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Dobroczynne działania
Młodej Kadry PZITB w 2016 roku

Uczestnicy pierwszej konferencji Workcamp, Łódź 2017 (fot. Marta Gniewecka)

W ubiegłym roku Młoda Kadra Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa dała się poznać jako
stowarzyszenie o niezwykle wysokiej wrażliwości społecznej. Aktywne działanie młodych adeptów sztuki budowlanej przejawiało się w organizacji projektów Workcamp MK PZITB, które powoli stają się wizytówką PZITB.
Ta nowa forma praktyk studenckich o charakterze społecznym na dobre wpisała się bowiem w program działalności młodych inżynierów budownictwa.
Projekt Workcamp był dotychczas jednym z pięciu modułów programu rozwoju zawodowego Młodej Kadry „MK
START”. Ma on na celu pomoc potrzebującym placówkom w przeprowadzeniu prac remontowych przez wolontariuszy – studentów i absolwentów kierunków budowlanych. Kadencja 2012–2016 przyniosła ogromny
wzrost aktywności młodych w PZITB. Okres ten pokazał, że dzisiejsza młodzież jest ambitna, pracowita oraz,
co ważniejsze, chętna do czerpania wiedzy od starszych i bardziej doświadczonych członków PZITB. Wiedza ta jest bowiem niezbędna przy ocenie stanu technicznego remontowanych budynków, ustaleniu zakresu
prac czy określaniu zasobów rzeczowo-finansowych.
Od czasu pilotażowej edycji Workcampu, która została zrealizowana w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny
„TATROGRÓD” w Zakopanem w 2014 roku, projekt nabrał niebywałego rozpędu. Ostatnia odsłona odbiła się
szerokim echem zarówno w środowisku budowlanym,
jak i w mediach w całym kraju. Mając na uwadze pozytywne przyjęcie projektu w branży, a także przesłanie,
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jakie za sobą niesie, Komitet Młodej Kadry PZITB postanowił wydzielić Workcamp MK PZITB jako osobny
temat w działalności na kadencję 2016–2020.
Od trzech lat w okresie wakacyjnym nie wyjeżdżamy
do ciepłych krajów, nie chodzimy po górach, a swoją
energię pożytkujemy na pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. I mimo, że niekiedy
z zazdrością przeglądamy zdjęcia znajomych, którzy
właśnie wypoczywają na plaży czy wspinają się na górskie szczyty, po kilku dniach, a niekiedy nawet miesiącu ciężkiej pracy na naszych twarzach pojawiają się
wielkie uśmiechy. Wywołuje je efekt końcowy przeprowadzonych remontów, a także zachwyt, który widzimy
w oczach osób, dla których ktoś zrobił coś bezinteresownie, wyciągnął do nich rękę i stworzył lepsze warunki do życia. W ten sposób najlepiej można określić sens
pracy w ramach projektu Workcamp MK PZITB.
Rozpoczynając działalność dobroczynną w 2014 roku
studenci Wojskowej Akademii Technicznej zrzeszeni
w warszawskim oddziale MK PZITB przyjęli za cel wyremontowanie jednego piętra zakopiańskiego domu
dziecka. Do pracy zaprosili koleżanki i kolegów z Łodzi oraz Gliwic. W ciągu 14 dni 12 osób odmalowało
blisko 800 m2 powierzchni ścian i sufitów. W prace zaangażowali się również mieszkańcy placówki, dodając motywacji niestrudzonym wolontariuszom. Prezentując swój mały sukces w czasie konferencji „Filozofia
sukcesu”, organizowanej w ramach Krajowego Zjazdu
Naukowo-Technicznego MK PZITB, koleżanki i koledzy
z Warszawy zarazili chęcią pomagania członków Młodej
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Projekt przekonał do siebie ogólnopolskie media. Telewizja TVN wyemitowała o nas materiał w głównym wydaniu „Faktów”, zaś w tygodniku „Polityka” pojawił się
obszerny artykuł o tym, „Jak hartuje się fach”.
Chcąc podsumować naszą działalność, a także podzielić się doświadczeniami z koleżankami i kolegami, którzy w tym roku po raz pierwszy podejmą się organizacji
projektu, w styczniu tego roku zorganizowaliśmy w Łodzi
I Konferencję Workcamp MK PZITB, która zgromadziła
70 członków MK PZITB z 12 największych miast w Polsce. Wśród gości honorowych pojawili się: Ryszard Trykosko – przewodniczący PZITB oraz Wiktor Piwkowski
– sekretarz generalny PZITB. Na spotkaniu obecni byli
także Marek Zdziebłowski – prezes PWB Media, wydawcy
magazynu Builder, oraz Piotr Dzięgielewski – przedstawiciel sponsora głównego konferencji – firmy PERI Polska.
W czasie spotkania omówiliśmy dalsze kierunki rozwoju
projektu Workcamp MK PZITB, stawiając sobie za cel wyremontowanie kolejnych 12 placówek w 2017 roku.
Dzięki działalności dobroczynnej udało nam się nawiązać współpracę z największymi firmami z branży budowlanej, jak Budimex, Skanska, Mota Engil, PERI, Atlas.
Zyskaliśmy też wiele umiejętności i cech niezbędnych
w zawodzie inżyniera. Możliwość realnego zmierzenia
się z problemami, praca pod presją czasu i umiejętność
podejmowania szybkich decyzji czy zarządzania zespołem to tylko nieliczne z pozyskanych przez nas kompetencji. Istnieje jednak szereg niewymiernych korzyści,
które daje nam Workcamp. Mamy poczucie, że dobrze
wykorzystujemy zdobytą na studiach wiedzę. Dzięki
Workcampowi wzrosła nasza wrażliwość na potrzeby
drugiego człowieka i jego cierpienie. Narodziła się w nas
chęć ulepszenia otaczającego świata, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, dlatego zapewniamy, że Młoda Kadra PZITB będzie podejmowała dalsze działania
w ramach projektu Workcamp. Pomoc innym daje nam
bowiem radość, poczucie spełnienia i satysfakcji!
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Kadry z 2 kolejnych miast. Łódzcy i krakowscy przedstawiciele Młodej Kadry dążyli do pomagania swojej lokalnej społeczności, dostrzegając w tym większe szanse na pozyskanie sponsorów oraz zapewnienie miejsc
noclegowych wolontariuszom z całej Polski. W ten właśnie sposób w 2015 roku zaznaczyliśmy swoją działalność w tarnowskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze”, w Domu Dziecka im. ks.
W. Owczarka we Włocławku oraz Domu Dziecka dla
Małych Dzieci w Łodzi. Dzięki zaangażowaniu 45 wolontariuszy z całej Polski oraz współpracy z 20 firmami
z branży budowlanej, które przekazały materiały i narzędzia o wartości 25 tys. zł, odświeżona została powierzchnia 2400 m2.
W 2016 roku narodziła się w nas chęć rozpowszechnienia idei projektów poza środowiskiem budowlanym.
Zależało nam na poinformowaniu jak największej ilości
osób o tym, czym jest Workcamp MK PZITB. Pojawiło się zainteresowanie ze strony mediów. Już na etapie
przygotowań gościliśmy w studenckich audycjach radiowych, mówiła o nas lokalna telewizja, pojawiały się
pierwsze artykuły w gazetach. Swoją obecność zaznaczyliśmy na portalu crowdfundingowym, prezentując
działalność oddziałów z Łodzi i Krakowa, co zaowocowało zebraniem łącznie 12 tys. zł na cele Workcampu.
Podwoiliśmy liczbę wyremontowanych rok wcześniej placówek, wykonując prace w 6 obiektach w całym kraju.
Obok doskonale znanych nam wcześniej prac, jak naprawa ubytków w ścianach czy malowanie, pojawił się
pomysł wykonania docieplenia budynku, mycia elewacji czy przeprowadzenia generalnego remontu łazienki.
Tak szeroki zakres, często niezwykle ciężkich do wykonania prac, nie byłby możliwy bez wsparcia i właściwego przeszkolenia doświadczonej kadry PZITB. Na placu
budowy w Brzozie (szkoła), Chyliczkach (dom samotnej
matki), Łodzi, Szczecinie, Tarnowie i Wrocławiu (placówki opiekuńczo-wychowawcze) 150 osób spędziło łącznie 100 dni, przeznaczając na cel remontu 150 tys. zł.
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