych
nagrodzonych w konkursach – MediaTrendy, Effie. Doradza
w kampaniach społecznych ministerstw i organizacji pożytku
publicznego.

Kontakt: https://www.linkedin.com/in/anetasiejka/

KATARZYNA TALAGA-KORCZ
Współwłaścicielka Design Thinking Institute. Strateg -
moderator, który wierzy, że “każdy jest kreatywny”. Swoje
doświadczenie zdobywała podczas pracy dla różnorod-
nych marek oraz warsztatów dla Volkswagen Polska,
PAYU, IKEA, SWISS KRONO, MetLife. Autorka i prowadzą-
ca szkolenie nt. pozycjonowania marki dla ponad 300
firm w ramach ogólnopolskich projektów Eko Trendy
i Eko Działania. Autorka kursów dla moderatora design
thinking na różnym poziomie zaawansowania. Tworzy
nowe narzędzia, scenariusze. We wszystkich projektach
wykorzystuje metodę design thinking, z dużym naciskiem
na kreatywność.

Kontakt: www.dt-institute.pl

TRENERKI
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WARSZTAT DESIGN THINKING
Design Thinking to myślenie projektowe,
które umożliwia tworzenie innowacyjnych
rozwiązań zarówno biznesowych jak
i społecznych.

Warsztat został zaprojektowany tak, aby wzmocnić kreatywne podejście
do rozwiązywania zmapowanych wyzwań jakie obecny rynek pracy stawia
przed młodymi ludźmi.

Do udziału zostali zaproszeni eksperci od rynku pracy, osoby zaintere-
sowane tematem rozwoju zawodowego, a także studenci i absolwenci
różnych uczelni.

Stworzono pięć zespołów projektowych tzw. Problem Solving Groups
(PSG). Warsztaty odbyły się pod okiem doświadczonych facylitatorek
Katarzyny Talagi-Korcz z Design Thinking Instituteoraz Anety Siejki.

Aneta Siejka
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WARSZTAT DESIGN THINKING

Jako Design Thinking Institutemieliśmy okazję współprowadzić sesję design thinking w ramach projektu
“Make the change - Młodzi na rynku pracy”. Etap projektowania poprzedzony był badaniami oraz pogłębie-
niem tematu w formie panelu dyskusyjnego. Był to świetny wsad merytoryczny do przeprowadzonej sesji.
Wmetodzie design thinking skupiamy się na perspektywie użytkownika, dlatego tak wartościowe były
zróżnicowane zespoły składające się zarówno z przedstawicieli młodego pokolenia i pracowników. Taki
skład zespołów przełożył się na kompleksowe rozwiązania, które zawierały nie tylko perspektywę osób
młodych, ale też pracodawców. Każdy zespół pracował nad innym aspektem tematu “Młodzi na rynku pracy”.
Dzięki temu w wywiadach na etapie empatii mogliśmy skupić się na danym zagadnieniu i poznać go z per-
spektywy użytkownika. Szczególnie interesujące dla nas były nowe potrzeby, jak obecnie użytkownicy
podchodzą do wyzwań związanych np. z różnicami pokoleniowymi. Było to pomocne dla zespołów przy
generowaniu różnorodnych rozwiązań, a powstało ich ponad 200.

Dla mnie jako trenerki ważny też był moment szybkich prezentacji wybranych top 3 pomysłów. Mogliśmy
skupić się na jednym wyróżniku - konkretnej wartości jaka odpowiada na potrzebę użytkownika. A dodatko-
wo przygotować na finalne prezentację przed jury. Kolejnym krokiem zgodnie z metodą było prototypowanie,
w którym tworzyliśmy prototypy rozwiązań, aby rozwijać pomysły pracując rękami. Wykorzystaliśmy etap
prototypowania i testowania do przygotowania finalnych prezentacji dla jury. Design thinking sprawdziło się
jako metoda rozwijania pomysłów z racji ciągłego weryfikowania prototypów z użytkownikami - szybkie
testy.Wykorzystaliśmy fakt, że zespół składa się z użytkowników - zarówno młodych na rynku pracy jak
i przedstawicielek biznesu, organizacji.

Katarzyna
Talaga-Korcz



EFEKTY WARSZTATU:

• 7h pracy zespołowej

• ponad 250 kreatywnych pomysłów

• 5 innowacyjnych prototypów

• 3 zwycięskie zespoły
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WARSZTAT DESIGN THINKING

ZAŁOŻENIA WARSZTATU:

• 30 uczestników

• 5 wyzwań

• 5 zespołów projektowych

• 6 etapów warsztatu

Aneta Siejka

ZAŁOŻENIA I EFEKTY

Katarzyna
Talaga-Korcz



DEFINIOWANIE PROBLEMU
określenie co jest
właściwym
problemem
poprzez
technikę
„re-framing the problem”

EMPATYZACJA
głębokie zrozumienie
potrzeb
i problemów
poprzez
pogłębione
wywiady
z użytkownikami

GENEROWANIE POMYSŁÓW
wygenerowanie jak
największej ilości

możliwych rozwiązań dla
zdefiniowanego problemu

GENEROWANIE POMYSŁÓW CD.

metoda indywidualnej
i grupowej burzy mózgów,
odwróconej burzy mózgów,
skojarzeń do losowego
słowa tzw. random word

BUDOWANIE PROTOTYPÓW
zaprezentowania

wizualnego pomysłu
użytkownikom

i szybkie zebranie
opinii na temat
rozwiązania za

pomocą pitchingów.

TESTOWANIE
prezentowanie prototypów
przed komisją pod koniec

warsztatu

ETAPY WARSZTATU
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WARSZTAT DESIGN THINKING
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WARSZTAT DESIGN THINKING PROJEKTY

1 SYMULACJE
PRACY

2 WARSZTATY Z
KOMUNIKACJI

3 TESTY GALLUPA
W EDUKACJI

SYSTEM JASNEJ
ŚCIEŻKI KARIERY

PLATFORMA INTERNETOWA
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW



MNIEJ TEORII WIĘCEJ
PRAKTYKI!
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WARSZTAT DESIGN THINKING

WYZWANIE: EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

Pytanie projektowe: Jak możemy pomóc młodej osobie
zbudować pewność siebie w obszarze edukacji tak aby
więcej decyzji należało do niej?

Symulacje pracy: Narzędzie uświadamiania zawodowe-
go, możliwe do wprowadzenia na każdym etapie edukacji,
polegające na spotkaniach młodych z przedstawicielami
różnych zawodów. Dzięki współpracy edukacji z biznesem
młodzi mają możliwość zderzenia swoich wyobrażeń na
temat danej branży z rzeczywistością.

Korzyści: Budowanie świadomości swoich kompe-
tencji i abmicji, poznawanie realiów rynku pracy,
wyzwań związanych z danym zawodem, możliwości
zarobkowych w naturalnym środowisku. Symulacje
dają możliwość sprawdzenia i przetestowania
swojego planu.

ZWYCIĘSKI PROJEKT:
SYMULACJE PRACY

SKŁAD ZESPOŁU:
Maksymilian Czapiewski

Dorota Kotlarz
Izabela Kulesza

Urszula Tomaszek
Anna Żórawska



RAZEM MOŻEMY
WIĘCEJ!
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WARSZTAT DESIGN THINKING

WYZWANIE: RÓŻNICE POKOLENIOWE

Pytanie projektowe: Jak wykorzystywać różnice
pokoleniowe do efektywnej pracy i budować wzajemny
szacunek?

Warsztaty z komunikacji: Program warsztatowy zakła-
dający wzajemną naukę kompetencji przyszłości, jaką
jest komunikacja. Celem jest budowanie przestrzeni,
w której doświadczenie różnorodnych grup jest atutem
i możliwością do rozwoju. Projekt posiada duży impakt
społeczny - można go wykorzystywać zarówno w dużych
korporacjach jak i mniejszych organizacjach.

Korzyści: Zmniejszenie barier komunikacyjnych,
łatwość wdrożenia, wypracowanie nowych postaw,
budowanie wzajemnego szacunku, poznawanie
przyczyn i skutków różnic pokoleniowych,
których zrozumienie ułatwia współpracę.

DRUGIE MIEJSCE:
WARSZTATY Z KOMUNIKACJI

SKŁAD ZESPOŁU:
Izabela Bałuk
Aldona Bober

Ewa Ciechanowicz
Joanna Kozaczyńska

Magda Sobecka
Małgorzata Szymaniuk-Kruk

2



GALOPUJMY PO
SWÓJ TALENT!
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WARSZTAT DESIGN THINKING

WYZWANIE: ZJAWISKO NEET

Pytanie projektowe: Jak możemy pomóc młodej osobie
odkryć możliwe ścieżki zawodowe, zgodne z jej talen-
tami, wartościami i marzeniami, tak aby miała poczucie
sensu i spełnienia?

Testy Gallupa w szkołach:Wdrożenie do szkół testów, któ-
re pozwalają określić natężenie cech zwanych talentami.
Zgodnie z teorią, osoby wykorzystujące swoje talenty, mają
szansę działać najefektywniej, dlatego uczniowie dzięki
poznaniu swoich cech, mogą szybciej i skuteczniej określić
swoją ścieżkę zawodową.

Korzyści: Budowanie świadomości swoich
kompetencji i ambicji, poznanie siebie i swoich
talentów, na podstawie czego łatwiej jest określić
swoją ścieżkę zawodową. Oszczędność czasu,
rzetelne i sprawdzone narzędzie, łatwość
wdrożenia, przystępna cena testu.

TRZECIE MIEJSCE:
TESTY GALLUPAW EDUKACJI

SKŁAD ZESPOŁU:
Agnieszka Godlewska

Wiktoria Kalisiak
Dominika Kotowska

Julita Panufnik
Agnieszka Swat-Cora

3



PROSTOTA KLUCZEM
DO SUKCESU!

23 MAKE THE CHANGE Młodzi na rynku pracy | Raport

WARSZTAT DESIGN THINKING

WYZWANIE: PRACA NA WŁASNYM CZY ETAT

Pytanie projektowe: Jak możemy pomóc młodej osobie
czuć się bezpiecznie jako przedsiębiorca prowadzący
własny biznes?

Platforma intrnetowa: Strona, na której młoda osoba
znajdzie proste odpowiedzi na trudne pytania. Osoby
młode mogą kierować swoje pytania do bardziej doświad-
czonych przedsiębiorców i otrzymywać łatwe i zrozumiałe
wskazówki. Dodatkowo platforma przewiduje stworzenie
oswajacza porażek, który na bazie cudzych doświadczeń
pozwoli znaleźć optymalne rozwiązania.

Korzyści: Propagowanie i budowanie kultury
przedsiębiorczości u młodych, oszczędność czasu
dzięki jednej bazie wiedzy, możliwość poznania
doświadczonych przedsiębiorców, oswajanie
z pozoru trudnych tematów związanych
z prowadzeniem własnej firmy.

PLATFORMA INTERNETOWA
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SKŁAD ZESPOŁU:
Darya Harbovich

Iwona Paszkiewicz
Agnieszka Rejowska

Marzena Stachura-Kozakiewicz
Anna Szczęsna

Zuzanna Szczęsna



JASNE KROKI
DO SUKCESU!
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WARSZTAT DESIGN THINKING

WYZWANIE: EMIGRACJA

Pytanie projektowe: Jak możemy pomóc młodej osobie
z zagranicy w osiągnięciu sukcesu zawodowego w Polsce,
tak aby czuła się stabilnie i bezpiecznie?

System jasnej ścieżki kariery: Sytem łączy kandydata
z pracodawcą na podstawie rekrutacji-grywalizacji.
Neutralny doradca zawodowy tworzy profil kandydata
i kontaktuje go z firmą, która stawia jasno określone
oczekiwania wobec teraźniejszych i przyszłych potrzeb,
na bazie których budowana jest ścieżka rozowju dla
pracownika.

Korzyści: Oszczędność czasu i pieniędzy pracownika
i pracodawcy, klarowna perpsektwa rozwoju dla
pracownika, pracodawca ma możliwość nawiązania
dłuższej współpracy z pracownikiem i wyszkolenia
na dobrym poziomie, co pozwala min. zmniejszyć
częstotliwość rekrutacji.

SYSTEM JASNEJ
ŚCIEŻKI KARIERY

SKŁAD ZESPOŁU:
Paulina Falkenberg

Magdalena Jeżyńska
Karolina Kurek-Suwała

Urszula Murawska
Julia Szwarc



Przed młodymi stoi wiele wyzwań. Świadomość rynku, potrzeb
własnych i potencjalnych pracodawców, różnic wynikających z
wieku starszych pracowników, pozytywnie wpływają na poprawę
społecznego funkcjonowania.

Projekty takie jak ten są niezwykle potrzebne ponieważ pozwalają
na wypracowanie rozwiązań przez uczestników będących przed-
stawicielami różnych środowisk - pozwala to na holistyczne
podejście poszukiwanych rozwiązań.

Byłam w grupie z młodymi osobami, pełnymi chęci do działania,
kreatywnymi, świadomymi tego, do czego dążą. Jestem przekona-
na, że dobre przygotowanie do zawodowego startu wpłynie
bardzo pozytywnie na zawodowe wyzwania młodych ludzi.
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WARSZTAT DESIGN THINKING

Cieszę się że mogłam z bliska i w pełnym wymiarze uczestniczyć
w rozmowie, pracy, wymianie zdań z osobami których pewnie zwyczaj-
nie bym nigdy nie spotkała. Podejście do problemów tych samych ale
z innej perspektywy było pouczające. Potwierdziło się to co od ponad
15 lat powtarzam i ja i wielu moich kolegów - doradztwo zawodowe
na wczesnym etapie edukacji jest koniecznością. Wszyscy wiedzą
ale nikt nie działa aby ten element stał się kluczowy.

Na początku swojej drogi zawodowej spotykamy się z pewnego
rodzaju dysonansem: z jednej strony skrajnie archaiczny i prze-
ładowany program edukacji oraz nieprzystosowane do realiów
współczesnego świata uczelnie wyższe, z drugiej zaś – pracodawcy
oczekujący aktywnego i innowacyjnego podejścia do zadań. Myślę, że
brak inspiracji i mentoringu ze strony uczelni powoduje powszechne
poczucie zagubienia i epidemię braku pomysłu na siebie. Dlatego takie
projekty mogą być dobrym impulsem do zmian.

OPINIE UCZESTNIKÓWWARSZTATU



KONFERENCJA MAKE THE CHANGE PODSUMOWANIE

W trakcie Konferencji odbyło się
podsumowanie projektu Make the
Change oraz prezentacje trzech
zwycięskich zespołów. Grupy miały
okazję przekonać uczestników do
zasadności wdrożenia swojego roz-
wiązania i zrobić pierwszy krok do
jego realizacji.
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KONFERENCJA MAKE THE CHANGE PODSUMOWANIE

Część oficjalna Konferencji
zakończyła się wystąpieniem
Przemka Staronia, psychologa,
wykładowcy, trenera i edukatora,
autora książek "Szkoła bohaterek
i bohaterów, czyli jak sobie radzić
z życiem" i "Szkoła bohaterek i bo-
haterów, czyli jak radzić sobie ze
złem", który opowiedział o swoim
podejściu do edukacji i pokolenia
wchodzącego na rynek pracy.
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MAKE THE CHANGE WNIOSKI

Rynek pracy wymaga zmniejszenia barier
komunikacyjnych między pokoleniami.

Poznanie talentów ułatwia określić
swoją ścieżkę zawodową.

Młodzi w ramach swojej edukacji potrzebują więcej
praktyki, dzięki czemu mogą poznać realia rynku pracy.

Konieczne jest budowanie kultury
przedsiębiorczości u młodych.

Doradztwo zawodowe powinno być
istotnym elementem edukacji.
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MAKE THE CHANGE CO DALEJ?
Kluczowymi elementami wszystkich wypracowanych
projektów są wzajemne zrozumienie, otwartość, dobra
komunikacja, chęć współpracy i dzielenia się własnym
doświadczeniem. Dzięki nim, grupy warsztatowe wypracowały
pięć gotowych do wdrożenia projektów, powstałych na skutek
różnorodnych obserwacji, opinii i praktyk.

Zachęcamy do korzystania z wniosków i efektów projektu
Make the Change - Młodzi na rynku pracy. Zaproponowane
rozwiązania mogą być wdrażane w szkołach, firmach
i instytucjach, którym zależy na wprowadzaniu innowacji
i nowych narzędziach, działających z korzyścią zarówno dla
pracownika jak i pracodawcy. Powstałe projekty pozwalają
rozwijać kompetencje dostosowane do potrzeb zmieniają-
cego się rynku pracy i tworzyć narzędzia, które ułatwiają
młodym rozpoczęcie kariery zawodowej.

Zapraszamy do kontaktu firmy i organizacje zainteresowa-
ne partnerstwem w przyszłych edycjach projektu Make the
Change.

KOORDYNATORKA PROJEKTU
Marta Zawiślińska

m.zawislinska@fundacjakobiet.org

KONTAKT
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PARTNERZY PROJEKTU



DZIĘKUJEMY

MAKE THE CHANGE
MŁODZI NA RYNKU PRACY

Projekt “Make the Change – Młodzi na rynku pracy” odbył się
na przełomie kwietnia i czerwca 2022 roku, został zrealizowany
w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach przy wsparciu
finansowym Citi Foundation w Nowym Jorku oraz wsparciu
merytorycznym Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga.


