
 

 

 

 

Wreszcie realna pomoc dla młodych! W Warszawie ruszył pionierski projekt. 

Stołeczny Ratusz odpowiada na potrzeby młodych. Od sierpnia 2016 r. w aż 3 dzielnicach Warszawy 

ruszył innowacyjny projekt WSPARCIE W STARCIE dla osób od 16 do 26 roku życia. Działania dla 

beneficjentów wystartują w grudniu. Do tego czasu realizatorzy mają czas na przygotowania. Cel jest 

jeden – wsparcie dobrego startu młodych w dorosłe i samodzielne życie.  

Działaczom społecznym w Warszawie udała się rzecz niespotykana w skali całego kraju. Dzięki ich 

wysiłkom powstała szeroka międzysektorowa koalicja zrzeszająca 8 organizacji pozarządowych  

z 3 różnych dzielnic oraz 59 instytucji wspierających, m.in. szkoły, uczelnie wyższe, ośrodki pomocy 

społecznej i urzędy pracy. Wszystko po to, aby wspierać młodych mieszkańców z obszarów 

rewitalizowanych – Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka – w wejściu w dorosłość.  

Projekt WSPARCIE W STARCIE stawia na rozwiązania kompleksowe. Oferta łączy rozwój osobisty  

z aktywizacją zawodową i nauką kompetencji poszukiwanych przez pracodawców. Ścisła współpraca  

z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami pomocowymi i biznesem umożliwi 

zintegrowanie projektu z już istniejącymi formami wsparcia.  

Kwalifikację uczestnika do projektu poprzedzi rozmowa ze specjalistą, mająca na celu rozpoznanie jego 

mocnych stron i potrzeb. Wsparcie otrzymają zarówno osoby chcące uzupełnić swoją wiedzę  

i umiejętności, jak również szukające bardziej całościowej ścieżki rozwoju. Ci, którzy wybiorą dłuższą 

formę zaangażowania, będą pracować pod okiem doświadczonych mentorów. W ramach projektu 

młodzi będą mogli m.in. założyć własny startup, nauczyć się zarządzania domowym budżetem oraz 

trenować załatwianie spraw w urzędach i instytucjach finansowych.   

Sercem projektu jest otwarte w 2016 r. roku Centrum Młodych, mieszczące się przy ulicy Inżynierskiej 

1/79 Można tu zdobyć podstawowe informacje na temat projektu, zapisać się do programu i na 

warsztaty, a także po prostu przyjść, porozmawiać, skorzystać z Internetu i napić się kawy. Pomoc i 

poradę można uzyskać również we wszystkich 3 dzielnicach, w lokalach prowadzonych przez członków 

konsorcjum: 

 Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci 

 Stowarzyszenie dla Rodzin 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

 Kościół Armii Zbawienia 

 Stowarzyszenie KARAN 

 Towarzystwo Przyjaciół Pragi 

 Towarzystwo Szansa  

Realizowany do końca 2018 roku dwuletni projekt WSPARCIE W STARCIE jest programem pilotażowym. 

Wypracowane rozwiązania i dobre praktyki posłużą do opracowania kompleksowego modelu 

usamodzielniania dla całej Warszawy. Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy. 

 

Więcej informacji o projekcie i oferowanych szkoleniach można znaleźć na: 

 tupraga.waw.pl 

 facebook.com/SposobNaSamodzielnosc 



 

 

 


