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Co to jest YCI

Youth Career Initiative (YCI) jest 
sześciomiesięcznym stażem zawodowym 
organizowanym w międzynarodowych 
hotelach pięciogwiazdkowych, który 
zapewnia młodym ludziom, znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej, 
umiejętności ułatwiające znalezienie pracy.

YCI jest programem realizowanym przez 
International Business Leaders Forum 
(IBLF) - organizację non-profit z siedzibą w 
Wielkiej Brytanii, założoną w 1990 r. przez 
Księcia Walii. Organizacja stażu jest 
możliwa dzięki wyjątkowej współpracy z 
międzynarodowymi sieciami hotelowymi, 
tak jak Four Seasons, InterContinental, 
Hyatt, Marriott, Orient Express i Starwood.

Staż

Szkolenia odbywają się w Warszawie od 
padzierniku/listopada 2013 do marzec 
2014 w najlepszych hotelach 
pięciogwiazdkowych jak :  

Marriott, Sheraton, Hyatt, Radisson,  
Bristol, Westin.

Program stażu jest nastawiony na 
dopełnienie regularnej, codziennej 
działalności hotelu z pełnym zakresem 
usług, ponieważ bazuje na istniejących i 
prowadzonych szkoleniach i kursach 
rozwojowych, które hotele regularnie 
oferują swoim pracownikom, z 
uzupełnieniem o zewnętrzne kursy. 
Szkolenia łączą część praktyczną i 
teoretyczną.

Zajęcia teoretyczne obejmują między 
innymi: język angielski, obsługę komputera, 
przygotowanie miejsca pracy, 
bezpieczeństwo w pracy, rozwój kariery, 
pracę w grupie, obsługę klienta, marketing.

Pozostałe 60 procent szkoleń koncentruje 
się na praktycznej nauce i instruktażu w 
każdym dziale hotelu, co daje uczestnikom 
możliwość poznania szerokiego zakresu 
umiejętności praktycznych związanych z 
pracą w sektorze hotelowo-
gastronomicznym: obsługa pokoi, 
kuchnia, bar, organizacja imprez, dział 
techniczny, dział finansowy, zasoby 
ludzkie 

Zapewnione są też świadczenia w postaci 
ubioru służbowego, posiłków, 
dofinansowania kosztów dojazdu oraz 
podstawowego ubezpieczenia.

Profil uczestnika

Do programu zostanie zakwalifikowanych 
30/40 młodych ludzi w wieku 18-23/25 max    
lat, którzy ukończyli co najmniej 
gimnazjum, są w stanie zaangażować się 
w pełnym wymiarze czasu (5 dni w 
tygodniu przez 20/22 tygodnie) i mają 
ograniczone możliwości, aby znaleźć 
odpowiednie, legalne zatrudnienie lub by 
kontynuować edukację.

Korzyści

Po ukończeniu uczestnicy rozumieją 
branżę hotelarską i są zapoznani z 
codzienną pracą w hotelu świadczącym 
pełen zakres usług. Otrzymują uznawane 
kwalifikacje potwierdzone Certyfikatem 
ukończenia stażu, które zwiększają ich 
możliwość zatrudnienia lub dalszej 
edukacji. Ponadto Absolwenci zdobywają 
ważne umiejętności życiowe, jak również 
uniwersalne umiejętności zawodowe.

Monitoring absolwentów YCI pokazuje, że 
47 procent z nich znajduje zatrudnienie w 
branży hotelarskiej, 26 procent zatrudnia 
się w innych branżach lub pracuje na 
własny rachunek, a 12 procent kontynuuje 
edukację.
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