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Grupy Fokusowe z młodzieżowymi liderami  

W ciągu ostatnich 6 miesięcy partnerstwo, które realizuje 
projekt unijny MY WAY, zorganizowało i przeprowadziło 
cykl grup fokusowych w 5 krajach (Austria, Niemcy, 
Malta, Polska I Hiszpania), w których wzięło udział łącznie 
60 młodych osób. Celem tych spotkań było zebranie 
rekomendacji ( bezpośrednio od młodych ludzi) na temat 
jak najlepiej dotrzeć do młodych osób z grup 
defaworyzyowanych, którzy porzucili naukę, a 
jednocześnie nie podjęli pracy.

Większość młodych osób uczestniczących w grupach 
fokusowych  była aktywna i zmotywowana: tak więc ta 
inicjatywa okazała się bardzo pomocna dla partnerstwa w 
realizacji następnych etapów projektu. 

Grup fokusowych
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Opracowanie Kompendium MY WAY 

Kompendium MY Way będzie publikacją, która podsumuje 
całość projektu i jego osiągnięcia. W finalnej wersji zostanie 
zaprezentowana jako jeden z produktów projektu w czasie 
konferencji końcowej w Hiszpanii. W chwili obecnej każdy z 
partnerów selekcjonuje trzy przykłady dobrych praktyk, 
które mogą wzbogacić i zoptymalizować austriacki Model 
Coachingu Młodych Osób.   

Kompendium będzie zawierało krótkie podsumowanie 
wszystkich rezultatów projektu- raportu badawczego na 
temat aktualnej sytuacji młodych defaworyzowanych w 
krajach partnerskich i oferowanej im pomocy, rekomendacji z 
grup fokusowych, programu szkoleniowego, podręcznika 
transformacji, przykładów dobrej praktyki i udoskonalonej 
metodologii coachingu dla młodych osób. Kompendium 
będzie dostępne we wszystkich językach partnerskich. 
Celem Kompendium będzie zaoferowanie różnych form 
interwencji dla sektora zajmującego się wejściem na rynek 
pracy młodych osób i umożliwienie transferu powyższych 
efektywnych rozwiązań do innych krajów europejskich.  

Kompendium MY WAY 
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3-cie spotkanie partnerskie w Hannowerze

Trzecie spotkanie europejskiego projektu MY WAY obyło się w 
Hannowerze w dniach 15-18 stycznia 2015. Gospodarzem 
spotkania był Stephansstift, prywatna instytucja z Niemiec, 
która zajmuje się na co dzień kształceniem zawodowym 
młodych osób i osób defaworyzowanych oraz szeroko 
rozumianą  edukacją dorosłych. 

Spotkanie było podzielone na dwie części:
Spotkanie koordynatorów z organizacji 
partnerskich było okazją do przedyskutowania 
postępów w realizacji projektu od czasu ostatniego 
spotkania w Polsce;

Warsztaty z edukacji rówieśniczej dla 12 młodych 
liderów z Malty, Polski, Hiszpanii, Austrii i Niemiec.  
Celem tych warsztatów było przygotowanie ich do 
powadzenia zajęć z młodzieżą defaworyzowaną w 
ich macierzystych krajach. Pod okiem trenera – 

Spotkanie w Niemczech
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Jasmin i Marco, z Austrii

Holger’a Herhorst’a uczestnicy pracowali nad 
zwiększeniem samoświadomości i pewności siebie 
oraz rozwojem umiejętności autoprezentacji i 
efektywnej komunikacji. W czasie warsztatów 
został nakręcony film zawierający impresje z 
procesu szkolenia oraz kilka wywiadów. Film 
będzie wkrótce dostępny na oficjalnej stronie 
internetowej projektu.

" Był to dla nas ekscytujący weekend, nauczyliśmy się wielu 
interesujących rzeczy. Szczególnie wskazówki jak prowadzić 
własne zajęcia były dla nas bardzo pomocne. Poza tym 
spotkaliśmy wielu fajnych młodych ludzi z innych krajów i 
mieliśmy okazję podszkolić nasz angielski ".
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Konferencja końcowa w Hiszpanii 

Końcowa konferencja odbędzie się 10 września 2015 
roku, jej gospodarzem będzie Asociacion de Servicios a 
Empresas y Actividades Diversas de Madrid, ADESEMA, w 
organizacji pomoże również  Lebenshilfe Graz und 
Umgebung Voitsberg.

Na konferencji zostaną zaprezentowane rezultaty 
projektu MY WAY i model austriackiego Coachingu dla 
młodych osób. Władze regionu, młodzi ludzie, trenerzy, 
szkoleniowcy i eksperci w dziedzinie strategii 
zatrudnienia będą zaproszeni do otwartej dyskusji na 
temat edukacji i rynku pracy dla młodych ludzi.

Spotkanie w Hiszpanii
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Zachęcamy do odwiedzenia
internetowej strony projektu
www.mywayproject.eu 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji 
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko 
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną
Nr projektu: 2013-1-AT1-LEO05-09480


