
PROGRAM WYDARZENIA 

PIĄTEK 9 WRZEŚNIA 

10.00 – 10.45 
Zdobądź stypendium im. Fahrenheita i studiuj za granicą - panel dyskusyjny ze 
stypendystą i przedstawicielem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdańska 

11.00 – 11.45 
Własna firma na „18-tkę” o doświadczeniach i możliwościach zakładania własnej 
firmy opowiedzą osoby korzystające ze wsparcia Akademick ich Inkubatorów 
Przedsiębiorczości 

12.15 – 13.00 
Chcesz pomagać innym – zostań wolontariuszem za granicą - o swoich 
doświadczeniach opowiedzą wolontariuszem programu EVS 

 

Dodatkowe atrakcje: 

09.30 – 09.45 
White Slide - uczestniczki programu „Mam Talent” przedstawią choreografię w 
stylu dancehall i streetdance 

10.45 – 12.00 
Malowanie graffiti etap I przyjaźń-otwartość - szacunek - Docjan Bekasiewicz i 
Marcin Chojnowski artyści graffiti i street-artu poprowadzą pokazy malowania 
aerozolem (etapy I – IV) 

11.45 – 12.00 
Pokazy Beatbox - Elf, Stanley, Quanti i Radwan, beatboxerzy uczestniczący w 
ogólnopolskich wydarzeniach takich jak MTV Gdańsk Dźwiga Muzę 

12.00 – 12.15 White Slide - pokaz tańca w stylu dancehall i streetdance 

12.00 – 13.00 Malowanie graffiti etap II wiedza - rozwój-nauka 

14.15 – 15.00 Jam taneczny - pokazy tańca łączące różne elementy streetdance 

15.45 – 16.00 Pokazy Beatbox - bitwa beatboxowa 

16.00 – 16.30 Lipskee – popping showcase & otwarta lekcja taneczna 

16.30 – 17.00 Warsztaty beatboxowe 

SOBOTA 10 WRZEŚNIA 

12.00 – 12.45 
Chcesz pogłębiać wiedzę na jednej z europejskich uczelni – skorzystaj z 
programu ERASMUS – panel dyskusyjny z uczestnikami programu z 
Uniwersytetu Gdańskiego 

13.15 – 14.00 
„Preinkubacja” jako alternatywna forma prowadzenia firmy - dowiedz się jak 
założyć firmę najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy 
minimalnym ryzyku 

15.00 – 15.45 
Chcesz pogłębiać wiedzę na jednej z europejskich uczelni - skorzystaj z 
programu ERASMUS – panel dyskusyjny z uczestnikami programu z Politechniki 
Gdańskiej 



 

Dodatkowe atrakcje: 

11.30 – 11.45 
Pokazy Beatbox - Elf, Stanley, Quanti i Radwan, beatboxerzy uczestniczący w 
ogólnopolskich wydarzeniach takich jak MTV Gdańsk Dźwiga Muzę 

11.45 – 12.00 Studio Tańca Enzym – pokaz tańca łączącego hip-hop, funk styles & house 

12.15– 13.30 Malowanie graffiti etap III tolerancja bogactwo kulturowe Europy 

13.00 – 13.15 Beatbox & goście – pokaz tańca Elf, Stanley, Quanti i Radwan 

14.00 – 14.15 Studio Tańca Enzym – pokaz tańca łączącego hip-hop, funk styles i house 

14.15 – 15.30 Malowanie graffiti - etap IV mobilność-podróżowanie-komunikacja 

16.00 – 16.45 Pokazy Beatbox – bitwa beatboxowa & warszaty 

17.00 – 17.30 Kaczorex – popping 

 

 

 

Wystawcy: 

 Mobilna młodzież 

Celem inicjatywy „Mobilna młodzież” jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa wyższego w 
Europie, zachęcenie do podwyższania kwalifikacji i umiejętności, stworzenie większych możliwości 
kształcenia i szkolenia się za granicą oraz zapewnienie młodym ludziom lepszych perspektyw zawodowych. 
Na stoisku prowadzonym przez konsultantów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), będzie można 
uzyskać różnego rodzaju informacje i oficjalne materiały informacyjne (w tym plakaty, ulotki, prezentacje i 
filmiki) dotyczące tej inicjatywy. 

 Europe Direct  

Punkt Informacyjny Europe Direct Gdańsk jest częścią ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej działającej we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej i podlegającej pod Komisję Europejską.  
Na stoisku będzie można uzyskać ogólne informacje na tematy związane z Unią Europejską, w tym na temat 
trwającej obecnie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ponadto każdy, kto odwiedzi stoisko 
będzie mógł otrzymać różnego rodzaju materiały informacyjne m.in. o programach dla młodzieży, czy jej 
prawach w Unii. 

 Stowarzyszenie Morena 

Stowarzyszenie Morena będzie promowało najnowszy i zapewne największy na Pomorzu projekt 
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany dla młodzieży. Projekt dotyczy wsparcia mobilności 
młodzieży poprzez uczestnictwo, aktywność i wolontariat w organizacjach pozarządowych (NGO’s) i ma na 
celu stworzenie systemu szkoleń dla wolontariuszy w oparciu o współpracę min. 25 organizacji; stworzenie 
Pomorskiego Funduszu Młodzieżowego – finansującego aktywność młodzieży na terenie całego 
województwa oraz stworzenie modelu informacyjnego dla młodzieży i pracowników młodzieżowych. Projekt 



realizowany jest z europejską kartą Euro26 oraz partnerem ze Szkocji. Na stoisku będzie możliwość 
otrzymania materiałów dot. m.in. karty Euro26 

 Wolontariat Europejski 

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) jest szansą dla każdego młodego człowieka 
niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych czy stanu zdrowia na podjęcie 
pracy społecznej.  Na stoisku poświęcone unijnemu programowi dot. wolontariatu w kilkudziesięciu krajach 
świata będzie można poznać tajniki wolontariatu i porozmawiać z wolontariuszami europejskimi aktualnie 
przebywającymi na terenie naszego województwa, a także uzyskać materiały informacyjne oraz szczegółowe 
informacje jak zostać wolontariuszem europejskim i co zrobić aby móc wyjechać na taki wolontariat. 

 Eurodesk Pomorze  

Eurodesk to sieć informacyjna dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą obecna poprzez blisko 1000 
punktów w 29 krajach, która podlega pod program „Młodzież w działaniu” (Youth in action). Na Pomorzu 
Stowarzyszenie Morena stworzyło największą w Europie sieć regionalną – 25 punktów. Jest to program KE 
dotychczas najbardziej promujący mobilność młodzieży. Konsultanci Eurodesk udzielają bezpłatnych 
informacji o możliwościach studiowania, pracy, wolontariatu i podróżowania dot. wszystkich krajów UE.  

 Program „Młodzież w działaniu”  

„Młodzież w działaniu” to Program Komisji Europejskiej wspierający m.in. wymiany młodzieżowe, inicjatywy 
lokalne, szkolenia. Stoisko będzie obsługiwane przez Stowarzyszenie Morena, które od 8 lat prowadzi 
Regionalny Ośrodek Szkoleniowy oraz konsultacje na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Na 
stoisku będzie można uzyskać publikacje oraz szczegółowe informacje o poszczególnych działaniach 
programu. 

 Program Europass 

Europass to unijny program mający na celu prezentowanie umiejętności zawodowych w sposób czytelny  
i ujednolicony we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Na stoisku będzie można uzyskać szczegółowe 
informacje na temat tworzenia Europejskiego CV oraz innych dokumentów coraz częściej wymaganych na 
europejskim rynku pracy.  

 Program „Uczenie się przez całe życie” 

„Uczenie się przez całe życie” to połączenie kilku edukacyjnych programów unijnych, które są skierowane 
m.in. do młodzieży: Leonardo da Vinci (szkoły zawodowe), e-twinnig, Comenius, Erasmus. Stoisko będzie 
obsługiwane przez konsultantów FRSE, którzy udzielą informacji o korzyściach płynących z poszczególnych 
programów. 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (EURES, CIZ, EFS) 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oferuje: informacje na temat zawodów, szkół, uczelni i instytucji 
szkoleniowych, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, przekwalifikowaniu, uzupełnieniu lub podwyższeniu 
posiadanych kwalifikacji zawodowych, w planowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej, porady w zakresie 
metod poszukiwania pracy, właściwego przygotowania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania się do 
rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. 

Ponadto doradcy EURES pomagają w poruszaniu się po europejskim rynku pracy poprzez: informowanie  
o warunkach życia i pracy w krajach europejskich, międzynarodowe pośrednictwo pracy oraz 
identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.  

 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku 



Powiatowy Urząd Pracy posiada aktualne oferty pracy i stażu, jak również udziela informacji na temat 
jednorazowych dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, rozpoczęcia szkoleń oraz innych 
form wsparcia dla osób bezrobotnych. 

 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki to szansa dla ludzi młodych na dodatkowe zajęcia w szkole i poza nią, 
szkolenia z języków obcych, bezpłatne kursy zawodowe, możliwość wejścia i powrotu na rynek pracy,  
a także bezzwrotne dotacje na otwarcie własnej firmy. 

 Wojewódzka Komenda OHP  

Ochotnicze Hufce Pracy oferują szereg działań kierowanych do  młodzieży poszukującej zatrudnienia. 
Młodzież może skorzystać z usług poradnictwa zawodowego w ramach zajęć indywidualnych i grupowych 
(również z badania testami psychologicznymi), uzyskać wiedzę na temat możliwości kształcenia oraz 
poszukiwanych zawodów na lokalnym i europejskim rynku pracy. 
Młodzieżowe Biura Pracy i Punkty Pośrednictwa Pracy kierują młodzież do pracy stałej, sezonowej  
i krótkoterminowej, pomagają uzupełnić wykształcenie, a także realizując projekty europejskie zapewniają 
młodzieży ukończenie atrakcyjnych kursów i uzyskanie uprawnień zawodowych. 
Klub Pracy oferuje osobom wchodzącym na rynek pracy warsztaty nt. skutecznych metod poszukiwania 
pracy, zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej  
z pracodawcą.  

 Uniwersytet Gdański,  

Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią na Pomorzu. Oferuje kształcenie ok. 33 tysiącom studentów  
i doktorantów na 43  kierunkach studiów w zakresie niemal 200 specjalności. Każdego roku powoływane są 
nowe kierunki studiów, a oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy. Uniwersytet 
Gdański proponuje także studiowanie na kierunkach unikatowych, takich jak oceanografia, logopedia 
(prowadzona wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym) czy neurobiologia, oraz studia w języku 
angielskim, jak na przykład International Bussines. 
Studencka kultura na UG to Akademickie Centrum Kultury i kilkanaście grup, w których można zrealizować 
swoje pasje. Natomiast zainteresowania naukowe można zrealizować w ponad 160 studenckich kołach 
naukowych oraz znanych międzynarodowych stowarzyszeniach i organizacjach takich jak AISEC, AEGEE, 
ELSA. 

 Politechnika Gdańska 

Politechnika Gdańska oferuje w roku akademickim 2011/2012 trzydzieści jeden przyszłościowych kierunków 
studiów, w tym dwa nowe i aż cztery kierunki zamawiane, na których młodzi ludzie mogą otrzymać 
stypendium nawet 1000 zł/mc i to na pierwszym roku studiów. 
Uczelnia przygotowuje doskonałe kadry dla przemysłu i biznesu, kształci zarówno inżynierów popularnych 
specjalności, jak i oryginalnych, szczególnie poszukiwanych na rynkach pracy. 
Na Politechnice można studiować np. międzyuczelnianą inżynierię mechaniczno-medyczną. Żadna inna 
uczelnia nie ma w swej ofercie tego kierunku. Poza tym, na PG funkcjonują studia MBA z trzema ścieżkami 
kształcenia. To jedyne tego typu studia w kraju, na których słuchacze mogą pogłębiać wiedzę z zakresu 
zarządzania w sporcie. Uczelnia wciąż rozwija ofertę edukacyjną, aby umożliwić swoim studentom 
wszechstronny rozwój. 

 Gdański Uniwersytet Medyczny 

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) jest największą w Polsce Północnej uczelnią medyczną, kształcącą 
ponad 6 000 studentów i doktorantów na czterech wydziałach: Farmaceutycznym, Lekarskim, Nauk  
o Zdrowiu i Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed. Nauczanie prowadzi niemal 1 000 
nauczycieli akademickich, w tym ponad 100 profesorów. Uczelnia oferuje studia medyczne w języku 



angielskim na 2 kierunkach - lekarskim i farmacji. Studenci GUMed mają możliwość wyjazdu na praktyki do 
wybranych przez siebie klinik i instytucji na terenie Unii Europejskiej, jak również odbycia części studiów  
w jednej z ponad 50 uczelni partnerskich. Pomocą w przygotowaniu osobistej ścieżki kariery  
i profesjonalnym poradnictwem zawodowym (indywidualnym i grupowym) służy absolwentom Akademickie 
Biuro Karier. 

 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu poprzez kontakty międzynarodowe oferuje swoim studentom  
i absolwentom możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych związanych 
szczególnie z aktywnością fizyczną człowieka, ze sportem zawodowym oraz turystyką. Uczelnie partnerskie  
i współpracujące z AWFiS instytucje są doskonałym miejscem do poszerzenia wiedzy i horyzontów oraz do 
zwiększenia swoich szans na europejskim rynku pracy. Wyjazd za granicę nie jest obowiązkowy, ale każdy, 
kto skorzystał z tej szansy potwierdza, że warto zainwestować swój czas w tę niezapomnianą przygodę. 
Oprócz Erasmusa uczelnia wykorzystuje do mobilności programy Cirius, Ceepus, MOST. Rozwój umiejętności 
przydatnych na rynku pracy (komunikacja, przedsiębiorczość, zarządzanie, itp.) zapewnia działalność 
Akademickiego Centrum Karier oraz Biura Projektów Unijnych, które oferują szereg kursów, szkoleń, 
warsztatów i staży dla studentów i absolwentów. 

 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości tworzą idealne warunki do rozwoju pomysłu biznesowego 
umożliwiając każdej osobie sprawdzenia swojego pomysłu biznesowego bez konieczności ponoszenia 
wysokich kosztów i ryzyka. Misją AIP jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości 
wśród młodych ludzi. W tym celu na najlepszych uczelniach w całej Polsce stworzono 31 inkubatorów, 
oferujących pakiet innowacyjnych usług: od rozliczania księgowego i finansowego każdej firmy, poprzez 
pisanie umów i udzielanie porad prawnych, aż do świadczenia usług o wysokim potencjale rynkowo-
technologicznym, przyznawania dotacji i pożyczek. 

Współpraca z AIP umożliwia każdej młodej osobie do 30 roku życia założenie firmy najniższym kosztem, 
najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Młody przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, 
grubego portfela i znajomości. Wystarczy dobry POMYSŁ! AIP oferuje szereg atrakcyjnych profitów aby 
Twoja firma mogła się dynamicznie rozwijać. Celem AIP jest kształtowanie i promocja postaw 
przedsiębiorczych także poprzez ogólnopolskie projekty np. Zatrudnij niepełnosprawnego czy Wspierajmy 
młody biznes oraz Program Polska Przedsiębiorcza, pokazujący przedsiębiorczość jako narodową cechę 
Polaków. 
 

 Agencja Rozwoju Pomorza 

Agencja Rozwoju  Pomorza S.A.  wspiera  rozwój przedsiębiorczości w regionie. Koordynuje największą  
w Polsce Sieć Lokalnych Punktów Informacyjnych oraz Sieć Punktów Konsultacyjnych. Sieć obejmuje 19 
Lokalnych Punktów Informacyjnych  i 6 Punktów Konsultacyjnych w województwie pomorskim.  
Punkty Informacyjne udzielają bezpłatnych informacji wszystkim zainteresowanym tematyką Funduszy 
Europejskich dostępnych w Polsce w okresie 2007-13. Informują o krajowych i regionalnych  programach 
operacyjnych, w ramach których można ubiegać się o wsparcie z UE.  
Główną ideą działania sieci Punktów Konsultacyjnych KSU jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na 
etapie planowania, uruchamiania i rozwoju działalności gospodarczej. Zakres bezpłatnych informacji, które 
można uzyskać dotyczy przede wszystkim prawnych i praktycznych aspektów zakładania oraz prowadzenia 
działalności gospodarczej.  

 FM Bank 

FM Bank to pierwsza w Polsce instytucja finansowa, która otrzymała poręczenie Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego (EFI) w ramach nowego unijnego programu „Progress”.  FM Bank będzie mógł udzielić  
kredytów  o łącznej wartości 68,7 mln zł dla mikrofirm, rozpoczynających działalność. Unijna gwarancja 
sprawia, że złagodzone zostaną wymagania dotyczące wkładu własnego, maksymalnej kwoty kredytu, 
okresu kredytowania oraz wymaganych zabezpieczeń.  



FM Bank przygotował specjalną ofertę kredytową dla start-upów, która będzie dedykowana osobom 
fizycznym, właśnie rozpoczynającym działalność gospodarczą lub pragnącym rozwijać swój biznes. O kredyty 
o wartości od 5 do 20 tys. złotych będą mogli ubiegać się zarówno ci przedsiębiorcy, którzy mają pomysł na 
własną firmę i dopiero startują, jak i tych, którzy działają już na rynku od kilku miesięcy, a potrzebują 
dofinansowania na rozwój.  

 AIESEC 

AIESEC jest największą organizacją studencką na świecie. Jest obecny w ponad 107 krajach oraz zrzesza 
ponad 50 000 członków. W celu zapewnienia rozwoju przyszłych liderów, AIESEC oferuje swoim członkom 
doświadczenie liderskie oraz międzynarodowe w ramach praktyk zagranicznych. W AIESEC aktywnie 
zdobywasz praktyczną wiedzę w globalnym środowisku. Tysiące firm i organizacji partnerskich na całym 
świecie wspiera AIESEC w celu rozwoju jego członków oraz w dotarciu do utalentowanych młodych ludzi  
w ramach międzynarodowego programu praktyk. 

 BEST 

Board of European Students of Technology (BEST) jest stowarzyszeniem studentów uczelni technicznych. 
Od 1989 roku, 66 Lokalnych Grup BEST-u przy uczelniach technicznych w ponad 20 krajach Europy tworzy 
zorganizowaną, silną i innowacyjną sieć studencką. 
Misją BEST-u jest wszechstronne rozwijanie studentów uczelni technicznych,  
aby byli gotowi podjąć każde wyzwanie. BEST realizuje projekty integrujące trzy środowiska: studenckie, 
naukowe oraz gospodarcze i obejmujące obszary takie, jak: kursy i warsztaty naukowe, rozwój kariery, 
edukację inżynierską oraz wymianę kulturalną. 

 Erasmus Student Network 

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie  
i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus. Hasło 
"Students helping Students" jest mottem organizacji. Wstępując do ESN zyskujesz szansę na własny rozwój 
w zakresie organizacji eventów oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a także międzynarodowe oraz lokalne 
 znajomości. 

 


