
Projekt grantowy “NEET-Revitalisation”

Koszalin, Madryt
Październik 2021 



2

Lider projektu:
Koszalińska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. (Polska)

Partner Projektu:
Accion Contra el Hambre (Hiszpania)

Koszalin, Madryt
Październik 2021 

Wykaz skrótów:

ACH ― Accion Contra el Hambre,
B+R  ― Działalność badawcza i rozwojowa,
EFRR ― Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
EFS ― Europejski Fundusz Społeczny,
KARR ― Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
PKB― Produkt Krajowy Brutto,
PO WER ― Program Wiedza Edukacja Rozwój,
RPO WZ ― Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego,
SRWZ ― Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego,
SSW ― Specjalna Strefa Włączenia,
WZP ― Województwo Zachodniopomorskie



3

Spis treści

Wprowadzenie                       4 
Projekt grantowy „NEET-Revitalisation”            5
Program mentoringu NEET               8
Wprowadzenie                 9
Charakterystyka społeczno-gospodarcza otoczenia realizacji projektu      10
Harmonogram projektu grantowego „NEET-Revitalisation”        15
Charakterystyka programu „Generation IN”           16
Wnioski i rekomendacje z wizyt studyjnych i spotkań online       18
Program mentoringowy aktywizacji osób młodych z kategorii NEET      20  
Faza upowszechniania i komunikacji            22
Etap opracowywania ścieżki wsparcia            24
Projektowanie modelu biznesowego            27
Monitorowanie i ocena               34
Bibliografia                  35



4

Wprowadzenie
 Generacją NEET określa się osoby młode w wieku 19-29 lat, które nie pracują, nie 
kształcą się i nie szkolą (NEET - Not in education, employment or training). Zjawisko 
NEET jest jednym z ważniejszych problemów społecznych, które wymagają interwencji 
w większości państw Unii Europejskiej, w tym również w Polsce i Hiszpanii. 
 Młodzi ludzie są podstawowym zasobem wszystkich gospodarek i społeczeństw, 
dlatego istotnym wyzwaniem jest sprostanie problemowi bierności zawodowej 
wśród młodych osób. Szczególnie trudnym zjawiskiem dla poszczególnych krajów 
Unii Europejskiej jest wysoka stopa bezrobocia oraz bierność społeczno-zawodowa 
wśród młodych ludzi należących do generacji NEET. Szczególne możliwości w tym 
zakresie przypisuje się rozwojowi kompetencji przedsiębiorczych, wskazując jako 
celowe wykorzystanie różnorodnych programów aktywizacyjnych mających na celu 
kształtowanie postaw przedsiębiorczych.  Wskazywane przez różne analizy tematyczne 
deficyty związane z NEET, które zdaniem pracodawców są przyczyną trudności 
z odnalezieniem się młodzieży w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym na 
rynku pracy okazują się być deficytami w zakresie kompetencji przedsiębiorczych.
 Na rynku pracy zasadniczą determinantę zatrudnialności stanowi poziom 
posiadanych kompetencji i umiejętności. Kluczowe są zarówno kompetencje „miękkie”, 
które można wykorzystać na różnych stanowiskach pracy, czyli lojalność, elastyczność, 
terminowość czy uczenie się, jak i kompetencje twarde (techniczne) ukierunkowane na 
daną profesję/zawód. 
 Do ogólnych kompetencji przedsiębiorczych możemy zaliczyć: chęć uczenia się, 
umiejętności interpersonalne (w zakresie komunikacji i współpracy z innymi osobami), 
silną inicjatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, planowania i organizowania, 
dojrzałość do podejmowania trudnych decyzji, gotowość podejmowania ryzyka oraz 
przyjmowania odpowiedzialności, zdolność adaptacji i elastyczność w działaniu oraz 
myślenie biznesowe.
 Efektywna praca nad podnoszeniem poziomu kompetencji przedsiębiorczych 
młodzieży wymaga opracowania odpowiednich narzędzi, skutecznych w dotarciu 
do młodych osób oraz umiejętności pracy z nimi wraz ze skutecznymi metodami 
motywowania włącznie.

 Należy zdawać sobie sprawę, iż nie ma jednej idealnej metody, która najlepiej 
sprawdzi się w dotarciu do młodych ludzi, w szczególności zagrożonych zjawiskiem 
NEET. W powyższym kontekście należy wykorzystywać różne kanały, które w pozytywny 
sposób przyczynią się do „dotarcia” do młodego człowieka. Dobór kanałów dotarcia 
do młodzieży powinien wynikać z ich potrzeb, uwzględniać środowisko, w którym 
funkcjonują oraz problemy, z którymi się na co dzień borykają. Szczególnego 
znaczenia nabiera ten element w sytuacji osób młodych zamieszkujących obszary 
wiejskie, oddalone od większych ośrodków miejskich, zagrożonych wykluczeniem 
komunikacyjnym.
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Projekt grantowy  
„NEET-Revitalisation”
 Niniejszy program jest jednym z rezultatów projektu grantowego „NEET-
Revitalisation” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 
(KARR S.A) w partnerstwie z Acción Contra el Hambre z siedzibą w Madrycie (ACH). 
Projekt grantowy realizowany jest w ramach wsparcia udzielonego przez Fundację 
Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów 
wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER)
 Celem realizacji projektu grantowego jest transfer i adaptacja nowego rozwiązania 
opartego na narzędziach stosowanych w Hiszpanii, które przyczyni się zwiększenia 
aktywizacji społeczno-zawodowej osób w wieku 19-29 lat z grupy osób tzw. NEET.
 Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2020 do 30.11.2021 r.
 Projekt grantowy stanowi jednocześnie rozszerzenie projektu standardowego 
realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. tj. „Rewitalizacja 
szansą na aktywną integrację” w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji 
osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na 
aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, 
społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020).
 Głównym problemem zdiagnozowanym w ramach realizacji projektu standardowego 
jest niski poziom zaangażowania osób z kategorii NEET w wieku 19-29 lat w działania 
aktywizacyjne na obszarach rewitalizacji 25 gmin województwa zachodniopomorskiego. 
Podejmowane działania aktywizacyjne okazały się niewystarczająco skuteczne 
w dotarciu do osób z tej kategorii wiekowej. Na obszarach rewitalizowanych wciąż 
brakuje praktycznej wiedzy i skutecznych nowoczesnych narzędzi odpowiadających 
na potrzeby grupy NEET. Osoby z grupy docelowej zamieszkują obszary rewitalizacji 

zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Włączenia tj. tereny o ograniczonych potencjałach 
rozwojowych. Grozi im trwała marginalizacja będąca przede wszystkim wynikiem 
osłabienia bazy ekonomicznej i zaniku miejsc pracy, głównie na obszarach wiejskich. 
Osoby młode – ze względu na słabą ofertę edukacyjną i aktywizacyjną – wycofują 
się z wszelkiej aktywności społeczno-zawodowej. Proces aktywizacji tych osób jest 
bardzo złożony. W pierwszej kolejności wymaga dostarczenia „impulsów rozwojowych” 
w postaci działań/narzędzi ukierunkowanych na kształtowanie zachowań proaktywnych 
i postaw przedsiębiorczych. Bez wsparcia zewnętrznego szanse na rozwiązanie 
problemów i zaspokojenie potrzeb grupy docelowej są znikome. Grupa ta potrzebuje 
wsparcia systemowego instytucjonalnego, głównie w formie zindywidualizowanego 
podejścia uwzględniającego ich specyficzną sytuację, współczesne realia oraz otoczenie 
społecznoekonomiczne. Określono, iż w procesie aktywizacji potencjału osób młodych 
należy zwiększyć skuteczność dotarcia oraz stworzyć atrakcyjną, spersonalizowaną 
ofertę wsparcia. Odpowiedzią na powyższe było rozszerzenie projektu standardowego 
o dodatkowy komponent skierowany do młodych ludzi w postaci realizacji projektu 
grantowego „NEET-Revitalisation”.
 Tym konkretnym narzędziem jest program „Generation IN” realizowany przez 
partnera hiszpańskiego Accion Contra el Hambre w 7 regionach Hiszpanii. Program 
charakteryzuje się z nastawieniem na intensyfikację procesu przechodzenia młodzieży 
NEET do aktywnego życia społeczno-gospodarczego. Model mentoringu funkcjonuje 
jako narzędzie motywujące najbardziej wykluczonych społecznie młodych ludzi do 
angażowania się w życie społeczno-gospodarcze. Program wzmacnia kompetencje 
społeczne, uczy, jak przełamywać bariery, rozwijać swoje zdolności do efektywnego 
poszukiwania zatrudnienia, umiejętności analizy własnych i cudzych błędów, współpracy 
w zespole oraz umiejętności praktycznych, tj. planowania biznesowego (biznes plan), 
marketingu, komunikacji, samoświadomości przedsiębiorczej i kompetencji cyfrowych.
 Zdobyta w wyniku działań projektowych wiedza przyczyni się bezpośrednio do 
zwiększenia efektywności, zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec NEET 
na obszarach rewitalizacji  województwa zachodniopomorskiego z potencjałem jego 
wykorzystania na całym jego obszarze.
 Niniejszy program może być przydatny również dla innych podmiotów i instytucji 
zajmujących się aktywizacją społeczno-zawodową osób młodych takich jak: instytucje 
rynku pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, uczelnie, szkoły  
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ponadgimnazjalne i zawodowe, lokalne grupy działania, organizacje pozarządowe, 
pracodawcy i ich organizacje.
 Powyższym rezultatom służyć będzie transfer i adaptacja programu 
mentoringowego aktywizacji osób młodych z kategorii NEET do potrzeb 
zdiagnozowanych na terenie Pomorza Zachodniego.

Sytuacja młodzieży z kategorii NEET w Polsce 
 Według danych Instytutu Badań Strukturalnych (IBS Policy Paper 03/2019): 
• 12% osób w wieku 15-29 lat w Polsce nie pracuje i jednocześnie nie uczy się  

(ponad 750 tysięcy osób),
• 70% z nich to osoby bierne zawodowo, czyli nieposzukujące zatrudnienia,
• 50% z nich nie ma doświadczenia zawodowego,
• ponad 80% młodych kobiet biernych zawodowo z grupy NEET nie szuka zatrudnienia  

ze względu na obowiązki rodzinne lub opiekuńcze,
• ponad 70% młodych osób niepracujących i nieuczących się pozostaje poza rejestrami 

urzędów pracy.
 Aktywizacja młodzieży z kategorii NEET stanowi znaczne wyzwanie dla polityki 
publicznej. Negatywne konsekwencje braku aktywności części młodych ludzi wynikają 
z wielu przesłanek, wśród których szczególnie znaczącymi są takie jak: niekorzystnie 
kształtująca się struktura demograficzna w Polsce, tj. systematyczne i znaczne 
zmniejszanie się udziału młodzieży w populacji Polaków (starzenie się społeczeństwa), 
aktualna sytuacja na rynku pracy  tj. zapotrzebowanie na wykwalifikowanych 
pracowników czy też niska dostępność do wysokiej jakości edukacji w szczególności na 
obszarach wiejskich (marginalizowanych).
 Do wyzwań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej NEET w Polsce należy zaliczyć:
• zapobieganie przedwczesnemu odpływowi z edukacji, 
• reintegracja młodych ludzi ze sferą edukacji po jej przedwczesnym opuszczeniu, 
• wspomaganie płynnego przejście z systemu edukacji na rynek pracy, 
• realizacja działań mająca na celu zwiększanie zatrudnienia,
• dążenie do redukcji barier zatrudnienia. 

Sytuacja młodzieży z kategorii NEET w Hiszpanii
 Obecnie Hiszpania jest liderem bezrobocia wśród młodzieży w Europie ze stopą 
bezrobocia 40,7% w 2020 roku, według Eurostatu.

W Hiszpanii, populacja w wieku 16 - 29 lat wynosi 6.817.100 osób, a ich stopa 
bezrobocia w 2020 (wzrosła z powodu kryzysu Covid):
• poniżej 29 roku życia: 30,19%, 
• poniżej 24 roku życia: 39,6%.
 Ważne jest, aby zauważyć, że w tym kontekście młodzi ludzie z niskimi kwalifikacjami 
są bardziej narażeni na długotrwałe bezrobocie, jak również wykazują mniejsze 
prawdopodobieństwo na znalezienie pracy.
 Istnieje zależność między stopą bezrobocia młodych ludzi a ich poziomem 
wykształcenia, co pokazuje, że im wyższy poziom wykształcenia, tym niższe 
występowanie bezrobocia. 
 41,1% bezrobotnych w wieku poniżej 29 lat ma niski poziom wykształcenia, 
w porównaniu do 30,5% z wysokim poziomem wykształcenia. Ta alarmująca liczba opiera 
się na przyczynach strukturalnych, takich jak wczesne porzucanie edukacji, dynamika 
hiszpańskiego modelu gospodarczego, niedopasowanie podaży i popytu w modelu 
produkcji oraz duże różnice między sektorami. 
 Wskaźnik wczesnego porzucania edukacji i szkoleń przez osoby w wieku 18-24 
lata wynosi 16%. Mimo że jest to historycznie niski poziom, nadal jest powyżej średniej 
europejskiej wynoszącej 10,3%. 
 Raport o młodzieży i rynku pracy, rozpoczęty w 2020 roku, również wspomina 
o dużym zniechęceniu do podejmowania działań aktywizacyjnych wśród młodych ludzi. 
W szczególności, 32.500 nieaktywnych zawodowo młodych ludzi stwierdziło, że nie 
szukają pracy, ponieważ nie wierzą, że ją znajdą.
 Szeroka oferta pracy tymczasowej, z bardzo niskimi dochodami i bardzo 
małymi możliwościami rozwoju zawodowego są najbardziej znaczącymi czynnikami 
powstrzymującymi młodzież przed bardziej aktywnym podejściem do szukania pracy.
Jeśli chodzi o samozatrudnienie, dane nie są bardziej optymistyczne:
 Młodzi ludzie pracujący na własny rachunek stanowią 7,6% ogółu pracujących na 
własny rachunek (245 929 osób). Spośród nich 156 532 mężczyzn (63,6%) i 89 397 
kobiet (36,4%), co wskazuje na znaczny podział ze względu na płeć. 
 Gwarancja dla Młodzieży jest jednym z najbardziej istotnych programów 
skierowanych do tej młodej populacji. Ta europejska inicjatywa ma na celu ułatwienie 
młodym ludziom dostępu do rynku pracy poprzez umożliwienie wszystkim tym, którzy nie 
są zatrudnieni, nie kształcą się ani nie szkolą, otrzymania oferty zatrudnienia, kształcenia 
lub szkolenia.Pr
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 W maju 2021 roku w programie tym zarejestrowanych było 2 099 000 osób 
(50% mężczyzn i 50% kobiet). Realizacja programu staje się kluczowa dla dotarcia 
do młodzieży poza systemem pracy i edukacji i jest kluczowym elementem dla 
zaangażowania ich do udziału w szkoleniach.
Jako główne aktualne wyzwania dotyczące zatrudnialności młodzieży warto wymienić:
• poprawa jakości możliwości zatrudnienia,
• zwalczanie wysokiego wskaźnika tymczasowości zatrudnienia,
• zwalczanie niepewności warunków pracy: młodzież napotyka wiele trudności, aby 

wyemancypować się od swoich rodziców,
• promowanie kariery zawodowej z rozwojem zawodowym,
• zwalczać efekt zniechęcenia młodych ludzi, którzy nie szukają pracy, ponieważ 

uważają, że jej nie znajdą, dotarcie do młodych ludzi o niskich kwalifikacjach.
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Wprowadzenie
 W ramach wstępnych prac nad niniejszym dokumentem w pierwszej kolejności 
dokonano szerokiej charakterystyki otoczenia społeczno-gospodarczego realizacji 
projektu tj. województwa zachodniopomorskiego. Analizie poddano takie zagadnienia jak: 
ludność, warunki naturalne, gospodarka, transport, turystyka, rolnictwo, leśnictwo, rynek 
pracy, edukacja, przedsiębiorczość, innowacyjność, obszary wiejskie i miasta. 
 Przeprowadzenie szerokiej charakterystyki regionu było niezbędne w kontekście 
dokonania dalszych analiz dotyczących możliwości i formy adaptacji modelu wdrażanego 
w Hiszpanii do regionalnych warunków oraz opracowania programu działań na kolejnych 
etapach projektu służących uszczegółowieniu modelu. 
 Kolejnym etapom prac nad programem służyła wizyta studyjna w Hiszpanii 
oraz Polsce, których celem było zapoznanie uczestników z metodami zapobieganiu 
bezrobociu wśród młodzieży i wsparcia w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej 
grupy NEET. Przedmiotem wizyt było również omówienie problematyki NEET w Polsce 
i Hiszpanii, prezentacja efektów realizacji programów aktywizacyjnych na rzecz 
przedsiębiorczości NEET oraz prezentacja programu od strony diagnostycznej (analiza 
problemowa) oraz wdrożeniowej (wypracowanie i adaptacja wstępnej wersji rozwiązania). 
Ważnym elementem warsztatów w Hiszpanii były konsultacje robocze, w ramach 
których uczestnicy w formie aktywnej dyskusji wymieniali swoje poglądy i doświadczenia 
związane z pracą z młodymi ludźmi z uwzględnieniem kontekstów krajowych 
i regionalnych.
 Podczas wizyty studyjnej w Polsce skupiono się natomiast na identyfikacji 
i rozwinięciu  narzędzi możliwych do zastosowania w ramach różnych projektów 
i działań aktywizacyjnych dla osób młodych z kategorii NEET. Ich cechą szczególną jest 
uniwersalność i zdolność adaptacji do działań prowadzonych przez różne instytucje 
z zakresu wspierania aktywności i  przedsiębiorczości osób młodych. 

 Program mentoringowy aktywizacji osób młodych z kategorii NEET wydaje się 
być adekwatną odpowiedzią na problemy młodzieży zdiagnozowane przez partnerów 
projektu. Zgodnie z założeniami mentoring przynosi następujące efekty w odniesieniu do 
młodzieży NEET:
• umiejętność skuteczniejszego mówienia o sobie i większa pewność siebie, 
• wzmocniona autoprezentacja, 
• podniesiona samoocena, 
• podniesione kompetencje do pracy z grupą i z mentorem, 
• wzrost kompetencji przedsiębiorczych. 

 Efekty te byłyby pożądane biorąc pod uwagę główne bariery w zatrudnieniu 
młodzieży NEET, do których należy zaliczyć m.in:
• niski poziom aktywizacji w życie społeczno-zawodowe,
• brak motywacji do udziału w edukacji i zatrudnieniu,
• nieumiejętność wyznaczania sobie celów na przyszłość,
• niska samoocena,
• nieumiejętność oceny swoich mocnych i słabych stron,
rozbieżność między oczekiwaniami co do przyszłej pracy (w tym finansowymi) 
a możliwościami rynku pracy. 
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Charakterystyka 
społeczno-gospodarcza 
otoczenia realizacji 
projektu¹ 
 Województwo zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, jest piątym 
co do wielkości województwem, zajmującym ponad 7% powierzchni i skupiającym 
niemal 4,5% populacji kraju. Północna i zachodnia granica regionu, prawie po 200 km 
każda, jest jednocześnie granicą państwa. Granica morska, będąca równocześnie 
południowo-zachodnim wybrzeżem Bałtyku, stanowi unikatowy w skali kraju, kluczowy 
impuls rozwojowy dla całego Pomorza. Stolicą regionu jest Szczecin – liczący ponad 
400 tys. mieszkańców główny ośrodek administracyjny, gospodarczy i kulturalny. 
Drugim ośrodkiem pod względem liczby mieszkańców jest Koszalin – ponad 107 tys. 
mieszkańców.
 Liczba ludności województwa zachodniopomorskiego wynosi 1 706 tys. osób (stan 
na 31.12.2017 r.), co stanowi niecałe 4,5% krajowej populacji (11. miejsce w Polsce), na 
1 km² przypadają 74 osoby (13. miejsce). Współczynnik feminizacji wynosi 106. W ciągu 
ostatnich lat liczba ludności województwa systematycznie spada. W ogólnym bilansie 
ubytek ten dotyczy mieszkańców miast (liczba ludności wiejskiej wzrasta) i w przyszłości 
będzie się pogłębiał. W procesach migracyjnych wyraźnie zarysowują się dwie tendencje 
– przenoszenie się ludności z miasta na tereny podmiejskie w ramach obszarów 
funkcjonalnych (procesy te nasilają się szczególnie w dużych miastach) oraz wyludnianie 
się miast małych i średnich miast tracących znaczenie w dotychczasowym układzie 
funkcjonalnym miasto–wieś. Udział emigrantów w relacji do populacji województwa jest 
w przypadku Pomorza Zachodniego 5. najwyższym w kraju. Emigracja zarobkowa wpływa 
negatywnie na liczbę ludności województwa i jest jednym z problemów rozwojowych, 

zwłaszcza w kontekście coraz niższego bezrobocia skutkującego niedoborem 
pracowników. Ludność województwa zachodniopomorskiego jest przeciętnie młodsza 
niż ludność większości województw, ale jak wynika z prognozy Głównego Urzędu 
Statystycznego, ta korzystna różnica będzie się stopniowo zmniejszać: już w 2030 roku 
odsetek osób w wieku 65 i lat i więcej będzie w województwie zachodniopomorskim 
wyższy od przeciętnego dla pozostałych regionów. Wzrost wskaźnika obciążenia 
demograficznego spowoduje zwiększenie kosztów usług publicznych, w tym 
finansowanych przez samorządy.
 Pomorze Zachodnie cechuje się wyjątkowymi w skali kraju warunkami naturalnymi: 
bogactwem śródlądowych zasobów wodnych i podziemnych, jednym z najwyższych 
w kraju odsetkiem powierzchni zalesionej, a także dużą powierzchnią obszarów 
chronionych stanowiących łącznie 46% powierzchni województwa (5. Miejsce w Polsce). 
Pomorze Zachodnie cechuje na tle reszty kraju wyjątkowo czyste środowisko, w tym 
także powietrze, z jednym z niższych stopni zanieczyszczenia w Polsce.
Czynnikami wpływającymi na gospodarkę województwa są m.in. przygraniczne 
i nadmorskie położenie, potencjał rozwojowy głównych ośrodków i ich obszarów 
funkcjonalnych – Szczecina i Koszalina z atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi dla 
lokalizacji nowych przedsiębiorstw oraz przetwórstwo przemysłowe skoncentrowane 
głównie w strefach aktywności gospodarczej. Duża aktywność gospodarcza 
mieszkańców sprawia, że Pomorze Zachodnie ma dobrą pozycję wyjściową do rozwoju 
w regionie Morza Bałtyckiego i makroregionie Polski Zachodniej. Specyficzne warunki 
naturalne determinują rozwój pewnych dziedzin gospodarki, szczególnie opartych 
o niebieską gospodarkę, obejmującą wszystkie aktywności związane z gospodarką 
morską (działalności wytwórcze i powiązane z nią gałęzie transportu) oraz zieloną 
gospodarkę, ukierunkowaną na poprawę jakości życia człowieka przy jednoczesnym 
zmniejszeniu zagrożeń dla środowiska naturalnego, w tym turystyki, rolnictwa i leśnictwa, 
produkcji energii z odnawialnych źródeł 
 Rozwój gospodarki regionu zależy w dużej mierze od poprawnie funkcjonującego 
transportu. Region poważnie dotyka słaba wewnątrz regionalna i międzyregionalna 
dostępność komunikacyjna spowodowana peryferyjnym położeniem względem stolicy 
i innych krajowych regionów. Ruch na drogach województwa jest niewiele niższy od 
średniej krajowej, jednak charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością i dynamiką w ciągu 
roku. Dotyczy to dróg wszystkich kategorii, szczególnie w pasie nadmorskim, obciążonym 
sezonowym i weekendowym ruchem tranzytowym i turystycznym. Środkową i wschodnią Pr
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część regionu cechuje ograniczona dostępność transportowa zarówno do stolicy 
województwa, jak i innych ważniejszych ośrodków miejskich. Nieco niższe niż przeciętnie 
w kraju są gęstości dróg publicznych i sieci kolejowej, co wynika z dużej powierzchni 
województwa, niższej gęstości zaludnienia i charakteru sieci osadniczej. Nie rozwiązują 
one w wystarczającym zakresie problemów z dostępnością transportową wewnątrz 
regionu oraz w relacjach z resztą kraju. Jakość dróg jest średnia i podobna do tej w kraju, 
natomiast stan linii kolejowych, szczególnie na części odcinków, gdzie ze względów 
bezpieczeństwa stosuje się ograniczenie prędkości, wymaga modernizacji.
 Wyjątkowość i bogactwo walorów naturalnych oraz zasoby kulturowe regionu 
sprawiają, że jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki Pomorza Zachodniego 
jest turystyka. Duży potencjał uzdrowiskowy i największa w kraju, zróżnicowana baza 
noclegowa (skoncentrowana głównie w pasie nadmorskim) oraz dobra dostępność 
dla turystów sprawiają, że województwo zachodniopomorskie jest krajowym liderem 
w dziedzinie turystyki. Czas pobytu turystów w województwie zachodniopomorskim 
jest zdecydowanie najdłuższy w kraju, co wskazuje na typowo wypoczynkowy charakter 
ruchu turystycznego w regionie. To Pomorze Zachodnie jest przez turystów najczęściej 
wybierane jako miejsce spędzenia dorocznego długiego urlopu.
 Województwo zachodniopomorskie to trzeci największy eksporter z branży 
rolno- spożywczej spośród wszystkich regionów w Polsce. Udział eksportu 
produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem regionu wynosi prawie 20% 
i wykazuje dynamikę rosnącą. Z drugiej strony rolnictwo województwa charakteryzują 
ukierunkowanie na produkcję roślinną, jednocześnie bardzo niskie wartości produkcji 
zwierzęcej w strukturze produkcji rolniczej i niski udział regionu w pogłowiu zwierząt. 
Charakterystyczny jest też bardzo niski poziom przetwórstwa rolniczego co przekłada 
się na niemal najniższą w kraju efektywność i konkurencyjność zachodniopomorskiego 
sektora rolniczego.
 Dla czwartego najbardziej zalesionego województwa w Polsce istotną gałęzią 
gospodarki jest leśnictwo. Zachodniopomorskie grunty leśne zajmują 9% powierzchni 
gruntów leśnych Polski, z których otrzymuje się niemal 11% krajowego pozyskania 
drewna (najwięcej w Polsce). Region charakteryzuje się także największymi zasobami 
drzewnymi w Polsce.
 Obszary wiejskie zajmują 94% powierzchni województwa. Wyraźnie niższy niż 
w innych częściach kraju jest udział mieszkańców obszarów wiejskich w ludności 
regionu ogółem, co wynika przede wszystkim z wysokiej lesistości i dużej koncentracji 

wiejskiej sieci osadniczej. Niski odsetek ludności, utrzymującej się głównie z pracy 
w rolnictwie, może być w przyszłości przyczyną silniejszych procesów migracyjnych 
z obszarów wiejskich. Niepokojący jest stały odpływ młodej ludności z terenów 
wiejskich związany z problemami na lokalnych rynkach pracy. Specyfiką województwa 
jest duża liczba obszarów popegeerowskich, które są często miejscem kumulacji 
różnorodnych problemów społecznych. Na terenie województwa na przełomie lat 
1992-1993, w związku z prywatyzacją ponad 200 państwowych gospodarstw rolnych, 
pracę bezpośrednio straciło niemal 30 tys. osób. Z przeprowadzonych analiz wynika, 
że co piąta miejscowość w województwie to wieś popegeerowska charakteryzująca 
się kumulacją problemów społecznych. O specyfice obszarów wiejskich Pomorza 
Zachodniego decyduje w dużej mierze nierównomierny rozkład sieci miast, a w efekcie 
rozległy obszar w centrum regionu pozbawiony wystarczających impulsów rozwojowych 
i charakteryzujący się nawarstwieniem wielu niekorzystnych zjawisk społeczno-
gospodarczych. Rozwój terenów wiejskich jest niemożliwy bez wiodącej roli centrów 
miejskich. Procesy rozwojowe na obszarach wiejskich w znacznym stopniu dokonują się 
w ramach obszarów funkcjonalnych, wyznaczanych przez oddziaływanie dominujących 
ośrodków miejskich i działających w ich otoczeniu podmiotów gospodarczych i innych 
organizacji.
 W miastach mieszka 68,6% ludności województwa (3. najwyższy w Polsce wskaźnik 
urbanizacji -  31.12.2017 r.). Sieć osadniczą tworzy 3 013 miejscowości wiejskich i 66 
miast, z czego 2 liczą więcej niż 100 tys. mieszkańców (Szczecin – 404 tys., Koszalin 
– 107 tys.). Pozostałe większe ośrodki miejskie to: Stargard (68 tys.), Kołobrzeg (47 
tys.), Świnoujście (41 tys.), Szczecinek (40 tys.). Rozkład przestrzenny miast jest 
dość równomierny, natomiast nie pokrywa się z rozkładem potencjałów. Miasta duże 
i średnie skupiają się przy granicach województwa, głównie na zachodzie i północy – 
dwa największe obszary aglomeracyjne (Szczecina i Koszalina) zamieszkiwane łącznie 
przez 58% ogółu ludności regionu, usytuowane są przy jego granicach zewnętrznych. 
Najkorzystniejsze uwarunkowania w sferze rozwoju społeczno-gospodarczego mają 
gminy położone w sąsiedztwie Szczecina i Koszalina. Te dwie aglomeracje stanowią 
podstawowe źródło impulsów wzrostu dla swojego otoczenia. Centralna i południowa 
część województwa charakteryzuje się mniejszym potencjałem demograficznym 
i niższym poziomem urbanizacji. Bliżej centrum województwa występują obszary 
o relatywnie niższej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej – obszary 
szczególnej koncentracji problemów demograficznych, z ograniczoną dostępnością do Pr
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podstawowych usług publicznych, deficytami w zakresie infrastruktury, nierozwiązanymi 
problemami lokalnego rynku pracy, wysokim bezrobociem oraz ubóstwem – zagrożone 
dalszą marginalizacją i degradacją. Polaryzacja sieci i związana z tym słaba dostępność 
dużej części województwa do głównych miast znacznie utrudniają przenoszenie 
impulsów rozwojowych. Jednocześnie różnorodność ośrodków miejskich sprawia, 
że polityka rozwoju wobec tych obszarów powinna być formułowana w sposób 
uwzględniający zróżnicowane bariery i potencjały poszczególnych miast w zależności 
od hierarchii w sieci osadniczej oraz pełnionych funkcji determinujących rozwój tych 
ośrodków.
 Rynek pracy województwa silniej niż w innych regionach narażony jest na 
wahania sezonowe, szczególnie zauważalne w turystyce, rolnictwie i budownictwie. 
Wysokim bezrobociem strukturalnym dotknięte są na południu i wschodzie regionu 
obszary popegeerowskie (szczególnie doświadczone negatywnymi konsekwencjami 
transformacji ustrojowej). Na terenach tych współczynnik aktywności zawodowej 
jest najniższy w kraju, podobnie wskaźnik zatrudnienia. Jedną z kluczowych barier 
rozwojowych zachodniopomorskich przedsiębiorstw jest brak odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników lub nawet pracowników w ogóle. Niemal połowa 
zachodniopomorskich firm przemysłowych zgłasza, że barierą w działalności jest 
niedobór pracowników, tyle samo wskazuje na niedobór pracowników wykwalifikowanych. 
Wpływ na taką sytuację oprócz wyjątkowo niskiego poziomu bezrobocia ma 
niedopasowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników do potrzeb przedsiębiorców (co 
dotyczy nie tylko kształcenia zawodowego). Na powyższe ma także wpływ należąca 
do najniższych w kraju aktywność zawodowa mieszkańców Pomorza Zachodniego. 
Mimo upływu lat i szeregu podejmowanych działań wciąż odczuwane są negatywne 
konsekwencje zmian gospodarczych, likwidacji niektórych branż i redukcji zatrudnienia, 
które miały decydujący wpływ na strukturalny charakter bezrobocia. Wartość wskaźnika 
zatrudnienia w przedziale 15–64 lat jest na Pomorzu Zachodnim 3. Najniższą w Polsce 
i nie przekracza 60%. Jednak w ciągu ostatnich lat wartość wskaźnika w regionie rośnie 
szybciej niż w całej Polsce. Z kolei liczba pracujących na 1 tys. ludności rośnie w tempie 
niższym niż średnia dla kraju i wciąż nie przekracza 200 osób (w Polsce ponad 230 osób). 
Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-29 lat, choć wykazuje tendencję spadkową 
i była niższa w województwie zachodniopomorskim (2017 – 8,4%) niż w Polsce (2017 
– 9,4%), to jednak nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Z kolei odsetek młodych 
niepracujących, nieuczących się i niedokształcających (NEET) w wieku 15-29 lat 

w województwie zachodniopomorskim od lat utrzymuje się na poziomie wyższym niż 
w Polsce, w 2017 r. wynosił on 16,5% (Polska – 14,3%). Zachodniopomorskie znajduje 
się w grupie o wysokiej wartości wskaźnika. W dalszym ciągu oferta szkolnictwa 
zawodowego w regionie nie jest dostosowana do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku 
pracy, co częściowo przekłada się także na strukturę bezrobocia. Na strukturę rynku 
pracy w regionie wpływa relatywnie niewielka liczba dużych przedsiębiorstw i zakładów 
produkcyjnych oraz przeważająca liczba małych i mikro firm (w wielu przypadkach nie 
oznacza to wprost przedsiębiorczości, lecz samozatrudnienie, będące często przejawem 
sztucznego zaniżania kosztów przez większe podmioty), a także wysoki poziom 
sezonowości (związany z istotną rolą sektora turystyki, szczególnie w pasie wybrzeża 
i jego otoczeniu). Województwo zajmuje 6. pozycję w Polsce pod względem przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto.
 Większość wskaźników dotyczących edukacji sytuuje region poniżej średniej 
krajowej. Dotyczy to przede wszystkim opieki przedszkolnej (dostępności placówek 
wychowania przedszkolnego czy objęcia opieką przedszkolną w różnych jej formach). 
Natomiast wskaźniki powszechności kształcenia na poziomie podstawowym 
i gimnazjalnym należą do najwyższych w kraju, są jednak zróżnicowane w obrębie 
województwa. Wysokie wskaźniki skolaryzacji nie przekładają się na wyniki w nauce. 
Uczniowie województwa regularnie osiągają jedne z najsłabszych wyników egzaminów 
w kraju zarówno na poziomie gimnazjalnym, jak i licealnym. Wyższe niż przeciętnie 
w kraju jest zainteresowanie zasadniczymi szkołami zawodowymi, dającymi 
kwalifikacje od razu po ukończeniu szkoły i możliwość pracy na otwartym rynku 
unijnym, szczególnie w obszarze przetwórstwa metalowego związanego z gospodarką 
morską. Istnieje zjawisko podejmowania przez uczniów nauki w niemieckich szkołach 
zawodowych połączone z gwarancją odbycia praktyki i podjęcia pracy w Niemczech. 
Programy nauczania i kierunki kształcenia w wielu placówkach województwa 
zachodniopomorskiego są niedostosowane do potrzeb regionalnego/lokalnego rynku 
pracy oraz zakresu regionalnych specjalizacji. Szkoły rzadko nawiązują stałą współpracę 
z przedsiębiorstwami, w szczególności w obszarze związanym z dynamicznym rozwojem 
nowych technik i technologii. Brakuje kompleksowych rozwiązań i narzędzi, które 
powiązałyby zapotrzebowanie przedsiębiorców na konkretne kwalifikacje zawodowe 
absolwentów z ofertą szkół zawodowych. Spodziewany w najbliższych latach spadek 
liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym przełoży się na liczbę uczniów wszystkich 
szczebli kształcenia, także tych pobierających naukę w szkołach wyższych. Liczba Pr
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studentów szkół wyższych w województwie jest poniżej średniej krajowej. Dużym 
wyzwaniem dla uczelni jest zatrzymanie najzdolniejszych uczniów i zachęcenie ich do 
podjęcia nauki w regionie.
 Pomorze Zachodnie stale lokuje się w czołówce regionów pod względem 
przedsiębiorczości. Na każde 10 tys. mieszkańców województwa zachodniopomorskiego 
przypada niemal 1 300 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze 
REGON (jedynie w województwie mazowieckim wskaźnik ten osiąga wyższą wartość). 
W strukturze podmiotów według klas wielkości dominują mikro i małe przedsiębiorstwa, 
które stanowią 99% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych. Pracuje w nich 1/3 ogółu 
zatrudnionych w województwie. Liczba mikroprzedsiębiorstw na 1 tys. mieszkańców jest 
o 1/5 wyższa od średniej krajowej. Głównymi partnerami handlowymi dla przedsiębiorców 
Pomorza Zachodniego są kraje europejskie, wśród nich kolejno: Niemcy, Dania, 
a także Francja, Szwecja, Wielka Brytania i Norwegia, na co duży wpływ ma położenie 
geograficzne regionu. Województwo największe przychody w eksporcie odnotowuje 
w branżach: chemicznej, drzewno-meblarskiej, rolno-spożywczej i transportowo-
logistycznej. Największy udział w eksporcie ma miasto Szczecin i powiat goleniowski. 
Łącznie wypracowują one ponad 50% przychodów z eksportu dla regionu. Jednocześnie 
eksport województwa to zaledwie 3% udziału w polskim eksporcie.
 W rankingach innowacyjności dystans dzielący województwo zachodniopomorskie 
od najlepszych regionów w kraju i za granicą jest stale znaczący. Udział nakładów 
na badania i rozwój w PKB jest w regionie trzykrotnie niższy niż średnia krajowa 
i dziesięciokrotnie niższy niż średnia unijna. Powstające zasoby innowacyjne 
charakteryzują się nierównomiernym rozkładem. Sektor B+R jest zdominowany przez 
wyższe szkoły publiczne, do których kierowanych było prawie 80% nakładów na 
działania badawczo-rozwojowe i które zatrudniają większość kadry naukowo-badawczej 
w województwie. Przedsiębiorstwa najczęściej korzystają ze sprawdzonych w krajach 
zachodnich lub w innych regionach Polski rozwiązań oraz gotowych technologii. Średni 
udział firm innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw sytuuje województwo na 
13. Pozycji w kraju. Wartość tego wskaźnika jest stała lub nawet spada, co świadczy, 
że wsparcie z funduszy strukturalnych oferowane dotychczas w perspektywie 2007-
2013 i 2014-2020, podobnie jak, w całym kraju, nie przyczyniło się do wzrostu odsetka 
firm podejmujących działalność innowacyjną. Otoczenie infrastrukturalne działalności 
innowacyjnej w województwie jest nadal w fazie tworzenia i dostosowywania do 
standardów Unii Europejskiej. Wciąż niezadowalający jest poziom, a także tempo rozwoju 

sieci współpracy instytucji otoczenia biznesu i klastrów, zapewniających stałą wymianę 
informacji pomiędzy organizacjami oraz będących podstawą dla kooperacji w zakresie 
realizacji projektów o charakterze ponadregionalnym czy międzynarodowym.

Grupa docelowa
 Charakterystyka grupy docelowej projektu grantowego „NEET-Revitalisation” na 
podstawie analizy projektu standardowego „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.
Projekt standardowy „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” realizowany jest na 
terenie obszarów rewitalizacji 25 gmin województwa zachodniopomorskiego: Karlino, 
Tychowo, Przybiernów, Gryfice, Golczewo, Świerzno, Wolin, Polanów, Świeszyno, Gmina 
Darłowo, Miasto Darłowo, Malechowo, Postomino, Gmina Sławno, Chociwel, Ińsko, 
Suchań, Biały Bór, Borne Sulinowo, Połczyn Zdrój, Sławoborze, Łobez, Resko, Rymań, 
Miasto Szczecinek.
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 Mapa województwa zachodniopomorskiego z zaznaczeniem dwóch głównych 
regionalnych ośrodków miejskich (Szczecin; Koszalin) oraz granic administracyjnych gmin 
objętych projektem rewitalizacji (kolor pomarańczowy) 
 

Grupę docelową projektu grantowego stanowią osoby, które:
• są bezrobotne lub bierne zawodowo,
• nie uczestniczą w kształceniu stacjonarnym w formach szkolnych,
• nie uczestniczą w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie 4 tygodni 

od przystąpienia do projektu,
• w momencie przystąpienia do projektu posiadają wiek w przedziale od 18 do 29 lat (nie 

ukończone 30 lat),
• posiadają miejsce zamieszkania na obszarze rewitalizacji jednej z 25 gmin 

województwa zachodniopomorskiego: Karlino, Tychowo, Przybiernów, Gryfice, 
Golczewo, Świerzno, Wolin, Polanów, Świeszyno, Gmina Darłowo, Miasto Darłowo, 
Malechowo, Postomino, Gmina Sławno, Chociwel, Ińsko, Suchań, Biały Bór, Borne 
Sulinowo, Połczyn Zdrój, Sławoborze, Łobez, Resko, Rymań, Miasto Szczecinek. 

Uwarunkowania grupy docelowej:
• wychowują się/żyją w bardzo trudnych warunkach ekonomicznych (ubóstwo), 

w szczególności na terenach wiejskich gmin popegeerowskich skutkujących nie 
równościami ekonomicznymi, zdrowotnymi, środowiskowymi oraz w dostępie do nauki 
co razem przekłada się na niższy poziom wykształcenia i kompetencji i w dalszej 
kolejności trudniejszą sytuację na rynku pracy,

• niezaradność i pesymistyczne nastawienie do rzeczywistości, znudzenie 
i niezadowolenie ze szkoły wpływa na decyzje o wcześniejszym opuszczeniu szkoły 
oraz o zaprzestaniu aktywności zarówno w szkole, jak i pracy,

• pozostają dotknięte niekorzystnymi procesami społecznymi np. deindustrializacji, 
emigracji zarobkowej, spowolnienia gospodarczego związanego z kryzysami, 
gwałtownego upadku branż czy regionów skutkujących wysokim bezrobociem 
i brakiem perspektyw zatrudnieniowych,

• nie zostały wyposażone w kapitał życiowy (np. odpowiednie wykształcenie) 
umożliwiający im wejście na rynek pracy lub założenie rodziny, co dodatkowo utrudnia 
dostosowywanie się do zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych, 

• posiadają cechy utrudniające im korzystanie z powszechnych zasobów w zakresie 
aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym: niepełnosprawność, uzależnienia, 
długotrwała choroba albo inne cechy indywidualne,

• posiadają cechy charakterystyczne dla osób, które długotrwale pozostają bezrobotne  
(w szczególności w przypadku osób, które dopiero zaczynają swoją karierę na rynku 
pracy) jak: obniżenie samooceny, depresja, apatia, poczucie bezradności, brak 
zaangażowania i utrata nadziei na znalezienie pracy.
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Harmonogram  
projektu grantowego 
„NEET-Revitalisation”

Realizacja projektu grantowego „NEET-Revitalisation” odbywa się w ramach czterech 
kamieni milowych (KM):

KM 1 - Plan współpracy z partnerem;
KM 2 - Opracowanie rozwiązania (produktu);
KM 3 - Opracowanie końcowej wersji rozwiązania i planu jego wdrażania;
KM 4 - Wdrażanie rozwiązania.

Kamień milowy Rozpoczęcie Zakończenie Dokument końcowy Wartość 
wskaźnika

KM 1

Plan współpracy 
z partnerem

01.05.2020 31.03.2021
dokument planu 

współpracy 
zaakceptowany przez 

partnerów

1,00

KM 2

Opracowanie 
rozwiązania 
(produktu)

01.04.2021 10.09.2021
wstępna (robocza) 

wersja programu 
mentoringu

1,00

KM 3

Opracowanie 
końcowej wersji 

rozwiązania 
i planu jego 
wdrażania

11.09.2021 31.10.2021 końcowa wersja
programu  mentoringu

1,00

KM 4 

Wdrażanie 
rozwiązania 01.11.2021 30.11.2021

decyzja odpowiedniego
organu - w formie

zarządzenia/uchwały – 
o włączeniu nowego

rozwiązania w praktykę
funkcjonowania danej

instytucji

3,00
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Charakterystyka 
programu 
„Generation IN”

 Partner Acción Contra el Hambre zaczął rozwijać program „Generation IN” w styczniu 
2018 roku. Dotychczas został wdrożony w 7 różnych regionach Hiszpanii (Madryt, 
Barcelona, Extremadura, Andaluzja, Navarra, Murcia, Valencia).
Praca z NEET wiąże się również z odpowiednimi wyzwaniami, które muszą sprawić, że 
będą oni zaangażowani i oddani działaniom programu, dlatego też program wykorzystuje 
specjalne materiały i gamifikację (ACTIO czyli grę planszową dla przedsiębiorców 
zaprojektowaną przez Acción Contra el Hambre) oraz inne innowacyjne metodologie, 
takie jak np. Lego Serious Play.
 Sukces tego programu w dostarczaniu NEET narzędzi i strategii do projektowania 
ich pomysłów na biznes oraz umiejętności utrzymania motywacji, podejmowania decyzji, 
pracy z innymi i stawiania czoła wyzwaniom z dyscypliną i odpowiedzialnością, sprawia, że 
„Generación IN” jest wspaniałą praktyką, którą można dzielić i powielać w innych krajach, 
w tym aspekcie jego wdrażania w specyficznych i trudnych warunkach.
Program „Generation IN” charakteryzuje:
• Motywacja do zatrudnienia/przedsiębiorczości,
• Rozwój umiejętności przedsiębiorczych,
• Podkreślanie talentów i problemów młodych ludzi,
• Szansa na rozwój zawodowy,
• Wspieranie procesu aktywizacji. 

 
 

 Program ten jest interwencyjnym kompleksowym programem opartym na 
innowacyjnej metodologii, która łączy rozwój umiejętności i technik przedsiębiorczych 
poprzez sesje indywidualne, grupowe i wydarzenia, gdzie podstawą jest działanie 
uczestników w celu uczynienia ich protagonistami własnego procesu przedsiębiorczości.
Jest on opracowany na podstawie połączonej metodologii, w której zintegrowane są 
następujące elementy szkoleniowe i doradcze czyli praktyczne warsztaty grupowe 
z zawartością umiejętności technicznych i kompetencyjnych (tzw. „miękkich).
Z perspektywy treści merytorycznej program koncentruje się na rozwijaniu 
następujących elementów: 

• Pomysł
• Planowanie biznesu
• Twoje przedsiębiorcze „ja” (samoświadomość)
• Propozycja wartości
• Promowanie swojego pomysłu (Storytelling)
• Plan marketingowy 
• Orientacja na klienta
• Prototypowanie
• Indywidualne samouczki 

 Jako element przekrojowy dla wszystkich działań przewidzianych w Indywidualnym 
Planie Rozwoju Przedsiębiorczości. Każdy uczestnik otrzymuje zindywidualizowane 
„samouczki”, aby monitorować rozwój swojego pomysłu na biznes. W ramach 
indywidualnych i grupowych sesji warsztatowych analizowane są wszystkie aspekty, 
które należy wziąć pod uwagę w przygotowaniu Biznes Planu, tak aby był on wykonalny na 
poziomie technicznym i ekonomiczno-finansowym. 

 Uczestnicy mają możliwość dostępu do kursu online (jeśli zostanie to uznane za 
konieczne). Jest to program szkoleniowy online o przybliżonym czasie trwania 60 godzin 
składający się z następujących modułów: 
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1. Jesteśmy przedsiębiorczymi ludźmi.
2. Aktualna sytuacja dla przedsiębiorców.
3. Biznesplan.
4.  Budżet i podstawy rachunkowości.
5. Finansowanie przedsiębiorstwa, środki publiczne.
6. Marketing i komunikacja. 
7. Zasoby ludzkie. Umowy, listy płac, pensje i ubezpieczenia społeczne.
8. Legislacja i podatki. Ustawy, podatki i daniny. Ochrona danych osobowych.
9. Plan uruchamiania działalności gospodarczej.

 Metodologiczny model interwencji opiera się na przekonaniu, że wpływanie na rozwój 
kompetencji osób ma bezpośredni wpływ na ich zdolność do zatrudnienia i szanse na 
znalezienie pracy. Poprzez metodologię skoncentrowaną na osobie, realizacja programu 
skupia się na odkrywaniu wszystkich potencjałów i mocnych stron uczestników, 
stawiając ich w roli kreatorów własnych decyzji i działań. Ponadto program dążymy do 
wzmocnienia kwalifikacji uczestników oraz przesłania mającego na celu promowanie 
zmian, rozwój i optymalizację umiejętności przedsiębiorczych.
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Wnioski i rekomendacje 
z wizyt studyjnych 
i spotkań online

 W ramach projektu grantowego zorganizowano dwie wizyty studyjne (w Hiszpanii - 
lipiec 2021; w Polsce - wrzesień 2021) oraz kilka spotkań partnerskich on-line Efektem 
zrealizowanych spotkań partnerskich, seminariów, warsztatów i pracy w grupach oraz 
przeprowadzonych analiz było wypracowanie katalogu wniosków i rekomendacji służących 
opracowaniu programu mentoringowego aktywizacji osób młodych z kategorii NEET:

1. Stworzenie narzędzi/metod ułatwiających bezpośrednie dotarcie do osób z grupy 
NEET, w tym żyjących na obszarach marginalizowanych (np. obszary wiejskie) 
powinno obejmować właściwe rozpoznanie potrzeb NEET, ich oczekiwań oraz barier, 
które mają wpływ na podejmowanie przez nich decyzje dotyczące życia osobistego 
czy zawodowego oraz decyzji edukacyjnych.

2. W procesie komunikacji z młodzieżą powinna nastąpić zmiana (dostosowanie) 
języka na bardziej prosty, nowoczesny i przyjazny młodzieży. Zamieszczona 
informacja powinna być prosta oraz nieskomplikowana dla młodego odbiorcy. 
Komunikaty pojawiające się w przestrzeni publicznej powinny mieć atrakcyjną formę 
i hasło (np. używanie haseł z hashtag# w komunikacji internetowej).

1. W trakcie realizacji programów wsparcia powinna zostać zapewniona opieka 
mentora, który poprowadzi uczestnika przez cały proces wsparcia.

2. W przestrzeni publicznej powinno kłaść się duży nacisk na promowanie programów/
projektów zakładających realizację działań promujących przedsiębiorczość wśród 
osób szczególnie zagrożonych zjawiskiem NEET. Młodzi ludzie wiedzą, że można 
otworzyć firmę, jednak niewielu wie jakie są zasady działalności, w jakiej branży  
może działać i w jaki sposób można realizować własne pomysły właśnie dzięki 

prowadzeniu działalności, że można pozyskać środki „na start” i sfinansować zakup 
niezbędnych sprzętów oraz wynajem lokalu. Aby dotrzeć do jak największego grupy 
młodych ludzi i zainteresować ich swoją ofertą, formy promocji należy dostosować 
do ich trybu życia Działania realizowane przez różne instytucje kierowane do 
młodzieży można promować również podczas eventów, festiwali, koncertów, 
wydarzeń kulturalnych.

3. Młodzież powinna być traktowana na zasadach partnerskich. Powinny one mieć 
możliwość współdecydowania o zakresie wsparcia i sposobie jego udzielania.

4. Programy i działania aktywizacyjne powinny odzwierciedlać bieżące 
zapotrzebowanie rynku pracy.

5. Metody oraz narzędzia aktywizacji należy dostosowywać do potrzeb i możliwości 
osób z grupy NEET oraz środowisk lokalnych. Skuteczną metodą zaangażowania 
osób z grupy NEET mogą być też działania nieformalne, które angażują w życie 
społeczności lokalne. Wykorzystując potencjał działających lokalnie organizacji, 
można stworzyć bardzo różnorodną bazę potrzeb, możliwości i metod aktywizacji. 
Ogłoszenia o możliwości uzyskania wsparcia powinny być ogłaszane za 
pośrednictwem różnych kanałów i instytucji lokalnych. Działania te powinny 
być różnorodne, wymagające różnego stopnia zaangażowania i umiejętności, 
aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. pomiędzy bezpośrednimi beneficjentami 
a organizacjami, w działania których mogą się zaangażować powinien być lider/
animator lokalny, który będzie potrafił zachęcić młodych ludzi do działania 
i wyznaczyć dalsze ścieżki prowadzące do zmiany sytuacji zawodowej.

6. Pracownicy zaangażowani we współpracę z osobami młodymi powinni otrzymać 
wsparcie merytoryczne w zakresie efektywnych sposobów komunikacji z młodzieżą. 
Młodzież uczestnicząca w różnego rodzaju projektach/programach wskazuje na 
brak wyrozumiałości czy bezosobowe podejście do uczestników projektów, czy np. 
zbyt sformalizowany język. Młodzi ludzie są uczeni i przyzwyczajeni do kontaktu 
bezpośredniego, prostych form przekazu i różnorodnych kanałów informacji.

7. W procesie wsparcia warto skorzystać z pomocy psychologa, w szczególności 
w przypadku rekrutacji młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
narażonych na przemoc, uzależnienie lub inne negatywne zjawiska społeczne (np. 
z obszarów marginalizowanych). 
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8. Metody wsparcia powinny być różnorodne i dostosowywane do indywidualnych 
potrzeb. Grupa NEET charakteryzuje się dużą różnorodnością. Reprezentantem 
grupy może być zarówno absolwent studiów wyższych, który pozostaje bez 
zatrudnienia ze względu na brak możliwości pracy w zawodzie w swoim regionie lub 
brak potrzeby pracy jak i osoba, która przerwała edukację na etapie szkoły średniej. 
Może to być również osoba z dużego miasta jak i obszarów marginalizowanych 
o dużo większych barierach społeczno-ekonomicznych (np. obszary SSW WZP). 
Potrzeby i możliwości obu osób są zvupełnie różne, a co za tym idzie, wymagają 
innego wsparcia. W związku z tym katalog działań na rzecz aktywizacji zawodowej 
młodych ludzi powinien być możliwie elastyczny, tak aby podczas realizacji wsparcia 
była możliwość dostosowania metod do konkretnych potrzeb uczestników.
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Program mentoringowy 
aktywizacji osób młodych 
z kategorii NEET

 Cel programu
 Program mentoringu NEET wzorowany na hiszpańskim modelu „Generation IN” to 
kompleksowy program interwencyjny oparty na innowacyjnej metodologii, która łączy 
rozwój umiejętności przedsiębiorczych i technicznych poprzez sesje indywidualne, 
grupowe i wydarzenia, gdzie podstawą jest działanie uczestników, aby uczynić ich 
aktywnymi uczestnikami ich własnego procesu wprowadzania. Celem wdrożeniowym 
programu jest zatem promowanie włączenia do rynku pracy młodych ludzi poniżej 30 roku 
życia, generujących własne miejsca pracy lub rozwijających inicjatywy przedsiębiorcze.

 Program ten odpowiada wyzwaniu polegającemu na zwiększeniu zaangażowania 
społecznego i przedsiębiorczego młodzieży niepracującej i nieuczestniczącej 
w systemach kształcenia lub szkoleniach jako środkach dostępu do rynku pracy poprzez 
aktywizację społeczno-zawodową w postaci tworzenia przedsiębiorstw.

 Kryteria uczestnictwa w programie
 Niniejszy program skierowany jest do młodych ludzi w wieku 18-29 lat, które:
• są bezrobotne lub bierne zawodowo,
• nie uczestniczą w kształceniu stacjonarnym w formach szkolnych,
• nie uczestniczą w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie 4 tygodni 

od przystąpienia do projektu,
• w momencie przystąpienia do projektu posiadają wiek w przedziale od 18 do 29 lat (nie 

ukończone 30 lat),

Opis programu

Przewidywane działania i metodologia
 Program opracowano w oparciu o różnorodną metodologię, w której można 
połączyć następujące elementy szkoleniowe i doradcze: praktyczne warsztaty grupowe 
z treściami technicznymi i kompetencyjnymi, indywidualne tutoriale i szkolenia cyfrowe.
 Metodologiczny model interwencji oparty jest na teorii, że wpływanie na rozwój 
umiejętności ludzi ma bezpośredni wpływ na ich szanse na zatrudnienie. Metodologia 
skoncentrowana na osobie, promuje pracę ukierunkowaną na odkrywaniu potencjału 
i kompetencji uczestników, stawiając ich w roli kreatorów własnych decyzji i działań.
 Jego celem jest wzmocnienie pozycji uczestników i przekazanie przesłania zmiany 
poprzez rozwój i optymalizację umiejętności, w tym przedsiębiorczych.
 Program przewiduje zaangażowanie uczestników w innowacje na różnych poziomach:

Innowacyjna struktura w formie:
• Gamifikacja
• Narzędzia Lean
• Prototypowanie 

 
Innowacyjna struktura w treści:

• Wpływ społeczny 
• Wpływ środowiskowy
• Alternatywne źródła finansowania
• Koncentracja na płci 
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 Fazy wdrażania programu
 Program mentoringu NEET to kompleksowy program interwencyjny, w ramach 
którego proponuje się działanie składające się z 12-miesięcznych jednostek w każdym 
z zaproponowanych obszarów, w których realizowane są opisane poniżej etapy.
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Faza upowszechniania i komunikacji Faza opracowywania ścieżki wsparcia

Projektowanie modelu biznesowego Monitorowanie i ocena
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Faza upowszechniania 
i komunikacji

 Cel ogólny: Rozpowszechnianie oferty programu wśród młodych ludzi, którzy nie są 
zatrudnieni ani włączeni w systemy kształcenia i szkolenia.

 Grupa docelowa: Młodzi ludzie poniżej 30 roku życia, którzy:
• są bezrobotne lub bierne zawodowo,
• nie uczestniczą w kształceniu stacjonarnym w formach szkolnych,
• nie uczestniczą w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie 4 tygodni 

od przystąpienia do projektu,
• w momencie przystąpienia do projektu posiadają wiek w przedziale od 18 do 29 lat (nie 

ukończone 30 lat). 

Narzędzia komunikacji i promocji: 

Standardowe (pasywne) metody docierania do osób młodych: 
• strona internetowa programu/beneficjenta,
• media społecznościowe,
• zamieszczanie ogłoszeń w prasie i radio,
• zamieszczanie informacji o programie w urzędach i placówkach publicznych,
• rozpowszechnianie materiałów takich jak ulotki, plakaty i broszury z informacjami 

z jakiego wsparcia można skorzystać, do jakiej grupy jest ono skierowane i kiedy 
odbywa się rekrutacja,

• zamieszczanie linka do strony projektu na portalach instytucji publicznych (m.in. 
strony wojewódzkich urzędów pracy, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy 
społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków wychowawczych, 
ośrodków szkolno- wychowawczych/młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 

centrów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, szkół, uczelni wyższych, biur 
karier etc.).

• zamieszczenie na stronach internetowych lub w budynkach urzędów i instytucji 
publicznych informacji o najważniejszych efektach projektu (przedstawienie statystyk 
może przyczynić się do zachęcenia innych osób do wzięcia udziału). 

 Wszelkie przekazy i komunikaty powinny być przygotowane w sposób jasny, 
przejrzysty przy wykorzystaniu jak najprostszego języka. Formularz rejestracyjny 
powinien być dostępny w formule on-line na stronie internetowej. Dla osób, które mają 
utrudniony dostęp do Internetu (np. zamieszkujące obszary marginalizowane) należy 
umożliwić formę zgłoszenia za pomocą formularza w wersji papierowej. 

 Aktywne metody dotarcia do osób młodych:
•  prowadzenie działań informacyjnych o programie mentoringowym w ramach 

pracy animacyjnej prowadzonej przez animatorów lokalnych oraz różnych wydarzeń 
realizowanych na obszarach marginalizowanych/rewitalizowanych np. targach 
pracy, festiwalach/imprezach kulturalnych, wydarzeniach sportowych. Ideą działań 
informacyjnych jest przedstawianie pozytywnych stron udziału w programie. Na 
zorganizowanych imprezach powinno znajdować się stanowisko, z którego można 
wziąć ulotkę / broszurę informacyjną oraz porozmawiać z przedstawicielem instytucji/
organizacji realizującej program. Informacje zawarte w materiałach drukowanych 
powinny być przekazane w sposób prosty i nie budzący wątpliwości. Niezbędne jest by 
przy takim stanowisku znajdowała się osoba, która będzie mogła sprawnie i w sposób 
zachęcający przekonać daną osobę do wzięcia udziału w programie i udzielić 
podstawowych informacji;

•  prowadzenie kampanii informacyjnej w ramach działań animacyjnych w terenie 
oraz  codziennej współpracy z instytucjami publicznymi, domami kultury, klubami 
zainteresowań oraz centrami młodzieżowymi. Animatorzy powinni wyjść do młodych 
osób oraz podjąć z nimi próbę rozmowy. Podczas takiej interakcji animator może 
zachęcić młodą osobę do skorzystania z udziału w programie, a jednocześnie 
wytłumaczyć przykładowe efekty jakich można spodziewać się po zakończeniu udziału 
w programie np. uzyskanie nowych kwalifikacji, a tym samym zwiększenie szans 
na rynku pracy. Osoba taką może być również lokalny lider, który potrafi rozmawiać 
z osobami młodymi i cieszy się ich uznaniem.
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•  zaangażowanie w kontakty z mediami m.in. poprzez prowadzenie kampanii 
informacyjnych w Internecie, w tym mediach społecznościowych (Facebook, 
YouTube, Instagram, Snapchat – np. kilku sekundowe spoty reklamowe, webinaria, 
krótkie nagrania osób, które ukończyły udział w projekcie, stworzenie zabawnych 
i przyciągających uwagę spotów radiowych);

•  wykorzystanie historii sukcesu osób młodych, którym udało się „wyjść” z kategorii 
NEET np. poprzez uruchomienie kontaktów z osobami, które zakończyły udział 
w programie i zaoferowanie im wystąpienia przed niewielką grupą osób (przedstawienie 
jak zmieniło się życie po projekcie np. w formie krótkich filmów w mediach 
społecznościowych, YouTube);

•  wykorzystanie mediów społecznościowych, np. stworzenie przy udziale serwisu 
Facebook wydarzenia w okolicy i zaproszenie na nie osób w konkretnym przedziale 
wiekowym (15-25 lub 25-29 lat), dodatkowo w ramach aplikacji Messenger można 
stworzyć profile ambasadorów młodzieżowych, którzy w krótkim czasie odpowiedzą na 
zapytania młodych osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia;

•  aktywne działania w miejscach, w których gromadzi się młodzież (kluby sportowe, 
siłownie, baseny, pub-y, dyskoteki, galerie handlowe, ale również zakłady poprawcze, 
placówki dla bezdomnych, ośrodki terapii uzależnień, domy samotnej matki) oraz 
w miejscach, gdzie gromadzą się rodzice osób młodych (urzędy, ośrodki zdrowia, 
instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej, centra handlowe);

•  podjęcie współpracy ze znanymi osobami, np. popularnymi youtuberami, vlogerami 
(w celu zwiększenia zainteresowanie wśród NEET i mediów). Dodatkowo w ramach 
tej metody można rozszerzyć ją o promocję przedsiębiorczości w ramach zajęć 
prowadzanych w szkołach poprzez organizowanie spotkań z osobami, które uruchomiły 
własny biznes;

•  współpraca ze szkołami (w szczególności ponadpodstawowymi) w celu identyfikacji 
osób młodych zagrożonych wykluczeniem (niskie wyniki edukacyjne, absencja), 
nawiązanie współpracy ze szkołami poprzez organizację spotkań z doradcą zawodowym;

•  organizacja spotkań z potencjalnymi uczestnikami w miejscu zamieszkania lub 
najczęstszego przebywania (zwłaszcza w przypadku osób z niepełnosprawnościami),

•  uruchomienie mobilnych punktów informacyjnych (np. w formie busów), w których 
animatorzy lokalni i doradcy zawodowi mogą dotrzeć do osób z małych miejscowości 
i obszarów wiejskich lub organizacja punktów stacjonarnych w postaci wyznaczonych 
dyżurów przedstawicieli beneficjenta w wybranych miejscach (np. urzędy gminy, 
świetlice wiejskie i szkoły),

•  podjęcie bezpośredniej współpracy z podmiotami takimi jak: organizacje 
pozarządowe zrzeszające osoby młode, OHP, OPS, PCPR, poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, organizacje harcerskie, zgromadzenia działające przy kościołach, 
parafiach i związkach wyznaniowych, organizacje charytatywne, w tym PCK, 
banki żywności, fundacje i inne organizacje zajmujące się wsparciem osób 
z niepełnosprawnościami w celu identyfikacji osób, które mogą potrzebować wsparcia 
oraz promowania oferty przewidzianej w projekcie o wspólnej realizacji działań na rzecz 
osób młodych (finansowanej z różnych źródeł). 

 Proces rekrutacji:
 a) Po zarejestrowaniu się, kandydat powinien otrzymać automatyczną wiadomość 
e-mail na podany przez nią adres e-mail z podziękowaniem za rejestrację i informacją 
o kolejnych etapach działania.
 b) Wszystkie dane osobowe gromadzone są w dokumencie Excel, który jest na 
bieżąco aktualizowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr  2016/679 w zakresie ochrony danych osobowych. 
 c) Pracownik beneficjenta odpowiedzialny jest za sprawdzenie w tym dokumencie 
osób zarejestrowanych w projekcie i skontaktowanie się z nimi. 
 d) Po zakończeniu procesu selekcji, należy prowadzić ewidencję kolejnych etapów 
wsparcia otrzymanych przez uczestników.
 Osobom, które ostatecznie nie wezmą udziału w programie, należy wysłać e-mail 
z informacją o nowych edycjach lub wysłać ankietę, aby dowiedzieć się, dlaczego nie 
wzięły udziału w programie, zebrać ich opinie i dostosować się do ich potrzeb.
 Opcjonalnie osobom, które w czasie rejestracji zaznaczą w formularzu pole „Chcę 
otrzymywać więcej informacji o projektach dotyczących zatrudnienia i przedsiębiorczości 
realizowanych przez (Operator programu)” wysyłamy np. bieżące informacje, 
comiesięczny newsletter.
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Etap opracowywania 
ścieżki wsparcia

 Wstępna sesja ewaluacyjna i plan rozwoju
 Cel: uzyskanie oceny społecznej, kompetencyjnej i technicznej kandydata w celu 
opracowania wspólnego planu rozwoju. Ocena ta może być przeprowadzona za pomocą 
różnych środków: wywiadu czy obserwacji działań.

 W pierwszej sesji konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz 
wstępnego indywidualnego konspektu doradczego opisującego proponowany dla danej 
osoby Indywidualny Plan Rozwoju Przedsiębiorczości (IPPR) oraz jej pomysł na biznes lub 
ścieżki kariery zawodowej.

 Indywidualny Plan Rozwoju Przedsiębiorczości jest opracowywany w wspólnie przez 
uczestnika i doradcę. Zakres działań służący opracowaniu programu może składać się 
z co najmniej:
• warsztatów grupowych: rozwój kompetencji technicznych i przedsiębiorczych,
• poradnictwa indywidualnego,
• szkoleń on-line,
• wydarzeń i seminariów. 

 Program warsztatów 
 Program szkoleniowy opracowano w oparciu o różnorodną metodologię, która 
łączy następujące elementy szkoleniowe: praktyczne warsztaty grupowe z treściami 
technicznymi i kompetencyjnymi, indywidualne tutoriale i szkolenia cyfrowe.
Czas trwania szkolenia: 48 godzin lekcyjnych 
Minimalny wymagany czas uczestnictwa aby ukończyć szkolenie (70%): 33,6 godziny 
Minimalna czas indywidualnych zajęć z doradcą wynosi 2 godziny. 

  
 Poprzez trening i praktykę podczas warsztatów rozwijane są różne kompetencje jak:

• Kompetencje techniczne - niezbędne do rozwoju procesu przedsiębiorczości poprzez 
szkolenia, opracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu biznesowego (w tym 
biznesplan);

• Kompetencje przedsiębiorcze - pewność siebie, samokontrola, komunikacja, 
umiejętności interpersonalne, podejmowanie decyzji.  

 WARSZTATY GRUPOWE: KOMPETENCJE TECHNICZNE I PRZEDSIĘBIORCZE
 Warsztaty opracowano z uwzględnieniem treningu współpracy i pracy w grupie. 
Sesje grupowe trwają po 4 godziny i są zaprojektowane zgodnie z logiką procesu 
przedsiębiorczości.

 Metodologia:
 W ramach zajęć warsztatowych powinno się dużo pracować nad spójnością grupy 
uczestników poprzez dynamikę partycypacyjną oraz ciągłą aktywizację, tak aby czuli 
się zaangażowani w cały proces od pierwszego warsztatu (układanka kompetencji, 
dynamika spójności). Dobrą praktyką jest poproszenie o ciągłą informację zwrotną 
między uczestnikami np. podczas prac nad modelem biznesowym oraz mapami empatii 
i wartości. Takie podejście generuje dużą przynależność do grupy. Współpraca i synergia 
między członkami grupy są jednymi z najbardziej cenionych w badaniach satysfakcji.
 Z kolei w warsztatach komunikacyjnych dobrą praktyką jest również poproszenie 
każdego uczestnika o informację zwrotną od pozostałych i np. nagranie tego na wideo 
(jeśli wyrażą zgodę). Dobrą inicjatywą jest również zachęcanie do utworzenia wśród 
uczestników grupy na Whatsapp. Bardzo pozytywnie oceniane przez uczestników jest 
również uwzględnienie w warsztatach cyklu wizyt historii ludzi, którzy odnieśli sukces 
jako przedsiębiorcy.

 PORADNICTWO INDYWIDUALNE
 W sposób przekrojowy do wszystkich działań przewidzianych w Indywidualnym 
Planie Rozwoju Przedsiębiorczości, każdy uczestnik będzie uczestniczył 
w zindywidualizowanych tutorialach w celu przeprowadzenia weryfikacji pomysłu na 
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biznes (zakres i forma tutorialu powinna wynikać z konsultacji z doradcą). Podczas 
tych sesji analizowane będą wszystkie aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy 
definiowaniu biznesplanu, tak aby był on wykonalny pod względem technicznym 
i ekonomiczno-finansowym.

Celami tych sesji są:
• Zidentyfikowanie, opisanie i przeanalizowanie pomysłu na biznes, badając jego 

wykonalność techniczną, ekonomiczną i finansową;
• Opracowanie wszystkich procedur i strategii niezbędnych do przekształcenia okazji 

biznesowej w konkretny projekt biznesowy;
• Rozpoznanie wymagań związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej 

i przeprowadzeniem analizy ryzyka;
• Rozpoznanie elementów, które mogą zadecydować o tym, że projekt przedsiębiorczy 

będzie niewykonalny;
• Uzyskanie wiedzy na temat tworzenia prezentacji biznesowej, która będzie 

wykorzystywana w kontaktach z instytucjami finansowymi i organami publicznymi 
w celu ubiegania się o finansowanie/dotację oraz z innymi potencjalnymi partnerami 
zainteresowanymi finansowaniem planowanej działalności/współpracą;

• Zbadanie najbardziej odpowiednich alternatyw finansowych dla każdego przypadku;
• Prowadzenie nadzoru nad prowadzeniem negocjacji z potencjalną instytucją 

finansującą. 

 METODOLOGIA W DORADZTWIE INDYWIDUALNYM 
 Metodologia w tych tutorialach opiera się na podstawowej zasadzie, jaką jest 
rozwój kompetencji jednostek, uświadamianie im ich własnych możliwości i docenianie 
ich kompetencji. W tym celu promowana będzie „nauka przez działanie”, dostarczająca 
wszystkich niezbędnych narzędzi i zapewniająca wszechstronne wsparcie w trakcie 
całego procesu, z uwzględnieniem braków i słabości wykrytych w pierwszym etapie 
wsparcia (dlatego też powinien on być dostosowany do charakterystyki danej osoby).
 Na tym etapie programu rozpoczynają się prace nad biznesplanem, obejmującym 
wszystkie działania niezbędne do sporządzenia kompletnego planu, który następnie 
umożliwią zbadanie technicznej wykonalności pomysłu oraz opracowanie wszystkich 
procedur i strategii niezbędnych do przekształcenia możliwości biznesowych 
w konkretny projekt biznesowy. 

 Do analizy opłacalności ekonomicznej planowanej działalności wykorzystuje się 
narzędzie analizy ekonomiczno-finansowej dostosowane do mikroprzedsiębiorstw i grup 
o niskich dochodach. Może być to np. narzędzie Excel, zawierające arkusz kalkulacyjny 
oceniający sytuację ekonomiczną uczestnika/rodziny uczestnika, która bierze pod uwagę 
minimalne zasoby, jakich dana osoba potrzebuje do życia każdego miesiąca.
 Na tym ostatnim etapie opracowywania biznesplanu przeprowadzana jest analiza 
rzeczywistych potrzeb finansowych oraz analiza najbardziej odpowiednich źródeł 
finansowania dla beneficjentów, z uwzględnieniem różnych alternatyw finansowania, 
do których beneficjenci mogą mieć dostęp, dostosowanych do potrzeb i możliwości 
każdego z nich.
 Doradztwo poprzez indywidualny tutoring jest jedną z kluczowych elementów 
programu. Nie jest to zwykłe doradztwo techniczne, ale towarzyszenie w całym procesie 
przedsiębiorczości, w podejmowaniu decyzji, przezwyciężaniu lęków, nabraniu pewności 
siebie w realizacji pomysłu, jak również w procesach administracyjnych i zarządczych, 
ubieganiu się o finansowanie i zakładaniu firmy.

 FINANSOWANIE PROJEKTÓW BIZNESOWYCH
 Potencjalne źródła finansowania projektów biznesowych obejmuje wsparcie 
finansowe z:
• środków Unii Europejskiej (FS, EFS, EFRR),
• programów Komisji Europejskiej;
• instytucji publicznych;
• instytucji prywatnych (np. banków komercyjnych, instytucji kredytowych, firm 

prywatnych, aniołów biznesu czy venture capital).
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 PRODUKTY I DOKUMENTACJA
 Produkty: zapis uczestnictwa w sesjach grupowych i doradztwie indywidualnym.
 Powiązana dokumentacja:
• Modele biznesowe;
• Biznesplan;
• Plan analizy ekonomiczno-finansowej;
• Dokumentacja rejestracyjna działalności gospodarczej.

 PROGRAM SZKOLENIOWY ONLINE OPARTY NA METODOLOGII C-LEARNINGU
 Szkolenie w zakresie przedsiębiorczości młodzieży obejmuje możliwość opracowania 
części online w oparciu o metodologię C-Learning.
Jest to 60-godzinny program składający się z następujących modułów:
0. Zarządzanie wirtualną klasą. Czas trwania: 6 godzin.
1. Jesteśmy przedsiębiorcami. 6 godzin.
2. Aktualna sytuacja przedsiębiorców. 6 godzin.
3. Biznesplan. 6 godzin.
4. Budżet i podstawy rachunkowości. 6 godzin.
5. Finansowanie przedsiębiorstwa, zasoby publiczne. 6 godzin.
6. Marketing i komunikacja dla przedsiębiorczości. 6 godzin.
7. Zasoby ludzkie. Umowy, listy płac, wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne. 6 godzin.
8. Prawodawstwo i podatki. Przepisy prawne, podatki i cła. Ochrona danych. 6 godzin.
9. Plan rozpoczęcia działalności. 6 godzin.

Czas trwania każdego modułu wynosi 6 godzin. Czas ten jest liczony jako uczestnictwo 
w programie. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie oraz dowodem ukończenia każdego 
modułu ze wszystkimi zawartymi w nim aktywnościami będą zrzuty z ekranu.
 Program szkolenia umożliwia pobranie raportu z ukończonych modułów.
 Moduły mogą być podejmowane w dowolnej kolejności.
 Program ten może być wykorzystywany jako główny komponent działań szkoleniowych  
w ramach zaplanowanej ścieżki wsparcia (w przypadku, gdy nie jest możliwe przeprowadzenie 
zajęć bezpośrednich) lub uzupełnienie dla osób, które nie mogą uczestniczyć w sesjach 
grupowych oraz tych które dodatkowo chcą poszerzyć swoją wiedzę.
 Metodologia ta pozwala na realizację celów programu mentoringu, zarówno 
w zakresie zdobywania wiedzy i informacji przez uczniów, jak i przygotowania 

dokumentów takich jak: model biznesowy, biznesplan oraz plan ekonomiczno-finansowy. 
Ponadto, ponieważ jest to platforma elastyczna, umożliwia dostosowanie jego zakresu 
do działań w oparciu o zainteresowania i potrzeby grupy osób biorących udział w kursie.
 Program szkoleniowy online jest narzędziem, które pozwala na realizację programu 
na odległość (np. z uwagi na wykluczenie komunikacyjne uczestnika).
 Zajęcia grupowe, indywidualne i online zostaną ocenione za pomocą kwestionariusza 
satysfakcji online: KWESTIONARIUSZ SATYSFAKCJI KOŃCOWEJ
 Ewaluacja zajęć grupowych w przypadku cyklu warsztatów zostanie przeprowadzona 
za pomocą KWESTIONARIUSZA SATYSFAKCJI CYKLU WARSZTATÓW.
 Ewaluacja zleconych zajęć grupowych zostanie przeprowadzona w formie oceny 
papierowej na koniec sesji warsztatowe. KWESTIONARIUSZ DLA 1 WARSZTATU
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satysfakcji online: KWESTIONARIUSZ SATYSFAKCJI KOŃCOWEJ
 Ewaluacja zajęć grupowych w przypadku cyklu warsztatów zostanie przeprowadzona 
za pomocą KWESTIONARIUSZA SATYSFAKCJI CYKLU WARSZTATÓW.
 Ewaluacja zleconych zajęć grupowych zostanie przeprowadzona w formie oceny 
papierowej na koniec sesji warsztatowe. KWESTIONARIUSZ DLA 1 WARSZTATU
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Projektowanie 
modelu biznesowego

 Prac nad opracowaniem produktu i/lub usługi wraz z fazą prototypowania 
i testowania obejmuje następujące etapy:

  
 
 
 Przykładowe narzędzia, które można wykorzystać do opracowania modelu 
biznesowego na następujących etapach „Empatyzacja”, „Definiowanie problemu” 
i „Generowanie pomysłów” to:
• model biznesowy Canvas,
• mapa empatii,
• mapa wartości.

 Model biznesowy Canvas. 
 Metoda polega na stworzeniu mapy pomysłu na biznes poprzez zdefiniowanie 9 
bloków, z których każdy jest wzajemnie powiązany z pozostałymi. Canvas składa się 
z dziewięciu głównych elementów: segmenty klientów, propozycja wartości, kanały 
sprzedaży i obsługi, relacje z klientami, kluczowe procesy, zasoby, więzi partnerskie, 
struktura przychodów i  kosztów. Obszary te odnoszą się do różnych aspektów 
funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie tworzenia konkretnego produktu/usługi.

KLUCZOWE 
CZYNNOŚCI

RELACJE 
Z KLIENTAMI

PROPOZYCJA
WARTOŚCI

KLUCZOWI
PARTNERZY

STRUKTURA 
KOSZTÓW

STRUKTURA 
PRZYCHODÓW

KANAŁY

SEGMENTAC JA
KLIENTÓW

KLUCZOWE
ZASOBY
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1. Segmentacja klientów:
• Do kogo kierujemy nasze działania: do mas, czy do określonej grupy, segmentu lub 

niszy rynkowej? 
• Jakie są nasze segmenty klientów? 
• Czy nasi klienci są ze sobą powiązani, aby oferować im ten sam produkt, czy też 

musimy traktować ich w sposób zróżnicowany?

2. Propozycja wartości:
• Jaką wartość dostarczamy naszym klientom? 
• Jaki problem klienta pomagamy rozwiązać? 
• Jakie potrzeby klientów zaspokajamy? 
• Jakie pakiety produktów lub usług oferujemy dla każdego segmentu rynku?

3. Relacje z klientami:
• Jaką wartość dostarczamy naszym klientom? 
• Jaki problem klienta pomagamy rozwiązać? 
• Jakie potrzeby klientów zaspokajamy? 
• Jakie pakiety produktów lub usług oferujemy dla każdego segmentu rynku?

4. Kanały:
• Jakie kanały preferują nasze segmenty rynku? 
• W jaki sposób obecnie nawiązujemy kontakt z klientami? 
• Jak nasze kanały współpracują ze sobą? 
• Które z nich osiągają najlepsze wyniki? 
• Które z nich są bardziej opłacalne? 
• W jaki sposób są one zintegrowane z codzienną działalnością klientów?

5. Kluczowe czynności:
• Jakich kluczowych działań wymaga nasza propozycja wartości?
• Jakich kluczowych działań wymagają nasze kanały komunikacji i dystrybucji?
• Jakich kluczowych działań wymagają nasze relacje z klientami/użytkownikami? 

 
 

6. Kluczowe zasoby:
• Jakich kluczowych zasobów wymagają nasze propozycje wartości, kanały dystrybucji, 

relacje z klientami i strumienie przychodów? 

7. Kluczowi partnerzy:
• Kim są nasi kluczowi partnerzy? 
• Kim są nasi kluczowi dostawcy? 
• Jakie kluczowe zasoby pozyskujemy od naszych partnerów? 
• Jakie są kluczowe działania naszych partnerów?

8. Struktura kosztów:
• Jakie są najważniejsze koszty związane z naszym modelem biznesowym?
• Jakie są najdroższe kluczowe zasoby? 
• Jakie są najdroższe kluczowe działania?

9. Struktura przychodów:
• Za jaką wartość nasi klienci są skłonni zapłacić? 
• Za co obecnie płacą?
• Jak obecnie płacą?
• Jak chcieliby zapłacić?
• Jak wygląda struktura dochodów?
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 Mapa empatii.
 Mapa empatii jest techniką wykorzystywaną do profilowania użytkowników. Pomaga 
lepiej zrozumieć co ludzie myślą i czują, skupić się na ich doświadczeniach i potrzebach. 
Pozwala wyjść poza typowe, demograficzne charakteryzowanie potencjalnych klientów.

 SEGMENTOWANIE: Najpierw musimy określić, kim są klienci i w tym celu powinniśmy 
ich pogrupować w tradycyjny sposób, na podstawie szeregu wspólnych cech (od 
demografii po sposób korzystania z produktu). Na koniec zostanie nam x segmentów nad 
którymi będziemy pracować oraz na których grupach klientów lub segmentach skupić 
nasze wysiłki (rzecz równie ważna, jak wiedza, nad którymi NIE będziemy pracować).

 HUMANIZACJA: Na tym etapie nie chodzi o mówienie o segmentach, ale o ludziach... 
dlatego będziemy „powoływać do życia” osoby z każdego segmentu: jak się nazywają, 
gdzie mieszkają, czym się zajmują, czym się zajmują? Przed przejściem do kolejnego 
etapu powinniśmy przygotować listę pytań, które chcielibyśmy im zadać, aby lepiej 
zrozumieć takie aspekty jak motywacje zakupowe, kryteria...itp.

 EMPATYZACJA: To proces budowania mapy empatii, w którym będziemy starali się 
lepiej poznać naszego klienta poprzez zadawanie sobie serii pytań na jego temat.

 Mapa wartości.
 Mapa wartości jest ogniwem łączącym produkt z rynkiem. W analizie wartości 
konieczne jest wzięcie pod uwagę drugiego podstawowego elementu każdej firmy czyli 
klientów. Sukces każdego modelu biznesowego wynika z dobrej relacji pomiędzy tymi 
dwoma elementami: propozycją wartości i potrzebami klientów.
 Podsumowując mapa wartości polega na dopasowaniu potrzeb segmentu klientów 
do propozycji wartości i wygląda następująco:
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Co użytkownik 
myśli i czuje?

Co użytkownik 
mówi i robi?

Bolączki
obawy, frustracje

Korzyści
pragnienia, potrzeby

Co użytkownik 
widzi?

Co użytkownik 
słyszy?

PROPOZYCJA 
WARTOŚCI

Tworzenie 
korzyści

Uśmierzanie 
bólu

Produkt 
i usługa

SEGMENT 
KLIENTÓW

Zadania

Bóle

Korzyści
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Produkt & Usługa:
Rozwiązanie - czyli propozycja wartości. Wszystkie półprodukty i usługi, które Twoja 
propozycja wartości ma zawierać. 

Tworzenie korzyści:
Jak Twoje rozwiązanie będzie generowało pozytywne emocje, korzyści społeczne, 
oszczędność czasu, zwiększenie przychodu/zysku dla klienta? 

Uśmierzanie bólu:
W jaki sposób rozwiązanie wpływa na bóle naszego klienta. Czy obniża jego negatywne
emocje, ryzyka, prawdopodobieństwo wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i kosztów? 

Korzyści
Korzyściami mogą być wszelkiego rodzaju pozytywne emocje, społeczne benefity, 
zadowolenie, oszczędność, zwiększenie zysku. Wszystko co może uszczęśliwić klienta. 

Bóle
Bóle, które pojawiają się podczas planowania, realizacji, po wykonaniu wspomnianych 
wyżej zadań. Będą to wszelkiego rodzaju negatywne emocje, ryzyka, nieprzewidziane 
sytuacje i koszty. 

Zadania 
Analiza zadań jakie klient wykonuje na co dzień. Mogą to być cele, potrzeby lub po prostu 
klasyczne codzienne czynności. 

Proces tworzenia mapy wartości obejmuje następujące fazy:

 FAZA 1: OBSERWACJA 
 W pierwszej fazie musimy zrozumieć rzeczywiste potrzeby klienta, a do tego nie 
przydadzą się badania rynku ani podobne narzędzia. Kluczem do zrozumienia, czego 
naprawdę potrzebuje klient, jest jego obserwacja. W fazie obserwacji konieczne jest 
zidentyfikowanie problemów, z jakimi borykają się klienci. Chodzi o to aby zrozumieć 
motywacje klienta, a nie tylko wyrażone potrzeby. W tym momencie musimy zrozumieć 
klienta i to, co go porusza (do tego celu możemy użyć mapy empatii) i uporządkować 

według ważności (dla klienta) „problemy”, które klient chce rozwiązać. Powinniśmy 
również zrozumieć rolę, jaką klient chce przyjąć w swojej relacji z naszym modelem 
biznesowym (tylko kupować/współtworzyć/być pośrednikiem itd.). 

 FAZA 2: PROJEKT
 W fazie projektu identyfikujemy produkty lub usługi, które mogą rozwiązać problem 
naszego klienta. Skupiamy się na identyfikacji głównych cech lub funkcjonalności, które 
nasz produkt/usługa powinien obejmować, aby rozwiązać problem naszego klienta. 
Musimy przeanalizować, w jakich aspektach nasz produkt lub usługa pomaga klientowi 
i w jakim zakresie. 

 FAZA 3: WALIDACJA
 Obszar po prawej stronie kanwy propozycji wartości tzw. hipoteza klienta („Segment 
klientów”) zasadniczo wskazuje, wszystkie hipotezy, które zidentyfikowaliśmy czyli 
pomysły na to, czego naszym zdaniem potrzebuje klient, ale które NIE są potwierdzone. 
Z drugiej strony mamy hipotezy wartości („Propozycje wartości), czyli te aspekty  
i funkcjonalności naszego produktu lub usługi, które naszym zdaniem zaspokoją 
konkretne potrzeby klienta. Stanowią one lewą stronę kanwy propozycji wartości i mówią 
nam o tym, jak zaprojektowaliśmy nasz produkt lub usługę w oparciu o to, czego naszym 
zdaniem potrzebuje klient (hipoteza klienta).
 Następną fazę stanowi proces weryfikacji założonych hipotez tj. faza dostosowanie.

 FAZA 4: DOSTOSOWANIE
 W fazie 4 zbieramy wszystko czego dowiedzieliśmy się podczas procesu walidacji 
z klientem.  W pierwszej kolejności powinniśmy zaktualizować prawą stronę mapy 
wartości, gdzie zebraliśmy hipotezy klienta, o to, czego się dowiedzieliśmy, a następnie 
ponownie dostosować naszą propozycję wartości (co z pewnością będzie miało wpływ 
na model biznesowy, który zaprojektowaliśmy). Oznacza to, że musimy ponownie 
przemyśleć całą lewą stronę propozycji wartości w świetle tego, czego nauczyliśmy się 
od prawdziwych klientów oraz wszystkich odrzuconych i potwierdzonych hipotez. 
 Kiedy mapa zostanie zaktualizowana przechodzimy do etapu tworzenia naszego 
pierwszego prototypu czyli tego minimalnego realnego produktu, który pomoże 
nam zweryfikować i dostosować propozycję wartości (BUDOWANIE PROTOTYPÓW/
TESTOWANIE).Pr
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 BUDOWANIE PROTOTYPÓW/TESTOWANIE: 
 Celem prototypowania jest pomoc w walidacji pomysłów przed wprowadzeniem ich 
na rynek, co pozwala na oszczędność czasu i zasobów, uniknięcia błędów, a przynajmniej 
uniknięcia ich popełnienia na bardzo późnym etapie rozwoju projektu przedsiębiorczego. 
Najważniejsza jest możliwość wizualnego zaprezentowania pomysłu użytkownikom 
i szybkie zebranie opinii na temat danego rozwiązania (produktu/usługi). Nigdy nie można 
z góry założyć, że oferowany produkt lub usługa będzie sukcesem, stąd prototypowanie 
i oddawanie ich w ręce użytkowników oraz słuchanie co mają do powiedzenia zmniejsza 
ryzyko końcowej porażki. Do budowania szybkich prototypów można użyć drewna, 
kartonu czy też styropianu.  Chodzi o to aby w dowolny sposób zwizualizować nasz 
pomysł i pokazać jego użyteczność potencjalnemu klientowi.
 Prototypowanie jest testowaniem hipotez założonych na etapie projektowania 
pomysłu biznesowego. Możemy do nich zaliczyć następujące hipotezy:

Hipoteza problemu:
• Kim są użytkownicy i jakie mają problemy (niezaspokojone potrzeby, chęci lub 

pragnienia). 

Hipoteza rozwiązania:
• Jaki rodzaj produktu lub usługi zaspokaja tę potrzebę lub pragnienie?
• Ile klienci są skłonni zapłacić za rozwiązanie? 

Hipoteza produktu:
• Jakie cechy produktu lub usługi będą cenione przez użytkowników?
• Za jakie cechy funkcjonalne i estetyczne byliby skłonni zapłacić nieco więcej? 

Hipoteza rynkowa:
• Jak wielu potencjalnych użytkowników istnieje?
• Liczba potencjalnych użytkowników, którzy mogą zostać przekształceni w faktycznych 

klientów (współczynnik konwersji)? 
 
 
 

Typy i rodzaje narzędzi do prototypowania:

LP Rodzaj narzędzia Opis
Niezbędne narzędzia/

elementy

1.
Proste rysunki/szkice

Jest to najbardziej podstawowa forma prototypowania. W zaledwie 
kilka minut i Za pomocą kilku szybkich pociągnięć możesz przedstawić 
podstawowe kształty, cechy i interakcje swojego produktu lub usługi.

papier, ołówek, kolorowe 
pisaki

2. Storyboard
Storyboard to nieliniowy sposób tworzenia i prezentacji pomysłów 

biznesowych. Jest to rodzaj komiksu/opowieści, który prezentuje potrzeby 
użytkowników i sposób, w jaki projektowany produkt lub usługa je rozwiązuje. 

papier, ołówek, kolorowe 
pisaki.

3.
Mapowanie podróży 

klienta

Mapowanie podróży klienta to  zestaw interakcji i suma doświadczeń, 
z którymi klient ma do czynienia podczas swojej ścieżki zakupowej produktu 

lub usługi. Celem mapowania jest spojrzenie na produkt/usługę oczami 
klientów. Wyobrażenie sobie tego, co myśli i czuje klient pozwala zrozumieć 

zachowania konsumenckie i to właśnie stanowi wartość oraz sens mapy 
podróży klienta. Mapy można tworzyć według własnego pomysłu np. 

w formie scenariusza, opowieści, diagramu, infografiki czy tabeli. W praktyce 
najczęściej wykorzystuje się wizualizacje graficzne. Ważne, żeby mapa 

w czytelny sposób obrazowała zachowania klienta w całym procesie 
zakupowym.

ołówek, kolorowe pisaki, 
papier

4. Storytelling

Jest to jeden z najpotężniejszych zasobów, jeśli chodzi o prototypowanie 
usług i produktów, zwłaszcza na wczesnym etapie. Storytelling biznesowy 

to sztuka opowiadania historii służącej do budowania marki firmy/produktu, 
komunikacji i nawiązania realizacji z klientem.

Do storytelling można 
stworzyć opowiadanie 
za pomocą sekwencji 
zdjęć lub filmu. Można 
wykorzystać również 
klocki LEGO lub zrobić 

swoje własne postacie 
z plasteliny lub stworzyć 

scenografie z kartonu 
i innych materiałów 

z recyklingu.
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5. Teatryzacja

Celem tej techniki jest odtworzenie, poprzez krótkie przedstawienia, różnych 
sytuacji związanych z użytkowaniem produktu lub usługi. Teatryzacja służy 

do prezentacji w jaki sposób projektowany produkt lub usługa wpływa na 
odgrywaną sytuację problemową i niezadowolenie użytkowników. 

w celu przeprowadzenia 
prototypu teatralnego 

niezbędne będzie 
określenie krótkiego 
scenariusza sceny 

lub scen, które będą 
odgrywane pamiętając 
przy tym o wrażeniach 

i doznaniach, które mają 
sprowokować, a które 

będą przedmiotem 
dalszej refleksji, analizy 

i  pytań podczas 
testowania produktu.

6.
Role playing 

(Odgrywanie ról):

Jest to technika, w której odtwarza się rzeczywiste sytuacje, które mogą 
wystąpić podczas świadczenia usługi. W przeciwieństwie do teatryzacji, 

reakcje w odgrywaniu ról są spontaniczne, a ich celem jest ocena 
skuteczności projektowanej usługi i obserwacja reakcji klientów.

Aby przeprowadzić role 
playing, najważniejszą 

rzeczą do zrobienia jest 
określenie niezbędnych 

ról i kto będzie je 
odgrywał. Nie trzeba 
jednak poświęcać na 
nie zbyt wiele czasu 

i pieniędzy, wystarczy 
kilka szczegółów, aby 

uczynić go bardziej 
realistycznym. Jeśli 

chodzi o identyfikację 
reakcji użytkowników 
na określone bodźce, 

najlepiej jest skorzystać 
z pomocy osoby, , które 
nie były zaangażowane 

we wcześniejsze 
projektowanie 

rozwiązania i nie znają 
oczekiwanych rezultatów.

7.
Desktop walkthrough 

(pulpitowy spacer)

Pulpitowy spacer pomaga projektantom szybko symulować doświadczenie 
związane z usługą przy użyciu prostych rekwizytów, takich jak figurki zabawek 

lub wstępnie zdefiniowane ilustracje na małej scenie oraz testować i badać 
typowe scenariusze i alternatywy.

małe sceny często 
budowane są z klocków 

LEGO lub kartonu. 
Poszczególne role 

odgrywane są za pomocą 
małych lalek LEGO lub 

np. postaci wykonanych 
z kartonu lub innych 

elementów.

8. Karton

Karton jest idealny do odtworzenia podstawowych cech funkcjonalnych 
i estetycznych produktu, dzięki łatwości formowania i cięcia, a także 

niewielkiej wadze i lekkości, na jaką pozwala tektura. Praktycznie każdy 
pomysł na produkt może być zrealizowany przy użyciu tego materiału.

tektura i karton o różnej 
gramaturze, nożyczki, 

nożyk, klej.

9. Prototypy 3D

Wykonanie trójwymiarowego rysunku i przekształcenie go w produkt za 
pomocą drukarki 3D. Są to bardzo przydatne prototypy np. do testowania 

ruchów, wyglądu fizycznego i zachowania. Drukarki 3D umożliwiają 
odtworzenie praktycznie tych samych właściwości produktu końcowego.

umiejętność rysowania 
w 3D oraz dostęp do 

drukarki 3D.

10. Mockup

Mockupy przygotowuje się w celu lepszego zobrazowania finalnego wyglądu 
produktu na etapie jego tworzenia. Makiety są wykorzystywane wraz 

z atrapami do wizualizacji tego, co chcemy wypuścić na rynek. Projektowanie 
produktu często rozpoczyna się od stworzenia prototypu niskiego stopnia 
szczegółowości, który obrazuje ułożenie poszczególnych elementów. Na 

podstawie podstawowych makiet tworzony jest prototyp wysokiego stopnia 
szczegółowości,  który pokazuje finalną wersję produktu. Mockupy są bardzo 
często wykorzystywane do odtworzenia obudowy nowych urządzeń, nowych 

opakowań lub do tworzenia nowych projektów. Jest to idealna technika do 
walidacji przed rozpoczęciem produkcji na dużą skalę lub do wytwarzania 

produktów w małych seriach.

Materiały, z których 
wykonane są modele, 

zależą od charakterystyki 
produktu. Makiety 

mogą być wykonane 
z płyty piankowej, gliny, 

formowalnej płyty 
aluminiowej... itp.

11.
Wireframe

Jest to schemat, dzięki któremu otrzymamy obrys struktury i wizualny 
opis interfejsu użytkownika. Pozwala on na zatwierdzenie koncepcji lub jej 

unieważnienie. Wireframe może być np. szkieletem strony internetowej, 
aplikacji webowej, mobilnej. Jej najbardziej uproszczoną, poglądową wersją. 

Wireframe wykorzystuje tylko elementy w skali szarości, jak na przykład linie 
i pola. Obrazy, tekst i wideo występują jedynie w postaci symboli zastępczych. 

Za wireframe nie idzie wyłącznie nadanie kształtu pomysłowi, ale też jego 
lepsze zwizualizowanie i zrozumienie. Mając gotowy wireframe, dowiemy się 

o kosztach i nakładach pracy, jakie niesie projekt. Struktura wireframe jest na 
tyle elastyczna, że pozwala na łatwe dokonywanie poprawek.

Tworzenie szkieletu 
możesz zacząć od ołówka 
i papieru. Można również 

zacząć digitalizować 
pomocą takich aplikacji 

jak Wireframe.cc, 
MockFlow lub Justinmind.

12.
Mininum Viable 
Product (MVP):

Minimum Viable Product (MVP) to produkt we wczesnej fazie rozwoju, 
o minimalnym zestawie cech, który jednak jest wystarczający, aby 

wprowadzić go na rynek w celu pozyskania zainteresowania pierwszych 
klientów oraz wstępnej oceny funkcjonalności. MVP to produkt w szerokim 

znaczeniu, czyli oznacza on również między innymi usługę, aplikację czy 
jakiegokolwiek inne rozwiązanie technologiczne. Idea MVP bazuje na 

podejściu, którego celem jest jak najszybsze „wyjście z produktem w rynek” 
w celu weryfikacji.

—
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Inne innowacyjne formy możliwe do wykorzystania w formułowaniu modelu 
biznesowego:

 Metodologia gamifikacji: 
 Jest to innowacyjna metodologia nauczania, która włącza mechanikę gier do 
profesjonalnego środowiska edukacyjnego w celu osiągnięcia lepszych wyników. Celem 
wykorzystania metodologii gamifikacji jest doskonalenie umiejętności niezbędnych 
do skutecznej prezentacji projektu przedsiębiorczego. Tworzenie gier może odbywać 
się w dwóch formatach: w wersji cyfrowej oraz planszowej do bezpośrednich sesji 
warsztatowych. Celem gamifikacji nie jest “granie same w sobie”, lecz budowanie 
zaangażowania do regularnej nauki i efektywnego rozwoju.

 Metodologia Lean: 
 Metodologia Lean proponuje metody testowania, prób i błędów, sprawdzania 
swojego pomysłu na biznes bezpośrednio z klientami w celu zmodyfikowania go w razie 
potrzeby i dostosowania go w jak największym stopniu. Celem jest eksperymentowanie. 
Lean to coś więcej niż tylko wiele narzędzi czy metodologii. Jest to podejście, sposób 
myślenia, sposób patrzenia i rozwijania produktu. Metodologia Lean to budowanie kultury 
ciągłego doskonalenia produktu w oparciu o feedback użytkowników i ekspertów. 
W codziennej praktyce, Lean jest ciągłą obserwacją swojej pracy i pytaniem się, co mogę 
zrobić z oferowanymi przez nas produktami/usługami i procesami, by spełnić wymogi 
naszych klientów.

 Najpopularniejsze narzędzia Lean management: 5S, Kaizen, Kanban, SMED, TPM, 
VSA, Six Sigma, Poka-yoke, Heijunka i DFMA.
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Monitorowanie i ocena
 Sposoby i tryb monitorowania realizacji udzielanego wsparcia powinien być 
dostosowany do danego projektu/programu, który może się różnić w zależności od 
np. źródeł dofinansowania (wsparcie publiczne lub prywatne). Niniejszy program 
pokazuje przykładową ścieżkę wsparcia oraz metodologię i narzędzia możliwe do jego 
wykorzystania na drodze do założenia i dalszego prowadzenia działalności biznesowej.

 Do monitorowania i oceny mogą służyć uniwersalne wskaźniki pomiaru efektywności 
realizacji projektu/programu tj.:
• Uczestnicy programu,
• Uczestnicy, którzy zrealizowali minimalną liczbę godzin szkoleniowych,
• Uczestnicy, którzy otrzymają ofertę zatrudnienia, dalszej edukacji, praktyki lub stażu 

po zakończeniu udziału w projekcie/programie (do 4 tygodni od zakończenia działań),
• Uczestnicy, którzy opracowali swój model biznesowy lub biznesplan,
• Uczestnicy, którzy są włączeni do systemów kształcenia lub szkolenia, którzy 

uzyskują kwalifikacje lub którzy uzyskują zatrudnienie, w tym samozatrudnienie, po 
zakończeniu udziału w projekcie,

• Uczestnicy, którzy założyli własną działalność gospodarczą lub są samozatrudnieni,
• Wszystkie wyniki liczone są do 4 tygodni od zakończenia danego działania.

 Katalog ww. wskaźników nie stanowi jednak katalogu zamkniętego i zależy od 
specyfiki danego projektu/programu.
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