


Z powodu pandemii i zmian, jakie
spowodowała na rynku pracy, wiele
młodych osób musiało zmienić swoje
zawodowe plany i szukać możliwości
przebranżowienia. Niektórzy nadal
poszukują nowych szans. YouthLab może
umożliwić im rozpoczęcie ścieżki
zawodowej w branży wytwórczej od
podstaw, pozwoli zyskać nowe
umiejętności potwierdzone certyfikatem.
Każdy uczestnik i uczestniczka będzie
mógł/a stworzyć swoje portfolio
wykonanych projektów.
Na cykl warsztatów zapraszają
Stowarzyszenie Robisz.to i Fundacja
Orange, organizacje, które prowadzą
warszawski FabLab powered by Orange.

YouthLab. Nowoczesne umiejętności dla młodych

Twoja szkoła szuka  dla swoich podopiecznych możliwości rozwoju nowoczesnych
umiejętności? Ruszył projekt YouthLab w FabLab powered by Orange, do którego mogą
zgłaszać się młodzi ludzie. Modelowanie 3d, projektowanie wektorowe, elektronika,
frezowanie – wszystko od podstaw i przy wsparciu specjalistów. Udział bezpłatny.

To kreatywna przestrzeń nowoczesnego
rzemiosła, w której do dyspozycji są m.in.
drukarki 3D, plotery laserowe, frezarki
CNC, sitodruk, prototypownia, pracownia
elektroniczna i krawiecka, a specjaliści i
specjalistki ze Stowarzyszenia Robisz.to
służą profesjonalnym wsparciem w
zdobywaniu nowych umiejętności i
tworzeniu rozmaitych przedmiotów.
Powstają tu na przykład meble, deskorolki,
interaktywne lampy i wiele innych,
odważnych pomysłów. Wiele projektów
dedykowanych jest konkretnym grupom,
szczególnie tym w trudniejszej sytuacji i
potrzebujących nowych umiejętności. 
W pandemii część warsztatów odbywa się
online.



YouthLab to nowa propozycja do młodych
osób (16-25 lat). 

Udział w projekcie umożliwi im rozpoczęcie
ścieżki zawodowej w branży wytwórczej
„od zera” i ma na celu wzmocnić ich
pozycję na rynku pracy. Zajęcia
realizowane są z myślą o tych, którzy nie
posiadają dyplomu uczelni wyższej i
których sytuacja życiowa i zawodowa
uległa zmianie na skutek pandemii. Są to
czynniki brane pod uwagę przy rekrutacji,
ale nie są konieczne - najbardziej liczy się
motywacja do udziału.

YouthLab to kilka edycji tematycznych.
Między innymi:
- Modelowanie i druk 3D
- Projektowanie grafiki wektorowej
- Elektronika
- Projektowanie CNC

Inicjatywa potrwa do czerwca, ale można
wziąć udział tylko w wybranej edycji. Każda
ze ścieżek przeprowadzi uczestnika od
podstaw do poziomu
średniozaawansowanego, a zwieńczona
będzie stworzeniem profesjonalnego
portfolio, dokumentującego wykonane w
FabLabie projekty.

YouthLab oferuje też rozwiązanie dla
osób, które jeszcze nie są pewne, czy
chcą angażować się w cały cykl zajęć,
ale chcą poeksperymentować, zdobyć
nowe kwalifikacje. Mogą wtedy wziąć
udział w 1,5 godzinnych
wprowadzających zajęciach online i
przekonać się, czy dany temat jest dla
nich interesujący, a także zdobyć
certyfikat, poświadczający posiadanie
nowej wiedzy.

Jeśli Twoja szkoła wspiera młodych
ludzi w rozwoju, możesz polecić im
udział w tej inicjatywie. Więcej
informacji na stronie:
www.fablabwarszawa.pl/youthlab

Zgłoszenia na zajęcia z modelowania i
druku 3D można przesyłać do 24
lutego. Rekrutacja na kolejną edycję
planowana jest na marzec.




