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SOCIAL PROJECT DEVELOPER 
 

Ta historia została opracowana w ramach projektu 

”New pathways of youth to labour market through lifestyle self-employment” 

 

VIKTORIJA 
LITWA, 2019 
 

JAK VIKTORIJA ZACZĘŁA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPARTĄ NA STYLU ŻYCIA 
 

W 2008 roku Viktorija rozpoczęła pracę jako konsultant ubezpieczeniowy. Początkowo pracowała 
w firmie zajmującej się ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi. Kilka lat później została 
zaproszona do innej firmy ubezpieczeniowej, która zajmowała się ubezpieczeniami na życie. Viktorija 
przyznaje, że praca w obu firmach nie była związana z jej zainteresowaniami, chociaż obydwie 
korporacje były świetne i do tej pory ma kontakt z niektórymi osobami. 

Podczas pracy Viktorija zdała sobie sprawę, że nigdy nie 
będzie dobrym agentem ubezpieczeniowym, ponieważ 
często nie wierzyła w to, co oferuje ludziom. "Chociaż 
ubezpieczenie jest naprawdę konieczne, było mi niezwykle 
trudno sprzedać osobie długoterminowe zobowiązanie do 
zakupu ubezpieczenia na życie. W głębi serca czułam, że 
chcę czegoś innego. ” – mówi Viktorija. 

 

Ponadto, praca nie była atrakcyjna pod względem 
finansowym. W tym czasie miała problemy osobiste – 

rozwodziła się i sama musiała wychowywać i opiekować się córką, której potrzeby i pragnienia rosły. 
Ciężar finansowy spoczywał na jej barkach, dlatego Viktorija postanowiła zmienić swoją pracę 
i kontynuować naukę. Była to bardzo trudna i ryzykowna decyzja dla przyszłości jej i córki. 

 

 



 

 

Numer projektu 2017-3-LT02-KA205-005536 

 

 

2 
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają 
jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie informacji w niej zawartych..  
 

JAK VIKTORIJA ROZWINĘŁA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPARTĄ NA STYLU ŻYCIA 
 

Viktorija chciała poświęcić się swojemu hobby, dlatego w 2013 roku rozpoczęła pracę w Wydziale 
Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami Gminy Pasvalys. Działalność ta pokrywała się z jej 
kierunkiem studiów. Viktorija zdała sobie sprawę z tego, że praca nad projektowaniem i zarządzaniem 
projektami jest dokładnie tym, co chce robić w przyszłości. Po ukończeniu studiów zaczęła 
przygotowywać się do międzynarodowej certyfikacji w zakresie zarządzania projektami IPMA.  

W roku 2016 rozpoczęła pracę w gminie 
Pasvalys jako wicedyrektor ds. kultury 
i młodzieży i jednocześnie koordynator ds. 
młodzieży. Był to dla niej niezwykle aktywny 
okres, ponieważ została wybrana do zarządu 
Krajowego Stowarzyszenia Koordynatorów 
Młodzieży (NCCA). "Pracowałam przy różnych 
wydarzeniach i projektach kulturalnych. Zdałam 
sobie sprawę, że poza rozwojem projektów 
i zarządzaniem nimi, polityka młodzieżowa jest 
dla mnie bardzo interesująca. Odkąd zostałam 
przewodniczącą NCCA, musiałam pracować nad 
polityką młodzieżową i jej realizacją nie tylko 
lokalnie, ale także w kraju i za granicą.” – mówi Viktorija 

 

JAKIE SĄ VIKTORII PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

Obecnie przechodzi z jednej fazy swojego życia do drugiej i czuje, 
że zmiana pracy i rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 
było jedną z najlepszych decyzji, jakie podjęła. Czas pokaże, czy 
rzeczywiście tak jest. 

Praca w gminie była wspaniała i właśnie przez to zrozumiała, że jej 
miejsce jest w sektorze pozarządowym, gdzie Viktorija może 
swobodnie realizować pomysły, pomagać młodym ludziom 
i stopniowo wprowadzać pozytywne zmiany społeczne. 

Zgromadzone doświadczenia, wiedza i kontakty oraz odkrycie 
hobby życia przerodziły się w NOWĄ DZIAŁALNOŚĆ. 

Nowa działalność - przedsiębiorstwo oparte o styl życia, to mobilna 
praca z młodzieżą oraz projektowanie i zarządzanie projektami 
społecznymi. 
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CO VIKTORIJA CHCIAŁABY PRZEKAZAĆ MŁODYM LUDZIOM, KTÓRZY CHCĄ PROWADZIĆ WŁASNĄ 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

Viktorija była w stanie samodzielnie dokonać wielkich zmian i dotrzeć do miejsca, w którym się teraz 
znajduje. Jej córka ma 13 lat, a Viktorija jest dumna z tego, że ją wspiera i pomaga jej w trudnych 
momentach życia, szczególnie przy podejmowaniu kluczowych i ryzykownych decyzji w karierze 
i biznesie. 

"To, co teraz mam, to to, czego myślę, że nigdy bym nie osiągnęła bez wsparcia i krytyki ze strony 
mojej rodziny i przyjaciół. Dlatego sugeruję, aby każdy młody człowiek miał szacunek do ludzi, którzy 
otwarcie mówią, co myślą. Nie zawsze miło jest usłyszeć krytykę, ale pozwala to doskonalenie się. 
Myślę, że to właśnie Ci ludzie pomogli mi wyjść z mojej strefy komfortu i osiągnąć moje cele" - 
podsumowuje Viktorija 

 
 

Życzymy powodzenia dla VIKTORIJI! 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o działalności VIKTORIJI lub zasięgnąć porady, możesz 

skontaktować się z nią przez e-mail: socialineiniciatyva@gmail.com  
 


