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Etat czy firma?
W naszych czasach jest to dylemat niejednego młodego człowieka. Tylko jak to
rozwiązać? Czy jest na to jakaś recepta? A czy młody człowiek potrafi samodzielnie
szukać odpowiedzi? W swoim kolejnym projekcie „Od pierwszego etatu do własnej
firmy – kreowanie aktywnych postaw na rynku pracy” Stowarzyszenia na rzecz
Postępu Demokracji ERWIN stawia przed sobą dość trudne cele.
- Głównym celem projektu, który przy wsparciu finansowym Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej obecnie realizujemy w obszarze
integracji i aktywizacji społecznej, jest propagowanie aktywności na rynku pracy, z
uwzględnieniem, m. in., szans jakie stworzyła ekonomia społeczna w zakresie spółdzielni
socjalnych - opowiadają realizatorzy projektu. – Obejmuje on swoim zasięgiem bezpośrednio
około 400 młodych osób.
Potrzeba realizacji zaproponowanych działań i grup docelowych jest skutkiem modelowych
rozwiązań i konieczności powielania dobrych, sprawdzonych praktyk. Niniejszy projekt
również przekazuje kompleksową i praktyczną wiedzę, innowacyjne narzędzia i techniki
komunikacji, co z pewnością zaprocentuje realnymi szansami na sukces rynkowy
beneficjentów.
- Jeśli uda nam się zrealizować wszystkie cele projektu - zaznaczają członkowie
Stowarzyszenia - to występuje realna możliwość powstania kilkudziesięciu nowych miejsc
pracy oraz podjęcie przez nie mniej niż 30 kolejnych osób etatowego zatrudnienia.
Podobne rozwiązanie wydaje się być jedynym rozsądnym, bowiem bezrobocie w
województwie świętokrzyskim w lipcu 2006 wynosiło aż 18,4% mieszkańców. Województwo
świętokrzyskie należy również do województw o najniższym potencjale gospodarczym –
poniżej 3% udziału w tworzeniu PKB. Co więcej, zgodnie z danymi GUS województwa
świętokrzyskiego „wskaźnik przedsiębiorczości mierzony liczbą podmiotów na 10 000
mieszkańców wynosi 75 przy średniej krajowej 98,7. […] Dysproporcje w rozwoju
przedsiębiorczości w województwie charakteryzuje ponadto 2,5-krotna różnica w wielkości
tego wskaźnika w miastach i na wsi”.
Jako grupę docelową wytypowano ludzi młodych (do 25.roku życia), ponieważ to właśnie oni
najczęściej zgłaszają potrzebę uzyskania informacji w zakresie proponowanych przez projekt
zagadnień. Jak wynika z ostatnich badań Stowarzyszenia, m.in narzekają oni na:


brak (bądź małą ilość) ofert pracy,
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brak umiejętności i odwagi do podejmowania własnej działalności, brak pomysłu i
duże ryzyko działania,
brak praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
brak umiejętności identyfikacji nisz istniejących na lokalnym rynku,
trudny dostęp do źródeł finansowania MŚP,
obawa przed brakiem pomocy w związku z załatwianiem licznych formalności itd.

Otóż aby zminimalizować problemy młodych ludzi w tym zakresie, Stowarzyszenie proponuje
kompleksowe rozwiązania, zawierające najważniejsze elementy rynku pracy, m.in.:
poszukiwanie i podejmowanie pierwszej pracy oraz zakładanie i prowadzenie własnych firm
bądź spółdzielni socjalnych.
- Poza tradycyjnymi rozwiązaniami: publikacje, seminaria, warsztaty itd., na początku 2007
roku uruchomimy specjalny moduł e–learning’u na naszej stronie internetowej na temat w/w
zagadnień - podkreśla G. Magakian, przewodniczący Stowarzyszenia ERWIN. – Sądzę, iż
dzięki temu znacznie rozszerzy się zasięg naszego projektu i uda nam się zaangażować w
nim większą ilość uczestników pośrednich.
Ciekawym elementem przedsięwzięcia jest także konkurs na Najlepszy Biznes Plan, który
zostanie przeprowadzony wśród wszystkich uczestników projektu. Rzecz jasna, iż najlepsze
z nich zostaną odpowiednio nagrodzone, bowiem … dla Stowarzyszenia najważniejszym jest
ukształtowanie wśród młodzieży świadomości, iż prywatna przedsiębiorczość –
samozatrudnienie jest po prostu podstawą samodzielności i niezależności. Warto podkreślić,
iż jest to już III Edycja Konkursu na Najlepszy Biznes Plan zorganizowana przez
Stowarzyszenie ERWIN.
Realizując obowiązkowy element kontynuacji projektu, Stowarzyszenie zostanie w stałym
kontakcie z aktywnymi słuchaczami, szczególnie w celach pomocy merytorycznej.
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