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Sukces w Ostrowcu
Elżbieta Bidzińska
W styczniu 2008 Stowarzyszenie na rzecz Postępu Demokracji ERWIN w Ostrowcu Św.
rozpoczęło wdrażanie projektu „Vademecum Sukcesu – integracja, edukacja, rozwój”.
Stowarzyszenie jest jedynym ośrodkiem w województwie świętokrzyskim, który realizuje
działania z III komponentu (Równe szanse i integracja społeczna) w ramach wsparcia
udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP).
Powstanie projektu i potrzeba jego realizacji jest skutkiem diagnozowania problemów, jakie
występują w powiecie ostrowieckim, gdzie, mimo określonego rozwoju gospodarczego wciąż
paradoksalnie bardzo powoli maleje liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Otóż z tego powodu głównymi celami realizowanego przez Stowarzyszenie projektu są
przede wszystkim: a) zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w regionie poprzez
promocję zatrudnienia oraz rozwój prywatnej przedsiębiorczości, b) upowszechnianie i
promocja dobrych praktyk i modelowych rozwiązań z ww. zakresu, c) aktywizacja zawodowa
osób będących w trudniej sytuacji, d) tworzenie równych szans dla najsłabszych oraz e)
wspieranie inicjatyw zwiększających udział społeczny grup marginalizowanych.
Warto zaznaczyć, iż projekt (zresztą tak jak cele Mechanizmów Finansowych EOG i FOP)
ma charakter prorozwojowy, czyli przyczynia się do zmniejszania różnic społecznogospodarczych. Innymi słowy działania Stowarzyszenia mobilizują i angażują beneficjentów
projektu do odgrywania bardziej aktywniej i odpowiedzialnej roli w społeczeństwie
obywatelskim celem zmniejszenia nierówności społeczno-ekonomicznych.
- Dlaczego Stowarzyszenie wybrało te a nie inne działania - pytam przewodniczącego
Stowarzyszenia, Graira Magakiana?
- Chodzi nam szczególnie o dość poważne problemy związane z minimalizacją apatii
społecznej, uczuciem bezradności i niestety nie raz nawet poczucia beznadziei, która
czasem bezpośrednio wynika z pewnego stereotypu życia w małych miejscowościach jak
nasz Ostrowiec i z którym Stowarzyszenie walczy praktycznie permanentnie. W tej materii
szczególną grupę stanowią osoby młode m.in. pochodzące z biednych rodzin bądź terenów
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pohutniczych czy też z rodzin dotkniętych różnymi patologiami społecznymi. Oni, czyli około
400 osób do 25. roku życia, stanowią naszą grupę docelową.
W sumie młodzież jest na tyle świadoma stanu rzeczy, iż samodzielnie rozpoznaje własne
problemy, bowiem różne badania socjologiczne, które zostały przeprowadzone przez
Stowarzyszenie w latach 2005 – 2007 wśród grupy wiekowej 18-30 lat, wskazały na dość
istotne bariery w rozwoju rynku pracy. Na przykład mało ofert pracy, brak umiejętności,
odwagi i pomysłu do podejmowania własnej działalności, oraz duże ryzyko działania, brak
praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa, brak umiejętności identyfikacji
nisz istniejących na lokalnym rynku, trudny dostęp do źródeł finansowania MŚP, obawa
przed brakiem pomocy w związku z załatwianiem licznych formalności.
- Ciekawe, jak Stowarzyszenie zamierza walczyć z tymi zjawiskami?
- Sytuacja ekonomiczna kraju nie jest aż tak różowa, jak czasem lubią malować niektórzy. W
województwie świętokrzyskim zgodnie z danymi „Rzeczpospolitej” (nr 2458, 2007 r.) na
jedną ofertę pracy w listopadzie 2007 roku przypadało 155 bezrobotnych – czyli liczba
bezrobotnych na jedno miejsce pracy wzrosła o ponad połowę. Stowarzyszenie zaś,
oceniając sytuację bez euforii, proponuje kompleksowe rozwiązania (publikacje, zajęcia,
dyskusje itd.), zawierające najważniejsze elementy rynku pracy, m.in. poszukiwanie i
podejmowanie pierwszej pracy oraz zakładanie i prowadzenie własnych firm bądź spółdzielni
socjalnych, - opowiadają realizatorzy projektu. - Ponadto, dla uczestników zajęć - seminariów
i warsztatów, zostaną wdrożone innowacyjne metody nauczania - wykorzystanie
wideokamery, technik audiowizualnych itd.
Po zakończeniu projektu, czyli w połowie 2009 roku uczestnicy projektu nabiorą realnych
umiejętności i możliwości podjęcia pracy etatowej bądź prowadzenia własnej działalności
gospodarczej, uzyskają nie tylko wiedzę teoretyczną i praktyczną ale i umiejętności
znajdowania źródeł, gdzie można znaleźć potrzebną dla siebie informację, umiejętności
planowania, podejmowania decyzji oraz konsekwencji dokonywanych wyborów, umiejętność
pisania CV, listów motywacyjnych oraz autoprezentacji i negocjacji itd.
Jeśli rzeczywiście Stowarzyszenie osiągnie te cele, to logicznym ciągiem wdrażania projektu
dla beneficjentów będzie wyrównanie swoich szans z młodzieżą pochodzącą z dużych
ośrodków.
- Przecież nie każdy się nadaje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale
każdy, no prawie każdy, chce pracować - uśmiecha się G. Magakian.
Stowarzyszenie przewiduje kontynuację projektu, bowiem wśród uczestników projektu po
jego zakończeniu z pewnością znajdą się chętni, którzy będą potrzebowali co najmniej
naszej pomocy merytoryczno – konsultacyjnej. Na tej płaszczyźnie projekt będzie trwał
przynajmniej kolejny rok poprzez wykorzystanie zasobów własnych - własne środki
finansowe, odpowiednie własne zaplecze techniczne i merytoryczne, duża grupa
wolontariuszy – również specjaliści z różnych dziedzin, wsparcie lokalnego środowiska,
strona internetowa, bezpłatne konsultacje merytoryczne itd.
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