
Modelowy projekt 

Centrum Usług Szkoleniowych 

i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży 

„CUMA” w Chorzowie 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020



 CHORZÓW  - miasto na prawach 

powiatu ; 

 woj. śląskie, 

 od o1 lipca 2017 r. - jedno z miast 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii, gdzie na powierzchni 2500 

km² w 41 największych miastach Śląska 

i Zagłębia mieszka blisko 2,3 mln ludzi. 

 powierzchnia Chorzowa : 33,5 km2

 ludność : 98.325 (stan na 31.12.2018)  

 miasto poprzemysłowe, obecnie rozwój 

sektora handlu i usług 

 największy w Europie Park  Śląski (600 

ha)   : Legendia, ZOO, Skansen, 

Centrum Bioróżnorodności, ogrody 

tematyczne, itp. itd. 



CUMA W CHORZOWIE 

CUMA  - to miejsce dedykowane młodym mieszkańcom (16-25 lat) obszaru rewitalizacji 

Centrum, w którym młodzież zagrożona wykluczeniem otrzymuje nie tylko wsparcie 

edukacyjno-doradcze, lecz także rozwija swoje zainteresowania oraz aktywizuje się 

zawodowo i społecznie

Adres : lokal przy ul. Wolności 3, przy chorzowskim Rynku 



Skąd nazwa „CUMA”? 

Cuma przyciąga, zatrzymuje, powoduje że coś jest stałe i pewne …  

Skąd logo „CUMY” ?  Stworzył je młody chorzowianin, uczeń chorzowskiego technikum! 

W wyniku konkursu ogłoszonego przez Miasto  wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wpłynęło 

12 prac, a internauci wybrali jedną z nich.   

Nazwa i kolorystyka logo stały się bazą do dalszych prac nad stworzeniem wizualnej sfery projektu –

skojarzenia marynistyczne nasunęły się same, więc i w projekcie można znaleźć kilka podobnych 

akcentów…… 

Strona projektu : 

www.cuma.chorzow.eu

https://www.facebook.com/cuma.chorzow/

http://www.cuma.chorzow.eu/
https://www.facebook.com/cuma.chorzow/


Grupa docelowa CUMA

• Młodzi (16-25 lat) 

• Niezaopiekowani w wystarczającym stopniu 

• Mający trudności w szkole, problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie

• Pochodzący niekoniecznie z rodzin niewydolnych wychowawczo, ale nie 

zawsze mogących liczyć na wsparcie i pomoc swoich najbliższych



CUMA 

funkcjonowanie 



Obszary modelowego projektu CUMA 

CUMA

lokal

KO CUMA 
Cafe
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kadra

zajęcia
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CUMA  model 

tworzenia 

krok po kroku 



PARTYCYPACJA 

SPOŁECZNA 
związana z 

uruchomieniem CUMY , 

służąca przygotowaniu 

mieszkańców do procesu 

rewitalizacji 

czyli zaangażowanie 



Diagnoza młodzieży, 

czyli jaka jest chorzowska młodzież, czego oczekuje, 

jaki jest jej potencjał, a jakie są jej deficyty? Jak 

młodzież ocenia pomysł powstania CUMY?  Jak CUMA 

wpłynie na młodzież? 

Termin przeprowadzenia badań : 

jesień 2016 – wiosna 2017

a) Zogniskowany wywiad grupowy FGI 

b) Wywiad kwestionariuszowy PAPI 

c) Badanie ankietowe technika CAWI 

Miejsce  : głównie szkoły ponadgimnazjalne  oraz 

instytucje skupiające młodzież, np. domy kultury –

w sumie 18 lokalizacji.

Ankietowanie przez www.cuma.chorzow.eu, strony 

www szkół, instytucji i lokalnych mediów, media 

społecznościowe.  

Stworzenie  uniwersalnego narzędzia badawczego do 

ankietowania młodzieży.

http://www.cuma.chorzow.eu/




Badanie ankietowe mieszkańców, 

czyli  m.in. jaka jest ich opinia na temat młodych chorzowian, jakie są słabe  i mocne strony 

młodych ludzi, jak widzą swoją rolę jako osób dorosłych w tworzeniu CUMY? 

Termin przeprowadzenia badań : wiosna 2017 

a) Zogniskowany wywiad grupowy FGI 

b) Wywiad kwestionariuszowy PAPI 

c) Badanie ankietowe technika CAWI 

Miejsce  : imprezy plenerowej – pikniki, warsztaty, spotkania, konsultacje, Chorzowska Rada 
Seniorów, Uniwersytet III Wieku, 

Ankietowanie przez www.cuma.chorzow.eu, strony www szkół, instytucji i lokalnych mediów, 
media społecznościowe.  

Stworzenie  uniwersalnego narzędzia badawczego do ankietowania mieszkańców.

http://www.cuma.chorzow.eu/




2-dniowe spotkania warsztatowe z NGO oraz przedsiębiorcami 

w celu uzyskania wsparcia dla projektu CUMA



Kadra CUMY –

Opiekunowie 

Grupy Pilotażowej



Wybór i przygotowanie przyszłej kadry realizującej Program CUMY , czyli Opiekunów Grupy 

Pilotażowej 

- zebranie i przeszkolenie Kadry,  tj. 4-osobowego zespołu osób – Opiekunów/mentorów 

zaangażowanych w prowadzenie szeroko pojętych przedsięwzięć o charakterze społeczno –

zawodowym ukierunkowanych na wybraną Grupę Pilotażową młodych chorzowian . 

- wyspecjalizowana kadra świadczyła nieodpłatne usługi na rzecz CUMY zarówno w okresie trwania 

projektu, jak i okresie późniejszym w zamian za sfinansowanie studiów podyplomowych w dziedzinie 

zbieżnej z rewitalizacją.



Modelem CUMY objęto 

ok. 10-osobową Grupę Pilotażową
młodych ludzi zagrożonych  

wykluczeniem społecznym 

w wieku 16-25



Rekrutacja do GP : 

- informacja w mediach 

społ. , prasie lokalnej, 

parafiach, szkołach, 

instytucjach typu OPS, 

kuratorzy sądowi, 

poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna. 

Wynik naboru : 22 osoby 

Ostatecznie na 

uczestnictwo w GP 

zdecydowało się 12 osób 

w wieku 16-18 lat 



ADAPTACJA  PUSTOSTANU 

PRZY UL. WOLNOŚCI 3 

na cele CUMY 



Lokal CUMA - lokalizacja

• Ścisłe centrum 

Chorzowa

• Dobra komunikacja 

z innymi częściami 

miasta 

• W bezpośrednim 

sąsiedztwie Rynku



Etapy tworzenia lokalu CUMY : 

I etap  : konsultacje  w formie 2-dniowego  spotkania młodzieży – użytkowników 

CUMY z mieszkańcami budynku przy ul. Wolności 3 w celu ustalenia wspólnych 

działań związanych z adaptacją lokalu

O aranżacji lokalu decydują młodzi ludzie pod okiem fachowca ! 







Włączenie młodzieży z Grupy Pilotażowej w 

sprzątanie oraz prace remontowe niewymagające 

specjalistycznych umiejętności.

Zaangażowanie uczniów szkoły budowalnej, którzy 

pod okiem instruktora zawodu wykonali budowalną 

inwentaryzację lokalu. 

II etap  : prace remontowo – budowlane 

Adaptacja lokalu przy ul. Wolności 3 na potrzeby CUMY –

zgodnie z wytycznymi ustalonymi w trakcie spotkań 

młodzieży z architektem 



Realizacja imprez plenerowych, m.in.  4 pikników w dzielnicowych (wiosna 

2017) dedykowanych chorzowskiej młodzieży, pod hasłem „Zawód, który stał 

się pasją, pasja, która przerodziła się w zawód”. 

Łączna ilości osób uczestniczących w piknikach wyniosła ok.  2000 osób. 



Cele pikników : 

 stworzenie dogodnych warunków integracji społeczności lokalnej  przy jednoczesnym 

przybliżeniu idei projektu, promocji projektu i informacji o projekcie; 

 przekazanie uczestnikom pikników informacji na temat CUMY jako nowego miejsca dla 

młodzieży ; 

 wzbudzenie wśród mieszkańców , a zwłaszcza wśród młodzieży woli  włączenia się w  

tworzenie CUMY oraz chęci współdziałania;

 przedstawienie możliwości rozwoju zainteresowań i pasji w powiązaniu z ich realizacją w życiu 

zawodowym;

 zaprezentowanie atrakcyjnych  dla młodych osób profesji w nawiązaniu do oferty CUMY ;

 przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczestników pikników nt. projektu CUMA 







REASUMUJĄC : 

 Liczba pikników : 4

 Łączna liczba uczestników pikników : ok. 2000 osób 

 Łączna liczba godzin wspólnej zabawy : 20 h

 Liczba zaproszonych gości prezentujących swoje profesje i zainteresowania : 25

 Łączna liczba zebranych ankiet : blisko 400 sztuk  

PEŁNA FOTORELACJA NA STRONIE WWW.CUMA.CHORZOW.EU ORAZ FB 

http://www.cuma.chorzow.eu/


Networking – cykl spotkań z NGO dot. organizacji plenerowych 

wydarzeń w ramach projektu 



Ożywianie Rynku –

jesień 2017



Budzimy Redena – wiosna 2018 (konkurs na wiosenny 

ubiór dla hr. Redena) 



Chorzowski Rynek Talentów – jesień 2018



Aktywizacja zawodowa i podniesienie kompetencji uczestników GP na rynku pracy 

poprzez organizację kursów zawodowych 

Etap I : Diagnoza uczestnika pod kątem predyspozycji zawodowych, kwalifikacji i oczekiwań 

względem wykonywanego w przyszłości zawodu – we współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Chorzowie ; 

- profesjonalne testy pod kątem predyspozycji zawodowych; 

- indywidualne rozmowy z  doradcą zawodowym ;

- warsztaty : jak pisać CV i list motywacyjny? – warsztaty ze specjalistą ds. kadrowych w 

IKEA Katowice  



Etap II : Wizyty studyjne u chorzowskich przedsiębiorców – jakie są warunki 

pracy i płacy? Jakie są oczekiwania pracodawcy?  

GABINET WETERYNARYJNY - 06.2018TRAMWAJE ŚLĄSKIE – 09.2018



IZOBLOK S.A. - 06.2018

STRAŻ MIEJSKA – 12.2018 



Etap III – kurs zawodowy wraz z 80 godzinną praktyczną  

nauką zawodu  nauką  dla  uczestników GP – teoria 

i praktyka „w pigułce”. Kurs zakończony egzaminem 

państwowym uprawniającym do wykonywania danego zawodu. 

KURS KOSMETYCZKI – JESIEŃ 2018 



KURS STYLLIZACJI PAZNOKCI – JESIEŃ 2018 



KURS KOMPUTEROWY ECDL  - JESIEŃ 2018/ZIMA 2019 



KURS FRYZJERSTWA – JESIEŃ 2018 /ZIMA 2019 



Działania integrujące uczestników GP, zajęcia, warsztaty 

kreatywne, gry i zabawy, 

wyjścia integracyjne młodzieży 







Korepetycje i zajęcia wyrównawcze 



Działania integrujące i tworzenie płaszczyzny porozumienia MŁODZI-SENIORZY 

Wizyta w DPS „Nadzieja” – 03.2018



Działania integrujące i tworzenie płaszczyzny porozumienia MŁODZI-SENIORZY 

Wycieczka integracyjna 2-dniowa do Warszawy (w ramach KO Cuma Cafe) – 12.2018



Działania integrujące i tworzenie płaszczyzny porozumienia MŁODZI-SENIORZY 

Ustroń – Równica 08.2018



Działania integrujące i tworzenie płaszczyzny porozumienia MŁODZI-SENIORZY 

Wycieczka integracyjna do kopalni Guido do Zabrza (w ramach KO Cuma Cafe) – 12.2018



Działania integrujące i tworzenie płaszczyzny porozumienia MŁODZI-SENIORZY



Jesienią 2018r. w ramach projektu „CUMA…” 

powstała Kawiarenka Obywatelska „CUMA Cafe”
• Uruchomiona jako efekt licznych spotkań, rozmów  i oczekiwań mieszkańców, w tym 

młodzieży 

• Miejsce dedykowane mieszkańcom, ze szczególnym uwzględnieniem chorzowskiej 

młodzieży 

• Prowadzona przez organizację pozarządową wybraną w drodze otwartego konkursu 

ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

• Miejsce spotkań i dialogu, aktywności lokalnej, punkt informacyjno-konsultacyjny 

dla mieszkańców Chorzowa



Kawiarenka Obywatelska „CUMA Cafe” 

• Zajęcia dla młodzieży 

• Zajęcia dla seniorów 

• Spotkania dla przedstawicieli lokalnych organizacji 

pozarządowych

• Spotkania dla przedstawicieli lokalnego biznesu 

• Warsztaty twórcze dla wszystkich 

• Przestrzeń dla każdego 







Urodziny w CUMIE 



Co jest najważniejsze w modelu CUMY? 

1. odpowiednio dobrana Kadra opiekunów dla Grupy Pilotażowej – mniej ważne kierunkowe wykształcenie, 

bardziej istotne zaangażowanie i podejście do młodego człowieka – potrzeba AUTORYTETU! 

2. wsłuchanie się w głos młodych : jakie są ich oczekiwania, czego potrzebują , ale też co mogą dać w zamian?  

Wpajaj, co znaczy ODPOWIEDZIALNOŚĆ  i KONSEKWENCJE  

3. Aktywizacja zawodowa młodych – poznaj ich atuty, potencjał i deficyty, uświadom, że nie każdy będzie 

świetnym wizażystą czy mistrzem fryzjerstwa; hasło : mierz siły na zamiary! 

4. CUMA to miejsce , gdzie młodzi ludzie spędzają swój wolny czas : nie tylko się uczą się (korepetycje, zajęcia 

wyrównawcze, doradztwo zawodowe) , ale też spełniają swoje pasje i zainteresowania , a nawet sami organizują 

własne przyjęcie urodzinowe – pozwólmy im na to, nie oceniajmy, nie krytykujmy, ale wspierajmy i dajmy wolną 

rękę ! Zaufajmy! 

5. CUMA to również miejsce mądry i odpowiedzialny operator CUMY, czyli organizacja pozarządowa  wybrana w 

drodze konkursu; tutaj również liczy się AUTORYTET !  

6.SZACUNEK – do kolegów, osób starszych, nauczycieli, i wreszcie samego siebie ….





Opracowanie  : 

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych 

Urząd Miasta Chorzów 

Jolanta Koczubik, Halina Bulanda 

Rynek 1- 41-500 Chorzów 

tel. 32 416 5000 w. 429 , e-mai ; koczubik@chorzow.eu

Wszystkie materiały pochodzą ze strony 

www.cuma.chorzow.eu

oraz FB CUMA 

mailto:koczubik@chorzow.eu
http://www.cuma.chorzow.eu/

