
 

 

 

 

„#YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz” -  

program Coca-Cola HBC Polska dla młodych,  

funkcjonujących poza systemem edukacji i rynkiem pracy 

 

O programie  

#YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz to pilotażowy program Coca-Cola HBC Polska 

skierowany do młodych osób, które szukają pomysłu na siebie i swojego miejsca na 

zawodowej mapie. Program realizowany jest przez koalicję partnerów, w skład której wchodzą 

organizacje pozarządowe: Fundacja Sempre a Frente, Stowarzyszenie Morena, 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Stowarzyszenie Semper Avanti oraz 

Polski Czerwony Krzyż. Patronat nad programem objęła Krajowa Izba Gospodarcza. Patronem 

medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna. 

#YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz to pomoc młodym osobom w odkrywaniu ich 

mocnych stron i odnalezieniu potencjału zawodowego. Program kierowany jest do osób 

pomiędzy 18. a 30. rokiem życia, które mieszkają głównie w miastach do 50 tysięcy 

mieszkańców i z jakiegoś powodu pozostają jednocześnie poza rynkiem pracy i systemem 

edukacji, czyli nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach ukierunkowanych na uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji. Dodatkowo w miastach do 50 tys. 

mieszkańców działania mogą być także skierowane do uczniów ostatnich klas szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Program wspiera proces włączenia zawodowego poprzez oferowanie uczestnikom narzędzi 

rozwijających ich potencjał i możliwości na rynku pracy. W pierwszym etapie w wybranych 

miejscowościach na terenie całej Polski odbędą się warsztaty, dzięki którym uczestnicy będą 

mieli możliwość rozwinięcia umiejętności przydatnych zarówno w pracy zawodowej, jak  

i w życiu codziennym. W trakcie warsztatów trenerzy i jednocześnie eksperci ds. włączenia 

zawodowego będą wspierać uczestników w rozwoju kompetencji miękkich np. 

autoprezentacji, komunikacji, określania własnego potencjału, jak również pomogą  

w pełniejszym zrozumieniu funkcjonowania rynku pracy.  

W kolejnym etapie organizator chce zaoferować szkolenia wszystkim chętnym, poprzez 

internetową platformę e-learningową oraz możliwość pracy z mentorami – pracownikami 

CCHBC Polska. 

 

 



 

 

 

 

#YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz jest programem prowadzonym przez grupę 

Coca-Cola HBC w 28 krajach. W każdym państwie program został dostosowany do lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb poszczególnych rynków pracy. Udział w programie jest bezpłatny.  

Dodatkowe informacje na temat programu, w tym możliwość rejestracji na warszataty 

znajduje się stronie internetowej www.youthempowered.pl oraz na stronach internetowych 

partnerów programu.  

Organizator  

Coca-Cola HBC Polska jest liderem w branży produkcji i sprzedaży napojów bezalkoholowych 

w Polsce, oferując szeroką gamę napojów bezalkoholowych: napoje gazowane Coca-Cola, 

Coca-Cola Zero, Cherry Coke, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, napoje izotoniczne Powerade, soki, 

nektary i napoje owocowe Cappy, wody mineralne Kropla Beskidu i Kropla Delice, napoje 

energetyzujące Burn i Monster Energy oraz herbaty mrożone Nestea. 

Firma zatrudnia blisko 2000 osób, współpracuje z około 2200 dostawcami i dostarcza produkty 

do ponad 127 tysięcy punktów sprzedaży w całym kraju. Jednym z filarów działalności CC HBC 

jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Firma wdraża wiele projektów mających na celu 

ochronę zasobów wodnych, energii, a także zajmuje się recyklingiem. Pracownicy firmy co 

roku realizują kilkadziesiąt projektów wolontariackich. Potwierdzeniem efektów działań na 

rzecz zrównoważonego rozwoju jest zajęcie przez spółkę w 2017 r. pierwszego miejsca w XI 

ogólnopolskim Rankingu Odpowiedzialnych Firm. 

Coca-Cola HBC Polska jest częścią grupy Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG, jednego  

z największych na świecie i największego w Europie rozlewcy napojów The Coca-Cola 

Company. Grupa Coca-Cola HBC AG działa w 28 krajach i obsługuje ponad 581 mln 

konsumentów 

Partnerzy  

Fundacja Sempre a Frente   

Fundacja Sempre a Frente jest jedną z największych lubelskich organizacji pozarządowych. Od 

2010 roku realizuje programy w obszarze wspierania postaw przedsiębiorczych, aktywności 

obywatelskiej, profilaktyki i psychoedukacji skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin. Zespół 

Fundacji opracował i wydał szereg publikacji dotyczących sytuacji edukacyjnej i zawodowej 

młodych ludzi. W ramach swoich działań Fundacja prowadzi między innymi: Punkt Informacji 

Europejskiej Eurodesk Polska, portal informacyjny dla lubelskich NGO: www.lublin.ngo.pl 



 

 

 

 

Polski Czerwony Krzyż  

Polski Czerwony Krzyż to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce. Jest 

częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Misją 

Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków 

oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, 

przekonań religijnych lub politycznych. W swoich działaniach kieruje się 7 zasadami: 

humanitaryzmu, bezstronności, neutralności, niezależności, dobrowolności, jedności  

i powszechności.    

 

Stowarzyszenie Morena 

Stowarzyszenie Morena od 15 lat realizuje projekty społeczne i edukacyjne, w tym podnoszące 

kompetencje społeczne i zawodowe młodych ludzi. 

Stowarzyszenie ma na swoim koncie ponad 200 projektów, m.in. stworzyło i prowadzi 

największą w Europie sieć informacji młodzieżowej Eurodesk Pomorze, która zwiększa 

możliwości studiowania, pracy i wolontariatu w całej Europie. Organizacja prowadzi również 

ośrodki regionalne programu Erasmus+ na Pomorzu i Mazowszu.  

Morena realizuje ponadto projekty aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży w Centrum 

Integracji Społecznej, wspomagając młodych ludzi w wejściu lub powrocie na rynek pracy. 

Stowarzyszenie tworzy i rozwija Szkolne Koła Informacji i Kariery oraz koła zainteresowań, 

 a razem z ZHR, ZHP i Caritas - system certyfikacji kompetencji zdobywanych przez młodych 

ludzi w zakresie edukacji nieformalnej i pozaformalnej.  

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom od 2004 roku inspiruje osoby  

w każdym wieku do wykorzystywania ich wewnętrznego potencjału. Działa poprzez 

organizację szkoleń, warsztatów psychoedukacyjnych i psychoterapii. Celem Stowarzyszenia 

jest wspieranie procesów uczenia się i rozwoju osobowościowego dzieci, młodzieży  

i dorosłych. W swoich działaniach stawia na wyrównywanie szans edukacyjnych osób o różnym 

statusie społeczno-ekonomicznym. 

 

 



 

 

 

 

Stowarzyszenie Semper Avanti 

Działalność Stowarzyszenia podzielona jest na trzy segmenty: młodzież i demokracja, młodzież 

i rynek pracy oraz młodzież i tolerancja. Stowarzyszenie buduje zaufanie młodych ludzi do 

demokracji, pomaga im zrozumieć procesy i procedury demokratyczne, aktywnie wspiera 

młodych ludzi na etapie przejścia z okresu nauki do poszukiwania i zdobywania pracy oraz 

promuje ideę praw człowieka i równości pomiędzy ludźmi. Swoją misję realizuje poprzez 

organizację warsztatów dla młodzieży, tworzenie projektów międzynarodowych oraz 

wspieranie wolontariatu międzynarodowego. 

 

 

 

 


