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Rozbudzanie postaw przedsiêbiorczych

w�ród m³odzie¿y wiejskiej

Wstêp

Jedn¹ z najg³êbszych potrzeb cz³owieka jest potrzeba sensu ¿ycia, która wyrasta z prze-
�wiadczenia o tym, ¿e cz³owiek jest istot¹, która ma bogate ¿ycie duchowe, zdolno�æ do kre-
owania i realizowania idea³ów spo³ecznych, moralnych, estetycznych, artystycznych,
patriotycznych, religijnych [5]. Cz³owiek jest odpowiedzialny za swój rozwój i spo³eczne funk-
cjonowanie, za zdolno�æ prze¿ywania szczê�cia z poczuciem odpowiedzialno�ci za innych i za
�wiat, w którym ¿yje, pracuje i odpoczywa. Idea sensu ¿ycia umo¿liwia cz³owiekowi realizacjê
marzeñ i ambicji w ró¿nych dziedzinach jego ¿ycia. Ma ona wymiar indywidualny i polega na
umiejêtno�ci bycia sob¹ i realizacji swoich najg³êbszych potrzeb i idea³ów. Sens ¿ycia to w³a-
�nie znalezienie takiego celu ¿yciowego i terenu dzia³ania, w którym cz³owiek mo¿e sprawdziæ
swoj¹ ludzk¹ warto�æ.

Spo³eczno�æ wiejska, stanowi¹ca w Polsce prawie 40% ogó³u ludno�ci, wi¹¿e z wsi¹ swoje
cele, idea³y, a nawet sens ¿ycia. Przy rosn¹cym bezrobociu i pog³êbiaj¹cym siê kryzysie w rol-
nictwie jest to grupa spo³eczna zagro¿ona marginalizacj¹. Coraz bardziej brakuje na wsi ludzi
przedsiêbiorczych, gotowych do podejmowania nowych, niekonwencjonalnych, ryzykownych
przedsiêwziêæ, i wykazuj¹cych inicjatywê w ich poszukiwaniu [4].

Jan Pawe³ II powiedzia³: �Aby osi¹gn¹æ pe³niê cz³owieczeñstwa, cz³owiek musi przekraczaæ
samego siebie�. Potrzebni s¹ wiêc ludzie zdolni do pokonywania barier rozwoju. Cz³owiek
powinien zajmowaæ siê problemami i przeszkodami, ale tylko po to, aby je usuwaæ. Ka¿dy
kryzys niesie ze sob¹ metodê na jego rozwi¹zanie. Nale¿y tylko zidentyfikowaæ problem i do-
strzec sposób jego rozwi¹zania.

Czynniki i uwarunkowania przedsiêbiorczo�ci

Przedsiêbiorczo�æ mo¿na definiowaæ:
� jako gotowo�æ do podejmowania nowych, niekonwencjonalnych, ryzykownych przedsiê-

wziêæ i wykazywanie inicjatywy w ich poszukiwaniu lub inicjowaniu;
� jako cechê ogóln¹ przedsiêbiorcy, polegaj¹c¹ na poszukiwaniu i podejmowaniu z w³asnej

inicjatywy, na w³asn¹ odpowiedzialno�æ i ryzyko nowych, niekonwencjonalnych sposobów
dzia³ania w celu osi¹gniêcia sukcesu.
Przedsiêbiorczo�æ to zachowanie zarówno poszczególnych osób, jak i firm [4]. Najpierw

musi byæ pomys³, nastêpnie zasoby do dyspozycji (zdolno�æ my�lenia, si³a miê�ni, kapita³ i umie-
jêtno�æ pracy), a potem plany i realizacja. Przedsiêbiorczo�æ siê rodzi, gdy jednostka odwa¿y
siê podj¹æ wyzwanie i odwa¿y siê przegraæ.

Aby rozwin¹æ swoje zdolno�ci przedsiêbiorcze, nale¿y:
� poznaæ lepiej samego siebie;
� dowiedzieæ siê wiêcej o zasobach do dyspozycji i o sposobach ich wykorzystania;
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� nabyæ umiejêtno�ci dobrego mened¿era;
� umieæ opracowaæ plan biznesowy;
� poznaæ interesuj¹ce rodzaje dzia³alno�ci, które pomog¹ odkryæ w³asne predyspozycje.

Bardzo wa¿na jest decyzja, czy chce siê pracowaæ dla kogo�, czy na w³asny rachunek. Oprócz
podstawowych �róde³ przedsiêbiorczo�ci, przedstawionych na schemacie (ryc. 1), do odnie-
sienia sukcesu niezbêdne s¹ cechy przedsiêbiorcy: umiejêtno�æ rozwi¹zywania problemów
(zaradno�æ), ma³a potrzeba uznania, du¿a energia, wyczucie nag³o�ci sytuacji, pewno�æ siebie,
zorganizowanie, przenikliwo�æ, elastyczno�æ, wytrwa³o�æ, optymizm, niezale¿no�æ, równo-
waga emocjonalna, zaanga¿owanie, zdolno�æ do podejmowania skalkulowanego ryzyka
(wybierania trudnych zadañ), wyznaczanie celów, bycie twórczym, zdolno�æ wizualizacji,
inicjatywa, zdrowie [1].

Przedsiêbiorczo�æ jest nieodzownym elementem i no�nikiem przemian na polskiej wsi. Wp³ywa
na zatrudnienie i na kondycjê ekonomiczn¹ mieszkañców wsi. Agrobiznes jest rozleg³ym polem
rozwoju przedsiêbiorczo�ci. Potencjalne mo¿liwo�ci rozwoju przedsiêbiorczo�ci na wsi zale¿¹
od czynników: ludzkich, organizacyjnych, rzeczowych i finansowych oraz ich wzajemnych relacji,
czêsto na zasadzie przeciwieñstw. Mog¹ one stwarzaæ szczególne okazje lub byæ �ród³em
zagro¿eñ dla �rodowiska wiejskiego. Nale¿y jednak sobie u�wiadomiæ problem i dostrzec sposób
jego rozwi¹zania. Czasem nawet frustracja mo¿e doprowadziæ do za³o¿enia w³asnej firmy. Zesta-
wienie mocnych i s³abych stron �rodowisk wiejskich oraz mo¿liwo�ci i ograniczeñ pozwala
trafnie okre�liæ przedmiot dzia³alno�ci lub wybraæ w³a�ciw¹ strategiê rozwoju.

Mocne strony (atuty) �rodowisk wiejskich:
� du¿a liczba osób gotowych podj¹æ pracê;
� zasoby mieszkaniowe;
� zasoby tanich surowców naturalnych;
� atrakcyjne po³o¿enie;
� wzglêdnie korzystny stan �rodowiska przyrodniczego (woda, powietrze, cisza).

S³abo�ci �rodowisk wiejskich:
� przeludnienie agrarne;
� bierne i zachowawcze postawy mieszkañców wsi;
� dominacja tradycji nad nowoczesno�ci¹;
� nieufno�æ wobec wspólnych przedsiêwziêæ gospodarczych o charakterze d³ugookresowym;
� niski poziom edukacji mieszkañców;
� brak tradycji w rozwoju przedsiêbiorczo�ci;
� niski poziom infrastruktury technicznej;
� rozdrobnienie i nieefektywne rolnictwo;
� ograniczone zasoby �rodków finansowych;
� nieracjonalna struktura potencja³u produkcyjnego rolnictwa;
� brak optymizmu w�ród m³odzie¿y.

Mo¿liwo�ci:
� rozwój systemu edukacyjnego;
� zainteresowanie mieszkañców miast walorami turystycznymi wsi;
� pobudzanie zmian struktury spo³ecznej;
� rozwój instytucji rynkowych;
� tworzenie zorganizowanego rynku rolnego (gie³dy towarowe, rynki hurtowe);
� powo³anie instytucji porêczeñ kredytowych;
� tworzenie korzystnego �klimatu� dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci;
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� powo³anie silnych i kompetentnych województw;
� modernizacja i tworzenie infrastruktury.

Ograniczenia:
� trudno�ci w pozyskiwaniu kredytów;
� skomplikowany system podatkowy i prawny;
� brak dzia³añ stymuluj¹cych rozwój przedsiêbiorczo�ci;
� brak zorganizowanego rynku rolnego;
� pozostawienie przedsiêbiorczo�ci w³asnemu losowi;
� brak zaufania do przedsiêbiorców.

Najwiêksz¹ jednak s³abo�ci¹ agrobiznesu w Polsce jest brak przedsiêbiorczych postaw w�ród
osób uczestnicz¹cych w procesie wytwarzania ¿ywno�ci, szczególnie w�ród m³odzie¿y wiej-
skiej. Wszystko wskazuje na to, ¿e to przysz³e pokolenie mieszkañców wsi rozstrzygnie o struk-
turze organizacyjnej agrobiznesu i o znaczeniu w nim rolnictwa.

Jedn¹ z podstawowych form przemian na wsi jest rozwój pozarolniczych funkcji wsi, który
nie dokona siê bez udzia³u jej mieszkañców. Jest jednak ró¿nica miêdzy mentalno�ci¹ produ-
centa rolnego a mentalno�ci¹ przedsiêbiorcy. Mentalno�æ to swoisty sposób my�lenia i ustosun-
kowania siê do rzeczywisto�ci jednostki lub grupy spo³ecznej. Tradycyjny producent rolny
w Polsce nie ma cech przedsiêbiorcy. Trudno mu zostaæ przedsiêbiorc¹, gdy¿ w jego my�leniu
zachowawczym s¹ bariery uniemo¿liwiaj¹ce dzia³ania przedsiêbiorcze. W polu zainteresowa-
nia przedsiêbiorcy jest rynek, innowacje, warto�æ towaru, jego wzbogacanie, dostosowanie pro-
duktu do wymagañ rynku, oznakowanie produktu i reklama. Forma przedsiêbiorczo�ci powinna
byæ skorelowana z warunkami �rodowiska. W polskim �rodowisku wiejskim przewa¿aj¹ posta-
wy wynikaj¹ce z nieakceptowania tego co nowe, inne. M³odzie¿ odznacza siê brakiem wiary
we w³asne si³y, ale jednocze�nie zawi�ci¹ w stosunku do tych, którym siê uda³o. �ród³em przed-
siêbiorczo�ci mo¿e byæ wiedza zdobyta lub cechy wrodzone, ale zawsze konieczne s¹ optymalne
warunki, a w�ród nich:
� pozytywne interakcje miêdzy cechami osobowymi a otoczeniem;
� interakcje miêdzy lud�mi oraz sposoby ich zachowañ (nieformalne powi¹zania miêdzy

lud�mi);
� korzystny klimat, który wyzwala w ludziach postawy przedsiêbiorcze.

Przedsiêbiorczo�æ jest procesem ewolucyjnym, a nowoczesne firmy zmieniaj¹ siê czêsto
pod wp³ywem swoich szefów, którzy s¹ regulatorami zmian. Przedsiêbiorczo�æ to zarówno
tworzenie, jak i uczenie siê organizacji. Na rozwój przedsiêbiorczo�ci wp³ywaj¹ czynniki:
� indywidualne, np. cechy przedsiêbiorców;
� socjoekonomiczne, czyli warunki finansowe, przepisy i prawo, rachunkowo�æ i sprawoz-

dawczo�æ;
� instytucjonalne, czyli struktury organizacyjne zewnêtrzne i wewnêtrzne oraz interakcje miê-

dzy nimi;
� kulturowe, czyli nawyki kulturowe, tradycje gospodarowania, warto�ci i postawy.

Wa¿n¹ rolê w inicjowaniu przedsiêbiorczo�ci w �rodowisku pe³ni lider, który porywa do
dzia³ania i prowadzi. Rola lidera oznacza aktywn¹ postawê, dawanie przyk³adu w³asnego dzia-
³ania jako sposobu w³a�ciwego postêpowania, zachêcanie do podobnego postêpowania, wpro-
wadzanie innowacji. Lider wyró¿nia siê w swojej spo³eczno�ci:
� szersz¹ wiedz¹ i zró¿nicowanymi zainteresowaniami;
� nieco wy¿sz¹ pozycj¹ spo³eczn¹;
� sk³onno�ci¹ do zmian i nowatorskich rozwi¹zañ;
� do�wiadczeniem w dzia³aniu;
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� chêci¹ do anga¿owania siê w sprawy spo³eczne;
� trafn¹ ocen¹ sytuacji, grupy i uczestników;
� wyczuciem nastroju grupy;
� ³atwo�ci¹ kontaktów.

W ka¿dym pokoleniu pojawia siê pewien odsetek ludzi przedsiêbiorczych. Niestety, w po-
wojennej Polsce pozytywne cechy przedsiêbiorczo�ci nie tylko by³y �le widziane, ale wrêcz
zakazane, a ich ujawnianie grozi³o grzywn¹ lub wiêzieniem. Tak obecnie po¿¹danych cech
przedsiêbiorczo�ci w agrobiznesie nie rozwijano, zosta³y wiêc zapomniane i zaprzepaszczone.
W zderzeniu z rygorystyczn¹ gospodark¹ rynkow¹ czê�æ mieszkañców wsi zdoby³a siê na ini-
cjatywê. Badania wykazuj¹, ¿e zasoby mo¿liwej przedsiêbiorczo�ci na wsi s¹ niewyczerpane.
Powstaj¹ prywatne ma³e przedsiêbiorstwa, ale jest ich wci¹¿ niewiele. Brakuje w �rodowisku
wiejskim sk³onno�ci � i nawyku � do dzia³añ zespo³owych, które s¹ wa¿nym czynnikiem w roz-
woju przedsiêbiorczo�ci. Efektywno�æ przemian w rolnictwie i jego otoczeniu zale¿y od aktyw-
nego udzia³u mieszkañców wsi w rozwoju przedsiêbiorczo�ci, a to w du¿ej mierze zale¿y od
przygotowania zawodowego i poziomu kwalifikacji. Niski poziom wykszta³cenia ludno�ci wiej-
skiej, zw³aszcza rolniczej, to jedna z g³ównych barier wielofunkcyjnego rozwoju wsi oraz restruk-
turyzacji i modernizacji rolnictwa. Badania wykaza³y zwi¹zek miêdzy wykszta³ceniem
a efektywno�ci¹ gospodarowania rolników. Wyra¿a siê to d¹¿eniem do powiêkszenia gospodar-
stwa, wiêksz¹ wydajno�ci¹ pracy, uproszczeniem produkcji i obni¿eniem jej kosztów, zwiêksze-
niem stopnia mechanizacji prac, lepszym dostosowaniem produkcji do potrzeb rynku oraz popraw¹
jako�ci ¿ycia (urz¹dzeniem gospodarstwa i domu oraz udzia³em w ¿yciu spo³ecznym wsi).
Postêp tworz¹ dopiero rolnicy wykszta³ceni na poziomie technikum. Takie w³a�nie wymaga-
nia kwalifikacyjne dla rolników kieruj¹cych w³asnym gospodarstwem przyjê³y wysoko roz-
winiête kraje Europy Zachodniej. Niski poziom wykszta³cenia ludno�ci wiejskiej, a zw³aszcza
rolniczej, oraz �starzenie siê� wiedzy i zmieniaj¹ce siê technologie s¹ przyczyn¹ konieczno-
�ci kszta³cenia ustawicznego, w ramach którego o�wiata szkolna i pozaszkolna (doskonalenie
zawodowe i dokszta³canie) m³odzie¿y i doros³ych musz¹ stanowiæ spójny, wzajemnie przeni-
kaj¹cy siê system [6].

Podstawowe czynniki warunkuj¹ce rozwój pozarolniczej dzia³alno�ci gospodarczej na wsi
to: potencja³ demograficzny i jego struktura oraz poziom infrastruktury na wsi. Infrastruktura
gmin, jako przestrzenny zespó³ urz¹dzeñ i instytucji warunkuj¹cych sprawne funkcjonowanie
obiektów i gospodarstw domowych, odgrywa szczególn¹ rolê w rozwoju przestrzeni spo³ecz-
no-gospodarczej, na której dzia³aj¹ przedsiêbiorcy. Wraz z rozwojem infrastruktury wzrasta
stopieñ koncentracji przedsiêbiorstw. Poziom infrastruktury mo¿e byæ czynnikiem konkuren-
cyjno�ci danej gminy wobec innych, podnosi jej atrakcyjno�æ jako miejsca zamieszkania i lo-
kalizacji jednostek gospodarczych. Barierê stanowi zró¿nicowana sytuacja finansowa
poszczególnych gmin, co mo¿e utrudniaæ odpowiedni¹ politykê rozwoju w dziedzinie infra-
struktury. Im lepsza sytuacja finansowa gmin, tym wiêksza koncentracja przedsiêbiorstw.
Badania w skali lokalnej i regionalnej wykaza³y, ¿e dobra znajomo�æ poszczególnych czynników
wp³ywaj¹cych na rozwój pozarolniczej dzia³alno�ci gospodarczej jest niezbêdna do opraco-
wania instrumentów jej pobudzania. Rozwój dzia³alno�ci jest szybszy w o�rodkach o wiêkszym
potencjale ludno�ciowym. W gminie wzrost koncentracji podmiotów gospodarczych zwiêksza
atrakcyjno�æ danego �rodowiska, co tworzy impuls do nowych inwestycji. Najwa¿niejszym
problemem polityki rozwoju regionalnego jest tworzenie szans rozwoju obszarów wiejskich.
Chodzi g³ównie o budowanie otoczenia regionalnego, wzmacniaj¹cego pozycjê regionu w za-
kresie rozwoju dzia³alno�ci pozarolniczej (poprawa konkurencyjno�ci) [2].
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Ludziom wszystkich zawodów, ale szczególnie przedsiêbiorcom, potrzebne jest opano-
wanie zasad konstruktywnego komunikowania siê. Przedsiêbiorcy musz¹ uwierzyæ w magiê
i si³ê s³owa, które � wyra¿ane kompetentnie i przekonuj¹co � mo¿e siê okazaæ gwarantem
¿yciowego sukcesu. Spo³eczno�æ wiejska o niskim poziomie wykszta³cenia czêsto nie potrafi
precyzyjnie artyku³owaæ swoich potrzeb. Ale nawet ludzie wykszta³ceni, w tym tak¿e przed-
siêbiorcy, nie nad¹¿aj¹ za zmian¹ mentalno�ci i zmian¹ jêzyka, dlatego ka¿dy na podstawie
znanych wzorców musi wypracowaæ w³asne, odpowiadaj¹ce mu koncepcje i zasady twórczego
komunikowania. Brak umiejêtno�ci komunikowania siê jest przyczyn¹ wielu nieudanych
spotkañ. Partnerzy dialogów rozstaj¹ siê w niezgodzie, a dziel¹ce ich ró¿nice coraz bardziej
pog³êbiaj¹ konflikty.

Ka¿dy kraj cz³onkowski wniós³ do Unii Europejskiej swoje bogactwa i swoje s³abo�ci. Polsk¹
s³abo�ci¹ jest sk³onno�æ do debat i k³ótni. Prof. K. Duczkowska-Ma³ysz napisa³a do�æ prze-
wrotnie: �zgodny jak Polak�, a obok � �opanowany jak W³och�. W ka¿dym z nas drzemie
poczucie dumy, czêsto wrêcz pychy, i odrobina zarozumialstwa. Chêtnie poszukujemy potwier-
dzenia samych siebie, pragniemy uwiarygodnienia poczucia w³asnej wa¿no�ci.

Zachowujmy siê tak, aby w stosunkach miêdzyludzkich nie raniæ namiêtno�ci i potrzeb in-
nych. B¹d�my tolerancyjni dla ludzkich s³abo�ci, nie wypowiadajmy im walki przy stole nego-
cjacyjnym. Wierz¹c we w³asne merytoryczne racje i przekonania, pamiêtajmy, ¿e chodzi o co�
wiêcej � o nasze interesy i cele, nie za� o poskramianie ludzkiej natury, w¹tpliwe zwyciêstwa
syc¹ce nasze niepohamowane ¿¹dze dominacji nad partnerami [3].

Podsumowanie

Spo³eczno�æ wiejska potrzebuje zmian w wielu dziedzinach. M³odzie¿ stanowi na wsi liczn¹
grupê spo³eczn¹, s³abo wykszta³con¹, w znacznym procencie bezrobotn¹. Obszary wiejskie
w Polsce s¹ zró¿nicowane regionalnie pod wzglêdem struktury agrarnej i demograficznej
oraz infrastruktury technicznej i spo³ecznej. Kryzys na wsi pog³êbi³ siê tak bardzo, ¿e naj-
wa¿niejszym celem staje siê poszukiwanie �róde³ dochodu i tworzenie nowych miejsc pracy
zgodnie z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju. Poziom i zró¿nicowanie rozwoju maj¹ uzasad-
nienie w uwarunkowaniach geograficznych i historycznych. Podstawowe bariery rozwoju
obszarów wiejskich to:
� brak kapita³u;
� trudno�ci w przystosowaniu siê do regu³ wolnego rynku;
� niski poziom wykszta³cenia ludno�ci;
� brak skutecznej polityki, wsparcia finansowego i organizacyjnego ze strony pañstwa i w³adz

lokalnych;
� brak dzia³añ promocyjnych i marketingowych;
� niski poziom infrastruktury technicznej i spo³ecznej;
� ma³a aktywno�æ spo³eczna i samorz¹dowa mieszkañców wsi;
� uprzedzenia do wspólnych dzia³añ;
� niechêæ do korzystania z pomocy instytucji doradczych;
� niechêæ do kalkulacji, planowania, organizowania i dokumentowania dzia³alno�ci rolniczej;
� s³aba aktywno�æ liderów wiejskich;
� brak dzia³añ prorozwojowych Izb Rolniczych.

Wa¿nym zadaniem do rozwi¹zania jest kwestia, jak zasoby naturalne, kapita³ spo³eczny,
ludzki i fizyczny oraz zasoby finansowe przekszta³ciæ w po¿¹dane efekty; w jaki sposób zagro-
¿enia przekszta³ciæ w szanse, a s³abo�ci w atuty. Najwa¿niejszy oczywi�cie jest cz³owiek, który
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ma pomys³, odwagê i m¹dro�æ, pozwalaj¹ce na podjêcie nowych zadañ; cz³owiek, który potrafi
komunikowaæ siê z otoczeniem i dostrzegaæ rozwi¹zania problemów. Pomys³y na rozwój i nowe
miejsca pracy uzale¿nione s¹ od aktywno�ci ludzi, zarówno mieszkañców, jak i w³adz lokal-
nych. Wa¿ne s¹: dostêp do informacji, organizacja i marketing oraz �rodki finansowe. Podsta-
wowym celem polityki wobec spo³eczno�ci lokalnych powinien byæ wielofunkcyjny rozwój
obszarów wiejskich, poprzez tworzenie drobnego przemys³u, rzemios³a i handlu. Wie� potrze-
buje odnowy. �Rynek �wiatowy nie rozwi¹¿e naszych problemów, mo¿e je tylko pog³êbiæ.
To my jeste�my specjalistami w naszym regionie, my mamy odpowiedni¹ wiedzê. Tylko my
mo¿emy uruchomiæ regionalne zasoby, my mo¿emy pobudziæ aktywno�æ w regionie i umi³o-
wanie stron rodzinnych, tylko my pobudzimy ca³y uk³ad potrzebnego kr¹¿enia� � mówi³ do
mieszkañców burmistrz jednej z zachodnich gmin. Potrzebne s¹ nowe dzia³ania, praca ze spo³e-
czeñstwem, nie tylko w zakresie kszta³cenia. Wiêksz¹ barier¹ ni¿ brak wykszta³cenia jest opór
sceptyków i przeciwników wszelkich zmian. Potrzebne s¹ programy, warsztaty metodyczne
i szkolenia z umiejêtno�ci pokonywania przeciwno�ci [7]. Trzeba promowaæ wielkie warto�ci
i ludzi z du¿ym autorytetem spo³ecznym.
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Awakening of Enterprising Attitudes

Amongst the Youth in the Country

About 40 % Polish populations live on rural areas. There are not enough people who succeed,

who are competitive or who want to do something new. After the Second World War wrong

politics stopped the development of rural areas in Poland. John Paul II said: „In order to achieve

the whole humanity, each person should go beyond the limits”. We need to know if we want to

work for others or for ourselves. There is economic and social diversification on rural areas.

The main reasons of many difficulties are: the lack of investment, the weak education, problems

with infrastructure and lack of willingness among people. The opportunities of the development
in the country depend on people and funds, especially, on a good communication between
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people and a person who is considered to be a leader. SWOT lets us achieve our aims concer-
ning the strategy of development in the best manner. It is important to give chances of establi-
shing other forms of activity in the agriculture. Young people are not skilled and they do not
believe in their abilities. In addition, they do not accept new ideas or they can not work in team.
The crisis and the unemployment became grievous to young people who tend to go abroad in
a search of job. Each society and country should try to contribute to the development of rural
areas by encouraging people to run a business, craft, trade and a modern agriculture. The youth
expects interesting projects, educational seminars and other ways of overcoming, for instance,
shyness. The most important subject is a man who has a lot of ideas, courage and wisdom. Each
person is able to change weaknesses into chances and can face the people who tend to doubt or
not believe. We must promote great values and people who are highly skilled and experienced.


