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Ostrowiec Świętokrzyski: Notatnik Zawodowy Licealisty
Nie jest tajemnicą, iż od dawna młodzież z powiatu ostrowieckiego boryka z szeregiem
problemów, z którymi nie łatwo radzić sobie (wysoki wskaźnik bezrobocia – ok. 23,6%
w lipcu 2006, niski wzrost gospodarczy, masowe wyjazdy młodzieży na zachód itd.). W
tych okolicznościach, jako odpowiedź na te i podobne problemy, Stowarzyszenie na
rzecz Postępu Demokracji ERWIN w sierpniu tego roku rozpoczęło wdrażanie projektu
„Notatnik Zawodowy Licealisty”, który jest ofertą kompleksowego ujęcia procesu
podejmowania aktywności zawodowej.
- Urzeczywistnienie naszego kolejnego projektu tym razem stało się realne dzięki pomocy
finansowej Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji
Narodowej - wyjaśniają realizatorzy projektu. – Poza uzyskaniem umiejętności poruszania
się na rynku pracy bądź przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, młodzież przyswoi
sobie także podstawy wiedzy o funkcjonowaniu Małych Przedsiębiorstw.
W efekcie można powiedzieć, iż ułatwi to podejmowanie działalności gospodarczej z
realnymi szansami na sukces rynkowy.
Warto nadmienić, iż w realizację „Notatnika Zawodowego Licealisty” zaangażowała się
młodzież LO nr 2 im. J. Chreptowicza oraz LO nr 4 im. C. K. Norwida. Działania projektu są
również aktywnie wspierane przez nauczycieli ww. szkół, a w szczególności przez panie:
mgr Danutę Zając (LO nr 4) oraz mgr Bożenę Tomkowiak (LO nr 2).
- Kiedy przeanalizowaliśmy wyniki naszych badań socjologicznych wśród młodzieży na temat
ich orientacji z zakresu podejmowania pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
postanowiliśmy podzielić projekt na trzy zasadnicze części - opowiada Monika Magakian ze
Stowarzyszenia ERWIN.
W części doradczej specjaliści Stowarzyszenia, m. in., opracowują i wdrażają wspólnie z
uczestnikami projektu plany działania dotyczące budowania określonej ścieżki osobistego
rozwoju i potencjału zawodowego (włącznie z oceną realnych możliwości w staraniach o
pracę).
- Wydaje się, iż część druga – mobilność, w sposób istotny przyczyni się do podwyższenia
samooceny uczestników projektu - kontynuuje M. Magakian. – Młodzież będzie uczestniczyła
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w rozmowach kwalifikacyjnych z pracodawcami z powiatu ostrowieckiego, a całokształt tych
rozmów będzie szczegółowo przeanalizowany w trakcie specjalnych zajęć.
Ostatni element projektu – część rynkowa, dotyczy zakładania i prowadzenia własnej firmy,
zaś jej uczestnicy będą mieli możliwość otrzymania praktycznych porad od ekspertów w
zakresie małego biznesu.
Mamy nadzieję, iż Stowarzyszenie, jak to się odbywało do tej pory, osiągnie postawione w
swoim kolejnym projekcie cele.
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