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MODEL AKTYWIZACJI WYPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU „INNOWACJA 

W PLINEU” 

Grupa docelowa: ludzie młodzi 

 

I. Ogólne założenia  

 

Model wspierania aktywizacji ludzi młodych został wypracowany w trakcie wspólnej pracy 

warsztatowej, która odbywała się podczas 3 szkoleń realizowanych w ramach projektu „Innowacja 

w PLinEU”. W szkoleniach uczestniczyły przedstawicielki PLinEU, głównie trenerki a zarazem 

reprezentantki władz organizacji. Dzięki wspaniałemu mentorowi - Diarmuidowi Lavalle 

opracowane zostały podstawowe założenia modelu. 

 

Główna idea, jaka przyświecała podczas pracy to wiara i przekonanie, że Człowiek rozwija się 

przez całe życie a radzenie sobie we współczesnym świecie wymaga aktywnej  

i zaangażowanej postawy i działania. Model wsparcia wykorzystuje więc innowacyjne metody 

rozwijania  postawy proaktywnej i wspierania w procesach dokonywania zmian, podnoszenia 

jakości swojego życia oraz zrównoważonego rozwoju na każdym jego etapie. 

 

W procesie aktywizacji (społecznej, fizycznej, zawodowej) stosujemy holistyczne podejście do 

człowieka. Pracujemy z ludźmi uwzględniając funkcjonowanie  fizyczne, emocjonalne, umysłowe i 

duchowe. Zakładamy, że między tymi obszarami występuje ścisła zależność i trudno je traktować 

oddzielnie.  
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Podstawę naszego działania stanowi też podejście systemowe, które tłumaczy zjawiska 

społeczne poprzez sieć relacji, powiązań i oddziaływań zamiast w sposób linearny tzn. 

przyczynowo - skutkowy. Człowiek cały czas funkcjonuje z interakcji ze światem oraz  

w określonym kontekście. 

 

Ponadto zakładamy, że jednym z głównych filarów naszej pracy z ludźmi jest podejście 

podmiotowe,  i doceniające (appreciative) - każdy jest aktorem swojego życia i ma margines 

swobody (wyboru), za każdym działaniem kryje się pozytywna intencja, rozwój następuje na 

każdym etapie życia. 

Na poziomie operacyjnym posługujemy się podejściem poznawczym, w szczególności bazujemy 

na procesie podejmowania decyzji.  

W naszym podejściu  nie tylko szanujemy autonomię człowieka ale uczymy  dokonywania 

wyborów, jako kluczowej kompetencji stanowiącej podstawę proaktywnego działania. 

 

II. Obszary aktywizacji: 

 

Konstruując projekty aktywizacyjne bierzemy pod uwagę wszystkie powyżej wspomniane zasady. 

Dodatkowo kompleksowość wsparcia zapewniana jest poprzez zaplanowanie działań w 4 poniżej 

wskazanych obszarach: 
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III. Proces aktywizacji 

 

Proces aktywizacji zakłada 3 etapy, w każdym planowane są działania wywodzące się z 4 

obszarów wspomnianych powyżej. 

 

Etapy procesu tzw. 3 Ps: 

 

 

 

 

IV. Model wsparcia na przykładzie projektu „Push the limits. Przekraczamy granice”. 

 

Projekt „Przekraczamy granice. Push the limits” jest dofinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. 

 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych 60 osób  

w wieku od 18 do 35 lat, z grupy tzw. NEET (ang. Not in Education, Employment, or Training) 

zamieszkujących województwo małopolskie, poprzez realizację kompleksowej, spójnej, 

indywidualnie dopasowanej strategii zmiany, która zakłada między innymi udział w mobilności 

ponadnarodowej.  
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Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które należą do grupy NEET, czyli łącznie spełniają 

następujące warunki: nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo), nie uczestniczą  

 

w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się czyli nie uczestniczą w 

pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy. 

 

Proces udziału w projekcie oparty jest na 4 obszarach aktywizacji oraz procesie 3Ps: 

 

 

 

Etap I - budowanie 
pozytywnego 
nastawienia, 
motywacji: 

• coaching  

• spotkania motywacyjne z 
mentorami, 

• rozwoj kompetencji miękkich 

• szkolenia integracyjne, 
outdoor 

 

Etap II - planowanie 

•  praca nad Indywidualnym 
Planem Działania; 

• Planowanie budowania sieci 
kontaktów 

• spotkania z mentorem i 
coachem dotyczące 
wyznaczania celów 

• szkolenia i warsztaty 
pobudzające kreatywność, 
dokonywanie autoanalizy, 
zgłebianie samoświadomości 

• zajęcia relaksacyjne 

Etap III - działanie 

• uczestnictwo w zagranicznym 
stażu, 

• uczestnictwo w stażu w 
Polcse 

• uczestnictwo w szkoleniach 
zawodowych; 

• aktywne poszukiwanie pracy 
i/lub mozliwości edukacyjnych 

• budowanie sieci kontaktów 

• zajęcia relaksacyjne oraz 
sportowe  


