
34

A lehetőségek kihasználása az 
otthonhoz közel

Elköltöznél otthonról? Ha a határ melletti kis faluban élő, 
kételkedő tinédzserek közé tartozol, valószínűleg nem 
jósolsz látványos jövőt a régiód fejlődésének. Lengyel-

országban? Igen, de el kellene költöznöd. Németországban? 
Talán, de nem akarod elhagyni a hazádat. Úgy tűnik, hogy itt 
befejezed az iskolát, és aztán elköltözöl egy jobb helyre a 
régiódból. Mi mást tehetnél? Így megy ez. 

Vagy mégsem? Biztosíthatlak arról, hogy az EU-nak nem célja, 
hogy magára hagyja a kevésbé népszerű régiókat, és csak 
néhány helyen építsen ki erőteljes munkaerőpiacokat. Az EU 
egyesült régiókból, „kisebb hazákból” álló szervezet. Ha az 
egyik rész gyengébb, dolgoznunk kell azon, hogy segítsünk 
rajta. Hát ezért nem kell elköltöznöd. 

Keresgélj az uniós támogatások között, hogy megismerd a 
helyzetet. Egy német azt mondaná, hogy „Karriere ohne Gren-
zen” (karrier határok nélkül)... vagy talán: „Határon átnyúló 
karrierlehetőségek Szászországban és Alsó-Sziléziában”. Unal-
masnak hangzik? Tévedsz! A 2010 szeptemberében elindult 
projekt célja, hogy bemutassa a határrégiók rejtett potenciál-
ját, mint például Neisse/Nise/Nysa város esetében. A cím arra 
a stratégiára utal, amely 2007 és 2013 között tanárok, okta-
tók, helyi vállalkozók (Lengyelországból és Németországból) 
és fiatalok bevonásával lehetőségeket teremtett, valamint 

eszközöket és tudást osztott meg azzal kapcsolatban, hogyan 
lehet jó munkahelyet találni. A projekt során a fiatalok (Cseh-
országból is) és a felnőttek számos műhelytalálkozón vettek 
részt, amelyből kiderült, hogy a foglalkoztatási lehetőségért 
nem kell messzire menni. Az EU segítségével Lengyelország 
és Németország találkozókat és vitákat szervezett a karrier-
lehetőségek egyszerűbbé tétele érdekében. 

Mi volt a következő lépés? A projekt befejezése után a csapat 
egy kézikönyvet adott ki, amely a Felső-Sziléziában és Szász-
országban lévő lehetőségeket mutatta be. A többi ország miért 
nem csinál valami hasonlót? Gyakran gondoljuk azt, hogy képe-
sek vagyunk saját magunk intézni a dolgokat. De néha a nálunk 
tapasztaltabbak segítségére van szükségünk. Mi pedig meg-
oszthatjuk velük a tudásunkat – ez a szinergia. A projekt koor-
dinátora, Ralf Ostrowski szerint: „Ez a szinergia segít a térség 

Magdalena nyelv- 
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szakon végzett, jelenleg pedig lengyel nyelvészetet és 
irodalmat hallgat Katowicében. Ezenkívül szociális téren 
tevékenykedő nem kormányzati szervezetek számára is 
ír, és angolt tanít.

 Az uniós támogatás révén nem  
kell máshova költöznöd a lehetőségeid 

kibontakoztatása érdekében.  
Otthon maradhatsz és segítheted  

a régiódat. 
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foglalkoztatási lehetőségeinek megjelenítésében, és javítja a 
helyi fiatalok foglalkoztatását anélkül, hogy el kellene 
költözniük.” 

Szóval valójában nem is olyan rossz ez a régió. A projekt 
618 597 EUR értékű költségvetéssel zárt, amelynek túlnyomó 
részét az EU állta. Melyek a finanszírozás látható hatásai? 
Először is az, hogy a fiatalok végre tudnak az igényeiknek 
megfelelő munkahelyeket találni. A Zgorzelecben vagy Gör-
litzben lévő üzleti inkubátorházakban a vállalkozók kéziköny-
veket és szórólapokat találhatnak, az ott dolgozók pedig 
tájékoztatják őket a karrierlehetőségekről. A Nysa régióban 
lévő egyetemi hallgatók munkahelyekre látogattak el és sze-
mináriumokon vettek részt. Ennek eredményeképpen pedig az 
iskolákban és az egyetemeken mostantól tájékozódni lehet 
arról, hogy mi kell egy sikeres állásinterjúhoz vagy hogyan 
érdemes összeállítani az első szakmai önéletrajzodat. 

Most már tudod! Az uniós támogatás révén nem kell más-
hova költöznöd a lehetőségeid kibontakoztatása érdekében. 
Otthon maradhatsz és segítheted a régiódat. Úgyhogy 
gyerünk, kreativitásra fel!  

Német határállomás, Görlitz: a Németország és Lengyelország között 
megosztott város

Szent Péter és Pál templom, Waidhaus és az óvárosi híd Görlitzben, Németország


