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„Działaj solidarnie młody człowieku!” 
– nazwa programu brzmi dumnie. Co oznacza? Mniej 
więcej tyle, że postanowiliśmy zebrać grupę 80 osób 
o umiarkowanych szansach na rynku pracy. Historia 
ich ścieżki zaczęła się od badania kompetencji spo-
łecznych. W ich trakcie sprawdzaliśmy jakie są mocne, 
a jakie ich słabsze strony. Kolejnym krokiem była se-
ria warsztatów, spotkań i rozmów. A to nie koniec, bo 
każdy z uczestników otrzymał dwie książki dotyczące 
rozwoju osobistego. Poza tym w ramach programu 
zwracaliśmy koszty dojazdu, zapewnialiśmy drobny 
poczęstunek, zaoferowaliśmy serię warsztatów oraz 
ciekawych wyjazdów.

Praca z uczestnikami programu „Działaj solidarnie 
młody człowieku” musiała się zacząć od warsztatów. 
Na nich wykwalifikowani specjaliści postarali się prze-
kazać wiedzę, która miała kształtować niektóre umie-
jętności społeczne. Warsztaty podzieliliśmy na bloki 
tematyczne – te dotyczyły m.in. doradzania innym, 
mowy ciała, pracy w zespole, przewodnictwa w grupie, 
kompromisu, różnic międzykulturowych czy motywa-
cji i motywowania.

Zachęcaliśmy również naszych uczestników do udzia- 
łu w wolontariacie. Tym bardziej, że wolontariat pozy-
tywnie wpływa na ewentualne CV – stanowi czasami 
pierwszą pozycję na liście doświadczenia i może sta- 
nowić dobry sygnał dla potencjalnego pracodawcy. 
Pojawiliśmy się w schronisku dla zwierząt czy funda-
cji Przystań, gdzie pakowaliśmy posiłki dla podopiecz-
nych.

Rodzajem zajęć warsztatowych stały się też wizyty  
w kinie. Szczególnie że wybraliśmy filmy zmuszające do 
myślenia: „Życie anonimowe” – opowiadające historię 
autystycznego chłopca oraz „Cudowny chłopak” – opo-
wieść o młodzieńcu walczącym z niepełnosprawnoś- 
cią. Niedługo później uczestników programu zabrali-
śmy do Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Ostatnim etapem stało się niezwykle interesujące 
warsztaty. Zaprosiliśmy uczestników programu do 
gmachu ZDZ w Płocku i w ramach zakupionego do-
posażenia zrealizowaliśmy warsztaty szkoleniowe. 
Pojawił się m.in. wózek dla niepełnosprawnych, laska 
rehabilitacyjna i strój sumo. Nie chodziło o pokazanie 
tych przedmiotów z bliska. Przy ich pomocy uczestnicy 
programu na własnej skórze mogli się przekonać z jak 
dużymi wyzwaniami i to każdego dnia muszą się mie-
rzyć osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi.


