
Szanowni Państwo,

Chciałabym  przedstawić  Państwu  nowy  projekt  „Wykiełkuj  na  rynku  pracy”,  który  realizowany
będzie  od  października  2015 roku  w Bibliotece  Publicznej  w dzielnicy  Ochota  m.st.  Warszawy,
Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 93 „Przystanku Książka” (ul. Grójecka 42).  Uprzejmie
proszę o przekazanie informacji o nim osobom zainteresowanym w Państwa otoczeniu.

Wykiełkuj na rynku pracy

Projekt „Wykiełkuj na rynku pracy” ma na celu podniesienie kompetencji młodych osób, które 
dopiero planują wejście na rynek pracy lub stawiają na nim pierwsze kroki. Skierowany jest do 
dwóch grup odbiorców:

• uczniowie II i III klasy liceów,
• studenci  ostatnich  lat  studiów  i  absolwenci  szkół  wyższych  (maksymalnie  1  rok  od

ukończenia nauki), którzy nie mogą znaleźć pracy.

Dlaczego ważne jest, aby właśnie młodzi ludzie wzięli w nim udział?

Badania bezrobocia prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że osoby młode są
szczególnie  zagrożone  bezrobociem  w  Polsce.  W  marcu  2014  roku  osoby  do  24.  roku  życia
stanowiły ponad jedną czwartą liczby nowo zarejestrowanych (27,9%) osób bez pracy. Absolwenci
szkół  stanowili  10,8%  nowo  zarejestrowanych  bezrobotnych  (wśród  nich  jedna  czwarta  to
absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia).

Nazwa projektu

Nasiona i wyrastające z nich kiełki są metaforą sytuacji młodych osób na rynku pracy, które muszą
najpierw „przebić się na powierzchnię”, a następnie odnaleźć w nowym środowisku. Stopniowe
kiełkowanie i wzrastanie roślin to również odniesienie do wpływu projektu, który pojawić się może
dopiero po pewnym czasie od jego zakończenia.

Dlaczego odbywać się będzie w bibliotece publicznej?

Biblioteki publiczne od dawna nie są już miejscem, do którego przychodzi się wyłącznie po to, aby
wypożyczyć książki.  Dziś  biblioteki  są centrum dla lokalnej  społeczności,  prestrzenią aktywności
kulturalnej  i  debat  publicznych.  Prowadzą  intensywną  działalność  edukacyjną,  szczególnie  w
zakresie edukacji informacyjnej i medialnej.
Wśród warszawskich bibliotek szczególnie  pozytywnie wyróżnia się  w tym zakresie „Przystanek
Książka”,  mediateka otwarta  w 2009 roku na Ochocie.  Jest  to instytucja niezwykle  otwarta  na
działania twórcze i społeczne. Chętnie odwiedzają ją osoby w każdym wieku, a szczególnie często –
młodzież.

Szczegóły projektu

Spotkania dla każdej z grup odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Przewidywany czas trwania
projektu to październik 2015 – kwiecień 2016 roku.



Wstępny plan spotkań

1. SPOTKANIE
• Spotkanie wstępne

• prezentacja projektu
• wypracowanie zasad i podpisanie kontraktu
• integracja grupy

• Budowanie własnej ścieżki kariery
• rozmowa na temat dotychczasowych doświadczeń z pracą i planów na przyszłość
• dwie strategie zachowania na rynku pracy i w pracy – rywalizacja czy współpraca

2. SPOTKANIE
• Wyszukiwanie informacji o pracy

• ogólne portale z ogłoszeniami o pracy
• wyszukiwanie szczegółowe pod kątem konkretnego zawodu

• Praca za granicą
• europejskie portale dotyczące pracy za granicą

3. i 4. SPOTKANIE
• Przygotowanie CV (2 spotkania)

• klasyczne
• kompetencyjne
• europejskie
• wzory CV dostępne w Internecie
• niestandardowe

• Przygotowanie listu motywacyjnego
• Portale społecznościowe a poszukiwanie pracy

• LinkedIn
• inne portale (w zależności od tego, z jakich portali korzystają uczestnicy)

• W sprawie przygotowania CV i listu motywacyjnego uczestnicy będą mogli skorzystać 
również z indywidualnych konsultacji.

5. SPOTKANIE
• Spotkanie  z  gościem  –  uczestnicy  projektu  wybierają  zawód,  który  szczególnie  ich

interesuje  i  o  którym chcieliby  więcej  się  dowiedzieć.  Osoba ta  jest  zaproszona na
spotkanie.  Uczestniczy  angażują  się  w  przygotowanie  tego  spotkania  i  kontakty  z
gościem. Planowane są dwa takie spotkania (również 9.).

6. SPOTKANIE
• Rozmowa o pracę

7. SPOTKANIE
• Urząd Pracy
• Inne instytucje wspierające zatrudnienie

• biura karier
• inkubatory przedsiębiorczości

8. SPOTKANIE
• Prawo pracy – podstawy
• Mobbing
• Zagadnienia dotyczące atmosfery środowiska pracy

• radzenie sobie ze stresem i konfliktami w pracy
• równowaga pomiędzy życiem zawodowym i czasem wolnym



9. SPOTKANIE
• Spotkanie z gościem
10. SPOTKANIE
• Staże i praktyki

• Erazmus
• Wolontariat
• Samodoskonalenie

• źródła informacji o możliwościach pozaformalnego podnoszenia swoich 
kompetencji

• wybrane platformy z darmowymi kursami internetowymi
11. SPOTKANIE
• Zakończenie i podsumowanie projektu
• Omówienie dalszych etapów ewaluacji

Dodatkowo  uczestnicy  projektu  będą  zachęcani  do  korzystania  z  publikacji  dotyczących
poszukiwania pracy zgromadzonych w bibliotece i zasobów elektronicznych na ten temat, a także
uczestniczenia w działaniach biblioteki, które mogą wzmocnić ich kompetencje, np. konwersatoria
językowe, kursy z zakresu edukacji informacyjnej.

Projekt badawczy

Projekt edukacyjny „Wykiełkuj na rynku pracy” jest częścią pracy badawczej mgr Magdaleny Paul w
ramach  rozprawy  doktorskiej  prowadzonej  w  Instytucie  Informacji  Naukowej  i  Studiów
Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kisilowskiej. Jego
celem  jest  określenie  wpływu  społecznego  bibliotek  publicznych  na  przykładzie  działań
wspierających poszukiwanie pracy i zatrudnienie.

Jestem  absolwentką  IINiSB  UW.  Brałam  udział  w  projektach  badawczych  dotyczących
kompetencji  informacyjnych  w  zakresie  zdrowia  oraz  oceny  długofalowych  efektów  szkoleń
bibliotekarzy. Do mich zainteresowań naukowych należą: badania jakości usług bibliotecznych oraz
potrzeb  użytkowników,  kształcenie  kompetencji  informacyjnych  i  medialnych  w  bibliotekach,
współpraca bibliotek z innymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi.

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania lub chcą dowiedzieć się więcej o projekcie „Wykiełkuj na rynku pracy”
lub moim projekcie badawczym, uprzejmie proszę o kontakt:

• adres e-mail: magdaa.paul@gmail.com
• tel.: +48 669 071 484
• adres do korespondencji:

Magdalena Paul
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW
ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa


