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Centrum pomysłów z Polski - praca z młodzieżą, pokazy aplikacji w Polsce 

Drugie spotkanie projektowe to spotkanie w Wieliczce, Polska, 25.5-28.5.2017, które odbyło się w 

następstwie międzynarodowej konferencji w Krakowie. 

Głównym tematem było zatrudnienie i przystosowanie jak najszerszego grona młodych ludzi do pracy 

w rolnictwie i branżach związanych z przemysłem wiejskim. Uczestnictwo i dyskusja z młodymi ludźmi 

były ważne, aby umożliwić im wyrażenie opinii, szukanie nowych opcji czy sposobów myślenia. 

Oczywiście, poglądy drugiej strony - przedsiębiorców, organizacji, administracji publicznej - również 

miały stworzyć okazje do dialogu. 

Praktyczne pokazy gospodarstw z elementami ekologicznymi, które promują ochronę środowiska i 

pokazują młodym ludziom oraz ogółowi społeczeństwa, że musimy również myśleć o ochronie 

środowiska podczas kupowania zdrowej żywności. 

Spotkania z organizacjami - Centra ogrodnicze promowały innowacyjne pomysły i wykazały wsparcie 

ze strony organów i organizacji publicznych i pozarządowych. 

Centra te coraz częściej próbują rozmawiać z młodymi ludźmi i pokazywać przykłady dobrych praktyk 

w ich sąsiedztwie wykorzystując połączenie edukacji pro-ekologicznej z kulturalną, rękodziełem i 

budowaniem kreatywności na bazie czerpania z lokalnej histori i tradycji. 

Konferencje zgromadziły uczestników z różnych krajów, dzięki czemu mogliśmy wymieniać się 

doświadczeniami, obserwując przykłady, które są pozytywnie stosowane gdzie indziej lub jak uniknąć 

błędów, żeby przedsiębiorczość młodzieży była jak najmniej stresująca i uciążliwa. 

Żeby to wszystko stworzyć, potrzebna jest własna inicjatywa. 

Dlatego ogromnie ważne jest, że młodzi ludzie są coraz bardziej niezależni i  zainteresowani 

powrotem do pracy na roli. W dzisiejszych czasach, problemy społeczne są często początkiem 

niezależności młodych ludzi po ukończeniu szkoły z powodu braku interesujących ofert pracy. 

Stowarzyszenie Moje Krzyszkowice zrealizowało wiele spotkań z uczniami szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych w okolicach Krakowa. Zajęcia dotyczą wprowadzenia  do programu 

edukacyjnego zasad zrównoważonego rozwoju poprzez warsztaty uczące jak  żyjć zdrowo, w zgodzie 

z naturą -wprowadzenie dzieci i nauczycieli w pro-ekologiczne sposób myślenia na temat przyrody - 

całej planety. Uczymy procesówy segregacji odpadów, kompostowania i tworzenia ogrody 

socialnych, które coraz częściej stają się częścią naszego codziennego życia. Problem smogu i chorób 

cywilizacyjnych. 

Dzieci muszą żyć z tym problememi na codzień i powinni przedkładać je przedstawicielom 

stowarzyszeń za pomocą flash mobs, parad,czy spektakli. Wybrane formy są kreatywne i budują duch 

przedsiębiorczości oraz wiary we własne siły. 

Nasze metody łączące zabawe z edukacją, różnią się od zwykłego procesu nauczania w klasycznej 

szkole. 
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Rezultaty ich wysiłków przynoszą sukces i radość dzieci z nabytej wiedzy oraz stworzenia urządzeń, 

masek, przedmiotów urzytkowych i ozdobnych z materiałów odpadowych. 

Bardzo podobne były zajęcia z grupami młodzieży licealnej, ale wynik ich starań został 

zaprezentowany publicznie na ulicach miasta. 

Kraków, jako miasto wielu twarzy i wielu możliwości, prawie zawsze jest sceną różnych działań, więc 

zarówno mieszkańcy, jak i turyści są często otoczeni różnymi Kampaniami i bombardowani 

prezentacjami informacji z różnych obszarów. 

W ten sposób młodzi ludzie przygotowywali i zaprezentowali kampanię informacyjną z 

wykorzystaniem masek, maskotek, kostiumów z materiałów odpadowych- symbolizującymi problemy 

związane z odpadami i ochroną środowiska, smogiem. 

Reakcje ludzi były różne, ale ważne jest to, że coraz więcej mówi się i wykorzystuje różne formy 

przekazu, aby zrócić uwagę na problemy związane z naturą i ochroną środowiska. 

Przedstawiciele Moich Krzyszkowic mają możliwości i doświadczenie, aby przekazać te informację 

poprzez sztukę i muzykę. 

Taki przekaz jest dobrze zapamiętywany i może się łatwo rozsprzestrzeniać wśród młodych ludzi. 

Jednocześnie jest to dla nich zabawa, która łatwo może przekształcić się w zainteresowanie i pracę - 

tak na własnych przykładach uczymy ich przedsiębiorczości i wiary we własne siły. 

Stwarza to formy i obszary wolontariatu, którym młodzi ludzie lubią się poświęcać, a tym samym 

dostarczają społeczeństwu informacji na temat poważnych problemów globalnych. 

Wszystkie nasze działania są konieczne, aby dzieci i młodzież zrozumiały wagę zmian klimatycznych, 

zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwego handlu, życia w zgodzie z naturą i globalnego pokoju. Aby 

móc później podjąć decyzję i rozważyć potrzebę ochrony środowiska i zdrowia własnych dzieci i 

wnuków. 

 

I dlaczego rolnik musi chronić środowisko w społeczeństwie a jego praca 

powinna być szanowana? 
Bo to rolnik jest tym, który dba o glebę i zwierzęta, aby wytwarzać dobre produkty a z nich - zdrową 

żywności. 

Najlepsze regionalne jedzenie, lokalne zakupy, tradycyjne uprawy i przepisy kulinarne. 

Jest to kolejny ważny obszar łączenia gospodarstwa rolnego i ogółu społeczeństwa, w tym turystyki. 

Ludzie są zainteresowani odkrywaniem nowych krajobrazów poprzez własne upodobania. W tym 

czasie nie szukają komercyjnych fast foodów, ale prostych dań sezonowych z lokalnych produktów. 

Ale ktoś musi je oferować. 
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I to jest obszar, w którym nie ma ograniczeń dla przedsiębiorczości młodych ludzi z terenów 

rolniczych, mieszkańców wsi z kreatywnymi pomysłami. 

Takie pomysły wyrażane są w filmach wyprodukowanych przez polskiego partnera i stanowią ważną 

podstawę dla pomysłów, z których mogą czerpać wszyscy partnerzy i współpracujące z nimi 

organizacje. 

 

https://www.facebook.com/beata.kosmik/posts/10154779319685687 

https://www.youtube.com/watch?v=IekgDFSsVsY&feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=UUYystoxKSA 

https://www.youtube.com/watch?v=bP8ANl4uGvE&feature=youtu.be   

https://www.youtube.com/watch?v=gOwrWA59pgU 

https://www.youtube.com/watch?v=IKcqJG-J4Bo 
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Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. 

Tento dokument reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia a ani národná agentúra 

nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente. 


