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YOUTH @ WORK-szeminárium 

 

A Tudás Alapítvány támogatásával 2014. augusztus 16. és 24. között YOUTH@WORK sze-
mináriumon vettem részt Gdanskban. A program az ERASMUS+ keretén belül került meg-
rendezésre. 

A szemináriumon 44-en vettek részt 21 ifjúsági szervezetből. 
20 résztvevő az EU-országokból érkezett (Magyarország, Len-
gyelország, Spanyolország, Egyesült Királyság, Görögország, 
Észtország, Románia), 2 Törökországból, 11 a mediterrán or-
szágokból (Algéria, Jordánia, Libanon, Egyiptom, Tunézia) és 
11 a közel-keleti partner országokból (Ukrajna, Grúzia, Ör-
ményország, Azerbajdzsán). Ennek eredményeképpen egy 

rendkívül színes és sokféle kulturális különbséggel rendelkező csapat tagja lehettem magyar-
ként.  

A szeminárium témája a munkanélküliség, amely az egyik legnagyobb 
szociális probléma az EU-ban. Különösen aggasztó ez a fiatalok vi-
szonylatában, akik a lakóhelyükön nem minden esetben találnak munkát, 
kiváltképp igaz ez a kis településen élőkre.  

A szeminárium célja, hogy: 

- választ találjon a munkanélküliség kezelésére, 
- erősítse a szociális párbeszédet, az együttműködést, az ismeretek 

átadását, 
- informálja a fiatalokat az önkéntes munka részvételi és együttműködési lehetőségeiről, 
- terjessze a jó gyakorlatot. 

A program keretén belül az informális tudásátadást a műhelymunkák segítették, de mellette az 
interaktív beszélgetések, tapasztalatcserék is jelen voltak. Trénereink (Ania és Anna) az első 
perctől kezdve odafigyeltek a csoportra, remekül vezényelték a feladatokat. Reméltem, hogy a 
képzés minél inkább gyakorlati lesz. Teljes mértékben az volt. Nagyon jó feladatokat találtak 
ki számunkra. És hogy mivel kezeljük a fiatalkori munkanélküliséget? A szemináriumi részt-
vevők szerint a „life coaching” segítségével. 

Lengyel vendéglátóink gondoskodtak kulturális 
programokról is, Gdansk történelmi nevezetessége-
ivel és Malbork középkori várával ismerkedhettünk 
meg. Esténként a résztvevők kulturális tradíciójuk-
ba tekinthettünk be, volt zenés est és nemzeti kony-
habemutató is. 

Ami számomra a legfontosabb volt, hogy nagyon 
sok ötlettel, kulturális tapasztalattal térhettem haza.  

Tanács azoknak, akik még nem vettek részt hasonló projektben: Legyetek bátrak, merjétek 
használni a nyelvtudásotokat, akkor is, ha az nem tökéletes! Legyetek nyitottak mindenre, 
próbáljatok ki mindent!  


