
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. Gdzie odbędą się warsztaty i jak tam się dostać?

Warsztaty odbędą się w miejscowości Jedlnia Letnisko (8 km od Radomia) w
lokalu POD RÓŻAMI (www.pod-rozami.com.pl). W tym samym miejscu, w
którym odbędą się warsztaty, znajduje się też hotel dla dojeżdżających
uczestników.
Na miejsce warsztatów trzeba dojechać na własną rękę. Do miejscowości
Jedlnia-Letnisko dojeżdża pociąg (stacja 500 metrów od miejsca warsztatów)
oraz autobus (przesiadka w Radomiu).

2. Ile dni będą trwać warsztaty?

Warsztaty trwają trzy dni (21-23 stycznia 2022, piątek-niedziela). Dla osób,
które będą korzystały z zakwaterowania, dostępna będzie możliwość
zameldowania się i noclegu na dzień przed warsztatami (czwartek- 20
stycznia 2022 r.). Na miejscu już w czwartek będzie kilku ambasadorów
fundacji My Future, którzy przywitają dojeżdżających uczestników.

3. Czy trzeba będzie za coś płacić?

Warsztaty FEP są całkowicie darmowe. Jedynym kosztem uczestnika jest
dojazd na miejsce warsztatów i ewentualne osobiste wydatki. Koszty
śniadania, lunchu, kolacji oraz hotelu są pokryte przez fundację My Future.

4. Kto będzie prowadził warsztaty?

Warsztaty będą prowadzone przez polskich oraz międzynarodowych
partnerów fundacji My Future (m.in. przedstawiciele Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu, PWC, Institute For Applied Knowledge). Plan warsztatów
dostępny jest na www.my-future.info/program/ . Wszystkie wydarzenia będą
wcześniej zapowiedziane przez ambasadorów fundacji My Future.

http://www.pod-rozami.com.pl
http://www.my-future.info/program/


5. Czy wszystko będzie prowadzone w języku angielskim?

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim w 70%. Warsztaty są
przeznaczone dla osób, które potrafią posługiwać się językiem angielskim na
średnim/dobrym poziomie, ale chciałyby użyć go w praktyce i udoskonalić
swoje umiejętności językowe. Żeby wziąć udział w warsztatach nie trzeba być
biegłym w języku angielskim- jeżeli coś nie będzie do końca zrozumiałe,
ambasadorzy fundacji będą służyli pomocą w tłumaczeniu. Warsztaty są
stworzone po to, aby wyjść ze swojej strefy komfortu i zdobyć nowe
kompetencje.

6. Czy będzie możliwość noclegu?

Możliwość darmowego noclegu jest dla osób, które mieszkają minimum 30 km
od miejsca warsztatów FEP (Jedlnia Letnisko).
Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do udziału w warsztatach FEP, wolontariusze
fundacji wyślą Ci regulamin oraz ankietę do wypełnienia. W ankiecie będzie
pytanie o potrzebę noclegu. Nocleg zapewniony jest w hotelu POD RÓŻAMI
(www.pod-rozami.com.pl) w pokojach 2-3 osobowych z innymi uczestnikami
warsztatów.

7. Czy koszty transportu zostaną zwrócone?

Koszty transportu na miejsce warsztatów (Jedlnia-Letnisko) są jedynym
wydatkiem, który leży po stronie uczestnika i nie zostanie zwrócony. Jeśli
jednak zostaniesz zakwalifikowany do udziału w warsztatach, a jesteś w
trudnej sytuacji materialnej i nie stać Cię na pokrycie kosztów dojazdu,
skontaktuj się z Natalią na: natalia@my-future.info . Postaramy się
współfinansować Twoje koszty dojazdu.

8. Ja i moi znajomi chcielibyśmy aplikować na warsztaty jako grupa,
możemy?

Nie, na warsztaty każdy uczestnik aplikuje indywidualnie. Zrekrutowani
uczestnicy będą dobrani w zdywersyfikowane, 5-osobowe drużyny. To
znakomita szansa na poznanie uczestników z innych części Polski, osób z
różnymi mocnymi stronami.

http://www.pod-rozami.com.pl
mailto:natalia@my-future.info


9. Ile osób dostanie się na warsztaty? Na jakiej podstawie będą
oceniane aplikacje?

Na warsztaty fundacja My Future wybierze spośród nadesłanych aplikacji 40
uczestników. W rekrutacji będzie brana pod uwagę przede wszystkim
motywacja uczestnika. Aby wzmocnić swoją aplikację, warto załączyć
dodatkowe pliki, np. nagrane wideo, na którym opowiesz fundacji o sobie,
certyfikaty z ukończonych kursów, działań społecznych itp.

10. Co w przypadku, jeśli pandemia Covid-19 uniemożliwi
organizację warsztatów?

Fundacja My Future zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów lub
ich odwołania ze względu na siłę wyższą (np. COVID 19). W wypadku takiej
konieczności aplikujący/uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach.

11. Czy po zakończeniu warsztatów dostanę potwierdzenie ich
ukończenia, np. certyfikat?

Tak, każdy uczestnik warsztatów dostanie certyfikat w dniu Wielkiego Finału
FEP.

12. Skąd pomysł na takie warsztaty?

Pomysł na warsztaty FEP powstał z realnej potrzeby: w większości polskich
szkół nie naucza się umiejętności miękkich, które są niezbędne na rynku
pracy, niezależnie od wykonywanego zawodu.
Badania potwierdzają także, że największe szanse na udoskonalenie
umiejętności miękkich (np. komunikacja, autoprezentacja, praca w grupie,
zarządzanie czasem) mamy w młodym wieku. Dlatego też, warsztaty
skierowane są dla osób, które są obecnie w liceum, technikum lub szkole
zawodowej.
Ponadto spotkania młodzieży z profesjonalistami z różnych dziedzin
pomagają im poznać przyszłe możliwości dalszej edukacji i kariery.



13. Jeżeli warsztaty będą odbywać się w tym samym czasie co
zajęcia szkolne, będę miał/a jakieś specjalne
zwolnienie/usprawiedliwienie nieobecności?

Warsztaty odbywają się od piątku rano do niedzieli wieczorem. W razie
potrzeby usprawiedliwienia, fundacja My Future wyśle Ci dokument
potwierdzający Twoje zakwalifikowanie się na warsztaty i usprawiedliwiające
Twoją nieobecność na zajęciach w piątek.

14. Jak mniej więcej będzie wyglądał dzień warsztatów? Cały czas
wykłady, czy też zajęcia z naszym udziałem i zaangażowaniem?

Warsztaty prowadzone są metodą “learning by doing” - zdobędziesz zatem
najpierw trochę teorii, którą później będziesz musiał wykorzystać na
warsztatach w praktyce. Na warsztatach będziesz pracował w grupie
5-osobowej, do której zostaniesz przydzielony przez reprezentantów fundacji.
Dokładny plan warsztatów: www.my-future.info/program/ .

15. W ramach warsztatów jest możliwość wygrania wycieczki do
Kopenhagi. Kto i na jakiej zasadzie wybierze wygraną drużynę?

Podczas warsztatów uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. W sobotę,
drugiego dnia warsztatów, menadżer jednej z firm przedstawi Wam wyzwanie
do rozwiązania. Wyzwanie to będzie rzeczywistym problemem firmy z obszaru
zasobów ludzkich. Wraz ze swoją drużyną uczestnicy będą mieli kilka godzin
na przygotowanie rozwiązań, na podstawie zdobytej podczas warsztatów
wiedzy.
Ostatniego dnia warsztatów (niedziela) uczestnicy będą musieli
zaprezentować swoje rozwiązania przed jury, które wybierze wygraną
drużynę. Jury będzie oceniało przede wszystkim zastosowanie w rozwiązaniu
zdobytej podczas warsztatów wiedzy.

16. Kiedy odbędzie się wyjazd do Kopenhagi i co będzie się
podczas niego działo? Czy osoba która wygra poniesie jakieś
koszty?

Dokładna data wyjazdu do Kopenhagi zostanie podana ok. 2 tygodnie po
warsztatach. Wyjazd jest planowany na luty/marzec 2022. Wycieczka potrwa

http://www.my-future.info/program/


5 dni, a wygrana drużyna będzie miała okazję odwiedzić duńską szkołę/
uniwersytet, polskie/duńskie przedsiębiorstwa oraz poznać stolicę Danii jako
turysta.
Osoba, która wygra wycieczkę nie poniesie żadnych kosztów (jedynie dojazd
na lotnisko Chopina w Warszawie i ewentualne osobiste wydatki). Fundacja
My Future pokrywa koszty biletów lotniczych, transportu lokalnego w
Kopenhadze, wyżywienia itp.

17. Czy dla uczestników, którzy nie potrzebują hotelu też jest
zapewnione wyżywienie podczas warsztatów? Co jeśli mam dietę
wegetariańską/wegańską lub nietolerancję pokarmową?

Tak, podczas warsztatów dla wszystkich uczestników (tych dojeżdżających i
tych mieszkających bliżej miejsca warsztatów) fundacja My Future zapewnia
wyżywienie. Będzie to lunch i obiadokolacja oraz owoce, kawa i herbata
podczas przerw. Dostępne będą opcje wegetariańskie/wegańskie. Osoby,
które mają nietolerancję pokarmową, mogą przynieść swoje wyżywienie lub
zgłosić nietolerancję fundacji.

18. Podczas warsztatów rekrutowani uczestnicy spotkają
menadżerów z firm/organizacji. Czy będzie możliwość utrzymania
dalszego kontaktu z partnerami lub np. możliwość odbycia praktyk
w tych firmach/organizacjach? Czy na warsztatach przedstawiciele
firm wyjaśnią na czym polega ich praca?

Partnerzy fundacji My Future, którzy będą zaangażowani w Warsztaty FEP,
zawsze zaczynają swoją prezentację od przedstawienia siebie oraz firmy,
którą reprezentują. Podczas warsztatów będą także przerwy, w trakcie których
można nawiązać kontakt i porozmawiać z naszymi partnerami, jeśli ich praca
Cię zainteresuje i wystąpią dodatkowe pytania.
Większośc partnerów udostępnia swoje dane kontaktowe wszystkim
uczestnikom pod koniec prezentacji, jednak jest to zależne od partnera.

19. Jaką formę będą miały warsztaty? Czy będą tylko zajęcia czy
także inne aktywności?

Warsztaty realizowane są w duchu metody “learning by doing”. Każdego dnia
warsztatów przewidziane jest kilka zajęć teoretycznych i praktycznych.
Dodatkowo, zaplanowane są aktywności team-buildingowe i networkingowe.



20. Czy podczas warsztatów będą dłuższe przerwy/czas wolny?

Podczas warsztatów będzie dużo 10-minutowych przerw. Dodatkowo przerwa
na lunch i czas wolny wieczorami.


