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Opis praktyk studenckich

Miejsce: Pracownia Młodych na Kozłówce, na Kozłówce 25, Kraków

Operator: Stowarzyszenie Europe4Youth, Urzędnicza 14/1, Kraków

Osoba do kontaktu: Piotr Krzystek p.krzystek@europe4youth.eu. 

Tematyka:  praca  z  młodzieżą,  informacja  młodzieżowa,  polityka  młodzieżowa,  edukacja
pozaformalna, praca społeczna. 

Pracownia  na  Kozłówce  to  zarządzana  przez  Stowarzyszenie  Europe4Youth  placówka
miejska  typu  „centrum  młodzieżowe”,  w  której  młodzi  ludzie  w  wieku  13-26  mogą
nieodpłatnie spędzać czas, organizować wydarzenia, warsztaty, pracować, uczyć się, a także
otrzymać wsparcie i informację młodzieżową od moderatorów tej  przestrzeni. Jest otwarta
codziennie w godzinach 13-20:00 oraz co drugą sobotę w godzinach 10-17:00. 

Wymiar godzinowy praktykanta_ki:  min. 1 dzień w tygodniu (7h), max 5 dni w tygodniu
(35h) + co druga sobota. Umowa praktyk podpisywana jest na min. 3 miesiące. 

Zadania:

 Udzielanie  informacji  młodzieżowej  odwiedzającym  pracownię  (oferujemy
odpowiednie przeszkolenie),

 Działania promocyjne Pracowni, opracowywanie komunikatów, 
 Praca  z  młodzieżą  odwiedzającą  Pracownię  –  inicjowanie  działań,  nawiązywanie

więzi, inspirowanie, badanie potrzeb, wsparcie w przekuwaniu pomysłów w działania,
 Asystowanie  w  pracach  moderatora  –  organizowanie  warsztatów,  praca  nad

harmonogramem Pracowni,
 Udział w pracach koncepcyjnych zespołu Pracowni.

Praktykant_ka otrzyma:

 Szkolenie  w  zakresie  informacji  młodzieżowej  i  informacji  Europejskiej  dla
młodzieży,

 Szkolenie w zakresie pracy z młodzieżą (youth work), 
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 Szkolenie w zakresie metod edukacji pozaformalnej,
 Wsparcie w prowadzeniu badań naukowych w obszarze młodzieży, 
 Możliwość pracy w przyjemnie urządzonym miejscu i korzystania  z jego zasobów

(ludzkich, jak i sprzętu, gier itd.),
 Możliwość pracy kreatywnej, realizowania własnych pomysłów w zespole aktywnie

działającej i sprawnej organizacji pozarządowej,
 Możliwość uczestniczenia w innych projektach Stowarzyszenia,  a także nawiązania

bliższej współpracy w przyszłości,
 Certyfikat  potwierdzający  zdobyte  umiejętności  oraz  list  rekomendacyjny  (na

życzenie). 

Wymagania:

 Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu relacji z innymi,
 Zainteresowanie  obszarem  polityki  młodzieżowej,  badań  nad  młodzieżą,  edukacją

pozaformalną,
 Obowiązkowość, wywiązywanie się z danych zobowiązań,
 Umiejętność pracy w zespole, 
 Adaptacyjność, kreatywność, gotowość do podejmowania wyzwań,  
 Motywacja do uczenia się nowych rzeczy, otwartość na nowe podejścia,
 Mile  widziane  doświadczenie  jako  lider_ka  młodzieżowy_a,  wolontariat  czy

współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Praktyka  jest  bezpłatna.  Praktykant_ka  otrzyma zwrot  poniesionych kosztów uczestnictwa
(uprzednio uzgodnionych).

Oferta aktualna do sierpnia 2023.
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