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WSKAZÓWKI 

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że „pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji” jest głównym priorytetem 

Komisji oraz że w swoim programie prac na 2015 rok Komisja zobowiązała się do 

podjęcia praktycznych inicjatyw w celu promowania integracji i szans zatrudnienia na 

rynku pracy,  w szczególności środków wspierających państwa członkowskie we 

wprowadzaniu młodych ludzi w życie zawodowe; przypomina, że Parlament Europejski 

regularnie proponuje różne rozwiązania, podkreślając, że zatrudnienie, kształcenie i 

szkolenie młodzieży powinny należeć do najważniejszych priorytetów politycznych UE; 

2. apeluje do państw członkowskich o przeprowadzenie pilnych reform strukturalnych 

edukacji na wszystkich szczeblach, a w szczególności reformy kształcenia i szkolenia 

zawodowego, w tym przyuczania do zawodu i staży, które zawierają istotny komponent 

uczenia się przez wykonywanie pracy, tak by ułatwić młodym ludziom nabycie 

umiejętności, które pozwolą im wejść z powodzeniem na rynek pracy, a tym samym 

ułatwią przejście z etapu nauki do zatrudnienia, tak by poprawić szanse na znalezienie 

zatrudnienia oraz życiowe umiejętności młodych ludzi, a także przyczynić się do 

konkurencyjności gospodarki UE; w tym kontekście zwraca uwagę, że wykorzystanie 

potencjału wzajemnego uczenia się oraz stosowanie z powodzeniem przykładów 

najlepszych praktyk jest możliwe jedynie przy pełnym uwzględnieniu atutów każdego 

systemu krajowego; 

3. podkreśla, że bezrobocie ludzi młodych w UE, a zwłaszcza w niektórych państwach 

członkowskich, utrzymuje się na alarmująco wysokim poziomie; wzywa państwa 

członkowskie i UE do położenia kresu tej sytuacji poprzez natychmiastowe zapewnienie 

środków ochrony socjalnej, aby przeciwdziałać gospodarczym i społecznym skutkom 

bezrobocia; 

4. przypomina, że strategie polityczne dotyczące kształcenia i umiejętności nie powinny być 

ukierunkowane wyłącznie na zaspokojenie potrzeb rynku pracy, ale również na 

wyposażenie jednostek w niezbędne umiejętności przekrojowe, które umożliwią im 

rozwój jako aktywnym i odpowiedzialnym obywatelom; apeluje do Komisji oraz państw 

członkowskich o uznanie faktu, że kształcenie i szkolenie same w sobie stanowią prawo 

podstawowe oraz istotną wartość; 

5. przypomina o potrzebie promowania celów w programach kształcenia formalnego i 

pozaformalnego oraz uczenia się przez całe życie ukierunkowanych na wszystkich 

uczniów, z uwzględnieniem modułów teoretycznych oraz praktycznych (takich jak 

projekty studenckie w zakresie przedsiębiorczości, w tym projekty z zakresu 

przedsiębiorczości społecznej prowadzone we współpracy ze społecznościami lokalnymi); 

6. zachęca państwa członkowskie do przyjęcia długoterminowych strategii politycznych 

poprzez efektywne inwestycje, zwiększoną współpracę i partnerstwa strategiczne, aby 
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promować innowacje, konkurencyjność i doskonałość w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym; 

7. wskazuje na program Erasmus+ jako na kluczowy instrument zapewnienia jakości 

kształcenia i szkolenia zawodowego w całej UE oraz zachęca do międzynarodowych 

wymian w celu szkolenia zawodowego; 

8. podkreśla, że należy zdynamizować i promować kształcenie i szkolenie zawodowe oraz 

zwiększyć jego atrakcyjność dla ludzi młodych, tak by nie było one postrzegane jako 

gorsze od innych rodzajów edukacji; podkreśla, że należy wprowadzić lub rozwijać 

dualne systemy kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenie się przez wykonywanie 

pracy na wszystkich poziomach kształcenia, aby ułatwić zdobywanie wiedzy, informacji 

oraz głównych kwalifikacji zawodowych i kompetencji pozwalających znaleźć 

zatrudnienie; podkreśla ponadto, że należy zapewnić, by instytucje publiczne prowadziły 

kontrole jakości i dawały wytyczne dotyczące ogólnej treści, celów nauczania, wdrażania, 

oceny i procedury przyznawania dyplomów kształcenia i szkolenia zawodowego, a 

ponadto by zajmowały się uznawaniem i równoważnością kwalifikacji; podkreśla, że 

wymiana najlepszych praktyk związanych z dualnymi systemami kształcenia może 

przyczynić się do wprowadzenia zmian strukturalnych na rynku pracy oraz prowadzić do 

podwyższenia poziomu zatrudnienia młodzieży; podkreśla zalety edukacji w miejscu 

pracy, co zdecydowanie pomaga absolwentom szkół odnaleźć się na rynku pracy; 

9. podkreśla znaczenie rozwijania tzw. umiejętności miękkich, pozwalających na efektywne 

poruszanie się na rynku pracy i rozwój kariery zawodowej, które powinny stanowić 

uzupełnienie wiedzy i zdobytego doświadczenia; 

10. przypomina, że obecnie w UE istnieją dwa miliony wolnych stanowisk, i podkreśla 

znaczenie uregulowania problemu braku i niedostosowania umiejętności poprzez 

ułatwienie mobilności osobom uczącym się i transgraniczne uznawanie kwalifikacji, w 

drodze lepszego wykorzystania takich narzędzi i programów UE, jak: Erasmus+, 

europejskie ramy kwalifikacji, europejski paszport umiejętności, gwarancja dla 

młodzieży, Europass-CV, paszport umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, EURES, 

sojusze na rzecz wiedzy, europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego, 

europejski system transferu i akumulacji punktów, europejskie ramy odniesienia na rzecz 

zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET) i europejski 

system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET); podkreśla 

znaczenie klasyfikacji ESCO, która pozwala identyfikować i kategoryzować umiejętności, 

kompetencje i kwalifikacje właściwe dla rynku pracy UE oraz kształcenia i szkolenia w 

25 językach europejskich; podkreśla w tym kontekście znaczenie odpowiedniej 

możliwości przenoszenia praw socjalnych w Unii i w związku z tym przypomina o 

znaczeniu programu Erasmus+, Europejskiego Funduszu Społecznego i EURES; apeluje 

do państw członkowskich o promowanie szkoleń w konkretnych sektorach, w których 

występuje szczególny rozziew między popytem a podażą; 

11. z zadowoleniem przyjmuje przekształcenie istniejącej strony internetowej unijnej 

panoramy umiejętności, która zapewnia bardziej kompleksowy i przyjazny 

użytkownikowi dostęp do informacji i wiedzy na temat zapotrzebowania na umiejętności 

w zawodach i sektorach w UE oraz która pomaga decydentom, ekspertom, agencjom 
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zatrudnienia, doradcom zawodowym i osobom indywidualnym podejmować lepsze 

decyzje w sposób bardziej świadomy; 

12. podkreśla znaczenie nauczania i uczenia się ogólnych umiejętności podstawowych, takich 

jak ICT, matematyka, myślenie krytyczne, języki obce, mobilność itp., które pozwolą 

młodym ludziom łatwo dostosowywać się do zmieniającego się środowiska społecznego i 

gospodarczego; 

13. podkreśla znaczenie rozwijania u uczniów umiejętności uczenia się oraz potrzebę 

zapewnienia im efektywnych strategii uczenia się; zwraca uwagę na fakt, że umiejętność 

uczenia się ułatwi zdobywanie wiedzy, umiejętności, postaw i zdolności, które 

umożliwiają jednostkom określanie, planowanie i osiągnie ich własnych celów w zakresie 

uczenia się oraz stawanie się samodzielnymi uczniami potrafiącymi radzić sobie z 

intensywnymi zmianami na rynku pracy; 

14. podkreśla, że rozwijanie umiejętności w zakresie budowania sieci kontaktów jest bardzo 

ważne dla wszystkich młodych ludzi, ale szczególnie dla osób posiadających ograniczone 

doświadczenie zawodowe oraz pochodzących z grup niedostatecznie reprezentowanych i 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji; zwraca uwagę na fakt, że nauczanie 

umiejętności w zakresie budowania sieci może być strategią ułatwiającą zdobywanie 

zatrudnienia, rozwój i badanie możliwości kariery; 

15. zwraca uwagę na ciągłą ewolucję rynku pracy i podkreśla znaczenie dostosowania 

kwalifikacji i umiejętności do wymogów rynku pracy poprzez dostosowanie i rozwijanie 

istniejących programów nauczania oraz wychodzenie naprzeciw zmianom 

technologicznym, społecznym, kulturowym i środowiskowym, w bliskiej współpracy z 

pracodawcami, organizacjami zawodowymi, środowiskami biznesowymi, decydentami 

politycznymi, lokalnymi władzami, sektorem oświaty i służbami zatrudnienia, 

organizacjami młodzieżowymi oraz wszelkimi zainteresowanymi podmiotami; ponadto 

podkreśla, że w tym kontekście konieczne jest zapewnienie i rozwijanie odpowiedniej 

jakości doradztwa zawodowego, również z udziałem rodzin, w ramach którego przyszli 

studenci i młodzi ludzie uzyskają pomoc dotyczącą dobrego wyboru ich kierunku studiów 

oraz karier naukowych u zawodowych, zgodnie z ich preferencjami zawodowymi oraz 

potrzebami rynku pracy; podkreśla jednak, że strategie w zakresie edukacji i zdobywania 

kwalifikacji powinny nie tylko zapewniać umiejętności i kompetencje dostosowane do 

potrzeb rynku pracy, ale również przyczyniać się do osobistego rozwoju młodych ludzi, 

aby uczynić ich aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami; wskazuje zatem na 

potrzebę edukacji obywatelskiej, zarówno formalnej, jak i nieformalnej, w całym systemie 

edukacji; 

16. podkreśla znaczenie staży i praktyk zawodowych jako części programów nauczania w 

szkolnictwie średnim i wyższym w kontekście zdobywania doświadczenia zawodowego i 

umiejętności przekrojowych; podkreśla znaczenie programów opieki pedagogicznej, które 

łączą studentów z profesjonalistami lub młodymi pracownikami, zapewniają studentom 

dostęp do sieci oraz jasne zrozumienie procesu pracy; zachęca w związku z powyższym 

przedsiębiorstwa do ustanawiania trwałych powiązań i partnerstw z placówkami 

oświatowymi, aby ułatwić studentom wstęp na rynek pracy i zapewnić stałe 

dopasowywanie nauczanych kompetencji do rzeczywistych potrzeb świata pracy; 
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podkreśla jednak, że o ile staże stanowią dla studentów możliwość uczenia się, 

przedsiębiorstwa powinny pełnić rolę mentorską i szkoleniową, mając na uwadze 

zalecenia Komisji w sprawie szkoleń wysokiej jakości jako sposobu zwiększenia szans 

młodych ludzi na znalezienie zatrudnienia; 

17. wzywa państwa członkowskie, aby jak najszybciej przystąpiły do realizacji zawartych w 

europejskim semestrze zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących edukacji oraz 

rynku pracy i innych zaleceń Komisji; 

18. podkreśla rolę instytucji szkolnictwa wyższego w rozwijaniu umiejętności i kompetencji 

absolwentów, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy; 

19. podkreśla znaczenie holistycznego podejścia do umiejętności; zwraca uwagę na potrzebę 

zapewnienia wielu ścieżek w obrębie systemu kształcenia oraz elastycznych podejść do 

kształcenia, które można indywidualizować i dostosowywać do potrzeb konkretnej osoby; 

wzywa do opracowania programów uczenia się poprzez pracę we wszystkich typach 

kształcenia i szkolenia oraz praktycznych programów nauczania, elastycznych 

harmonogramów i mniej formalnych metod uczenia; 

20. podkreśla potrzebę szeroko zakrojonego kształcenia i szkolenia zapewniającego 

podstawowe i przenośne umiejętności specjalistyczne, umiejętności w zakresie 

przedsiębiorczości, rozwiązywania problemów, technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz umiejętności językowe, które umożliwiają osobom uczącym się 

stałe zdobywanie i stosowanie nowej wiedzy oraz ułatwiają im dostosowywanie się do 

zmian na rynku pracy; 

21. podkreśla potrzebę uwzględnienia elementów uczenia się przedsiębiorczości na 

wszystkich poziomach kształcenia i szkoleń, ponieważ zaszczepienie ducha 

przedsiębiorczości u młodych ludzi na wczesnym etapie oraz rozwijanie umiejętności 

przekrojowych, takich jak kreatywność, krytyczne myślenie, empatia, praca zespołowa i 

zdolność do podejmowania inicjatyw, przyczynia się do rozwoju osobowego i 

zawodowego młodych ludzi i ułatwia im wchodzenie na rynek pracy; w związku z tym 

apeluje o aktywny dialog i współpracę między uniwersytetami i przedsiębiorstwami w 

celu opracowania programów edukacyjnych, które pomogą wyposażyć młodych ludzi w 

niezbędne umiejętności i kompetencje i które ułatwią udział przedsiębiorców w procesie 

edukacji i zachęcą ich do tego udziału; uważa jednak, że kształcenie w dziedzinie 

przedsiębiorczości powinno uwzględniać wymiar społeczny oraz obejmować tematy takie 

jak sprawiedliwy handel, przedsiębiorstwa społeczne i alternatywne modele biznesowe, 

takie jak spółdzielnie, aby dążyć do stworzenia gospodarki bardziej społecznej, solidarnej 

i trwałej; 

22. zachęca państwa członkowskie do pilnego wprowadzenia nowych technologii do procesu 

nauczania, do intensyfikacji i udoskonalenia szkoleń w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych i umiejętności cyfrowych na wszystkich szczeblach i we wszystkich 

rodzajach nauczania i szkolenia, w tym dla kadry nauczycielskiej, aby zapewniać bardziej 

dostosowane do realiów cyfrowych stopnie i programy nauczania oraz aby motywować 

młodych ludzi do studiowania ICT i wybierania powiązanych karier; podkreśla, że należy 

stworzyć lepszą bazę technologiczną w szkołach i na uniwersytetach oraz zapewnić 

wszelką niezbędną infrastrukturę; podkreśla ponadto znaczenie otwartych zasobów 
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edukacyjnych (OER), które zapewniają dostęp do kształcenia dla wszystkich oraz 

zwiększają szanse na zatrudnienie poprzez wspieranie procesu uczenia się przez całe 

życie; przypomina o potrzebie zachęcania dziewcząt i młodych kobiet do wybierania 

studiów w dziedzinie ICT; 

23. zachęca do optymalnego wykorzystywania istniejących funduszy UE, takich jak program 

Erasmus+, do pobudzenia rozwoju umiejętności i kompetencji przekrojowych wśród 

młodych ludzi, aby skuteczniej radzić sobie z problemem bezrobocia młodzieży w UE; 

24. podkreśla, że umiejętność korzystania z ICT powinna stać się integralną częścią procesu 

kształcenia włączoną do programu nauczania na wszystkich poziomach studiów; zwraca 

uwagę, że wyposażenie młodych ludzi w umiejętności w zakresie ICT przynosi korzyści 

w ich życiu zawodowym i prywatnym, zapewniając im umiejętności techniczne, pewność 

i elastyczność, których potrzebują, aby dostosowywać się w trakcie całego życia; 

25. wzywa państwa członkowskie do zachęcania dziewcząt i młodych kobiet do wybierania 

przedmiotów w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, a także do 

zwiększania reprezentacji kobiet w tych dziedzinach; 

26. zwraca uwagę, że brak umiejętności językowych stanowi główną przeszkodę dla młodych 

ludzi w osiągnięciu konkurencyjności na unijnym rynku pracy, i podkreśla, że państwa 

członkowskie powinny wyposażać młodych ludzi od najmłodszych lat w różne 

umiejętności komunikacyjne i językowe, aby rozwiązać problemy spowodowane przez 

obecne niedopasowanie umiejętności; 

27. podkreśla elementarne znaczenie edukacji nieformalnej i ofert uczenia się przez całe życie 

dla uzyskania kluczowych kwalifikacji jednocześnie z kształceniem szkolnym lub po jego 

zakończeniu, aby uniknąć wykluczenia bądź zrekompensować je i w ten sposób dać 

ludziom większe szanse na osobisty, odpowiadający ich zdolnościom rozwój społeczny i 

zawodowy; 

28. podkreśla kluczową rolę kompetentnych i udzielających wsparcia nauczycieli i 

szkoleniowców w ograniczaniu przedwczesnego porzucania nauki, w szczególności na 

słabo rozwiniętych obszarach, i w poprawie szans ludzi młodych na zatrudnienie; 

podkreśla, że nauczyciele muszą być w większym stopniu wspierani przez szkoły, 

placówki szkoleniowe, społeczności lokalne i politykę w dziedzinie edukacji, np. poprzez 

skuteczniejsze i bardziej aktualne szkolenia powalające na zdobycie nowych umiejętności, 

takich jak przedsiębiorczość czy kompetencje ICT, poprzez promowanie partnerskiego 

uczenia się oraz wymianę najlepszych praktyk, ułatwienie dostępu do oferty szkoleniowej 

i poprawę systemów ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego; w związku z tym 

podkreśla znaczenie inwestowania w rozwój programów uczenia się przez całe życie 

skierowanych do nauczycieli; zdecydowanie sprzeciwia się cięciom budżetowym w 

dziedzinie kształcenia, w szczególności w połączeniu z redukcją dotacji i stypendiów oraz 

podnoszeniem opłat edukacyjnych; 

29. zachęca do sięgania po nowe metody nauczania i szkolenia opracowywane przez 

nauczycieli w związku z określonymi potrzebami klasy; 
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30. apeluje o przyszłościową i ukierunkowaną na wyniki europejską strategię na rzecz 

umiejętności, mającą na celu określenie wytycznych dla krajowych strategii na rzecz 

umiejętności oraz zintegrowanie ich w ramach krajowych planów zatrudnienia, przy 

jednoczesnym zapewnieniu kompleksowych ram na potrzeby sektorowych planów 

działania proponowanych w pakiecie dotyczącym zatrudnienia; 

31. zwraca uwagę, że gwarancja dla młodzieży i inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych mają do odegrania ważną rolę w rozwijaniu kształcenia i szkolenia dla 

niewykwalifikowanych i nisko wykwalifikowanych młodych ludzi pozostających bez 

pracy, ale podkreśla, że istnieje potrzeba lepszego finansowania oraz właściwego i 

szybkiego wdrożenia tych systemów, a następnie odpowiedniego monitorowania sytuacji 

w każdym państwie członkowskim; 

32. podkreśla potrzebę dążenia do indywidualnego podejścia do rozwoju kariery oraz 

kształcenia i szkolenia przez całe życie i uważa, że poradnictwo i doradztwo dostosowane 

do indywidualnych potrzeb oraz skupienie się na ocenie i rozwoju indywidualnych 

umiejętności musi stanowić podstawowy element polityk w zakresie kształcenia i 

umiejętności począwszy od wczesnego etapu; 

33. uważa, że kształcenie pozaformalne, w szczególności rozwijane w organizacjach 

młodzieżowych, sprzyja kreatywności, zdolności do podejmowania inicjatyw i poczuciu 

odpowiedzialności za siebie oraz może zwiększać szanse młodych ludzi na rynku pracy i 

pozytywnie przyczyniać się do powodzenia kształcenia i szkolenia zawodowego; wzywa 

państwa członkowskie, aby natychmiast wdrożyły zalecenie Rady z 2012 r. w sprawie 

walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego1 jako rozwiązania umożliwiającego 

uznawanie kompetencji zdobytych w toku kształcenia pozaformalnego, zwłaszcza w 

sektorze wolontariatu i młodzieży, oraz aby wspierały wdrażanie strategii uczenia się 

przez całe życie; 

34. przypomina, że branże twórcze są jednymi z najbardziej przedsiębiorczych i najszybciej 

rozwijających się sektorów oraz że twórcze kształcenie rozwija uniwersalne umiejętności, 

takie jak twórcze myślenie, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa i zaradność; 

uznaje branżę artystyczną i branżę mediów za szczególnie atrakcyjne dla młodych ludzi; 

35. podkreśla, że strategie polityczne dotyczące rynku pracy, a w szczególności kwestia 

dopasowywania umiejętności w kontekście polityki w zakresie kształcenia i szkolenia 

zawodowego, muszą służyć tworzeniu i promowaniu wysokiej jakości pewnych miejsc 

pracy zgodnie z opracowanym przez MOP programem działań na rzecz godnej pracy; 

zauważa, że te strategie polityczne muszą przyczyniać się do zwalczania zjawiska 

niepewnego zatrudnienia, umów nieregulujących godzin pracy i bezpłatnych staży; 

36. zauważa istotną rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych 

oraz dialogu społecznego w formułowaniu polityki w zakresie kształcenia i szkolenia 

zawodowego; 

37. wzywa państwa członkowskie do ukierunkowywania inwestycji na kształcenie sprzyjające 

włączeniu społecznemu, które odpowiada na wyzwania społeczne, aby zapewnić równy 

                                                 
1 Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1. 
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dostęp i szanse dla wszystkich, w tym młodych ludzi z różnych środowisk społeczno-

gospodarczych oraz grup szczególnie wrażliwych i znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji; 

38. wzywa państwa członkowskie do zwiększania atrakcyjności programów i studiów w 

zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, aby rozwiązać istniejący 

problem niedoboru w tej dziedzinie; podkreśla jednak, że nauki humanistyczne oraz 

ogólna wiedza humanistyczna są niezbędne do efektywnego korzystania z możliwości 

oferowanych w ramach dyscyplin takich jak nauki ścisłe, technologia, inżyniera i 

matematyka, dlatego powinny być skutecznie wspierane w swoich instytucjach oraz 

odgrywać wyraźną rolę podczas opracowywania instytucjonalnych programów nauczania; 

wzywa państwa członkowskie do promowania podejścia międzysektorowego między 

różnymi obszarami w instytucjach kształcenia, na przykład wspólnych programów 

obejmujących elementy sztuki, nauk ścisłych, ICT, inżynierii, biznesu oraz innych 

odpowiednich dziedzin; 

39. przypomina o bogactwie zawodów związanych z tradycyjną wiedzą fachową, których 

wykonywanie często nie może być zlecane gdzie indziej i które ponadto pomagają 

pobudzić lokalne gospodarki i mają znaczenie kulturowe; zachęca zatem państwa 

członkowskie do dopilnowania, aby rzemiosła i zawody obejmujące elementy tradycji i 

kultury były zachowywane i skutecznie przekazywane młodszym pokoleniom poprzez 

realizację specjalnych programów; 

40. podkreśla rolę i znaczenie nieformalnego i pozaformalnego uczenia się dla zwiększania 

szans młodych ludzi na zatrudnienie; podkreśla, że należy zaangażować organizacje 

młodzieżowe, wolontariackie i lokalne kluby sportowe w zaszczepianie młodym ludziom 

ducha przedsiębiorczości, szeregu umiejętności poznawczych i innych oraz kompetencji 

przekrojowych, a także wzywa państwa członkowskie do ułatwienia włączania młodych 

ludzi w tę działalność pozaszkolną stanowiącą uzupełnienie edukacji formalnej; 

41. podkreśla, że uprawianie sportu dostarcza uczestnikom możliwości nabycia wielu 

umiejętności przekrojowych, które zwiększają ich szanse na zatrudnienie oraz pomagają 

im osiągnąć sukces jako przywódcom i zrealizować zamierzone cele; ponadto podkreśla 

związki między sportem, szansą na zatrudnienie, edukacją i szkoleniem.  
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