
Projekt
„KOMPETENTNI WARSZAWIACY W SZKOLE 

PRZYSZŁOŚCI”

realizowany przez FUNDACJĘ ZIEMIA I MY 
dofinansowany przez miasto stołeczne 

Warszawę. 



Kilka słów o projekcie

Projekt powstał w odpowiedzi na pomysły i 
potrzeby młodzieży, która podczas wycieczek 
dydaktycznych realizowanych przez Fundację 
zgłaszała chęć uczestnictwa w rozwiązywaniu 
problemów, które występują w firmach. Zależy 
nam aby młodzi chętni poznaniem siebie 
uczestnicy zapoznali się ze środowiskiem 
biznesowym różnych firm, również 
zainteresowanych udziałem w niniejszym 
projekcie. 
Zależy nam abyście mieli możliwość poznania 
firmy i jej rzeczywistych problemów oraz 
zmierzenia się z ich rozwiązaniem mając 
wsparcie pracowników tychże firm, oraz zasób 
wiedzy nt. kompetencji jakimi dysponujecie.



Projekt zakłada następujące 
działania dla młodzieży:

Szkolenie z Trenerem – Panią Agnieszką Socha na 
początku projektu dotyczące kompetencji oraz 
integrujące grupę 10 osobową.

Pierwszą część szkolenia planujemy przeprowadzić 
w terminie od 01.11 do 30.12.2022r.

Spotkania (2 - 3) stacjonarne, w razie konieczności 
online w firmach z przedstawicielami firm w celu 
omówienia i rozwiązania rzeczywistego problemu 
poruszanego podczas spotkań.

Spotkania zostaną przeprowadzone między 20 listopada 
2022, a 23 kwietnia 2022. Harmonogram spotkań 
zostanie opublikowany na stronie fundacji, oraz 
zweryfikowany z uczestnikami.



Projekt zakłada następujące 
działania dla młodzieży:

Udział w konferencji i podzielenie się doświadczeniami 
z projektu.

Konferencja zostanie przeprowadzona między 1 maja 
2023, a 30 czerwca 2023r.

Szkolenie z Trenerem – Panią Agnieszką Socha na 
podsumowanie projektu pod kątem kompetencji.

Doradztwo indywidualne dla chętnych uczestników w 
łącznym wymiarze około 20 godz.

Propozycja stażu w firmie dla zainteresowanych.

Propozycja praktyk w firmie dla zainteresowanych.



ORGANIZACJA

1. Spotkania będą realizowane w firmach lub 

w przypadku konieczności online.

2. Terminy zostaną ustalone we współpracy

z firmami i uczestnikami oraz przekazane 

zostaną do zainteresowanych najpóźniej na 2 

tyg. przed realizowanym terminem drogą 

mailową przez wskazane adresy w formularzu 

zgłoszeniowym.

3. Termin szkolenia z trenerem zostanie 

zaproponowany na początku listopada drogą 

mailową przez wskazane adresy w formularzu 

zgłoszeniowym, odbędzie się stacjonarnie w 

szkole lub w innym miejscu w Warszawie.

4. Wszystkie działania odbywać się będą w 

Warszawie i okolicy.



ORGANIZACJA

5. Liczebność grupy 7-10 osób. 

6. Ze względu na ograniczoną ilość uczestników, 

istnieje wymóg obecności we wszystkich 

częściach projektu. 

7. W przypadku choroby należy skontaktować się 

z koordynatorem projektu Panią Magdaleną 

Stolarską pod wskazany adres mailowy: 

fundacja@ziemiaimy.org

7. Konferencja zostanie przeprowadzona w 

Warszawie stacjonarnie lub w przypadku 

konieczności online.

8. Propozycje staży i praktyk udzielane będą w 

firmach uczestniczących w projekcie.

9. Nazwy firm planujemy opublikować na stronie 

projektu do końca października.

mailto:fundacja@ziemiaimy.org


KONTAKT

FUNDACJA ZIEMIA I MY

UL. SZLACHECKA 2/53

03-259 WARSZAWA

TEL.: (22) 3089010

E-MAIL: FUNDACJA@ZIEMIAIMY.ORG

STRONA: WWW.ZIEMIAIMY.ORG

Link do zapisów oraz więcej informacji nt. 

projektu znajduje się na stronie fundacji: 

www.ziemiaimy.org/projekty

Tytuł projektu: KOMPETENTNI 

WARSZAWIACY W SZKOLE PRZYSZŁOŚCI
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