Transkrypcja filmu „Mam POWER do pracy - House Flipper”
z udziałem ambasadora programu POWER w Małopolsce
– Gilathiss
[Gilathiss: 0:00:00-0:00:07]
Materiał jest stworzony we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie
w ramach kampanii współfinansowanej z Unii Europejskiej „Jesteś Powerful –
wykorzystaj swoje moce i znajdź pracę”.
[Gilathiss: 0:00:07-0:00:49]
Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilathiss, zapraszam Was bardzo serdecznie na
kolejny materiał z gry House Flipper. Moi drodzy i kontynuujemy naszą wspaniałą
przygodę w tej cudownej grze, było troszeczkę zmian, troszeczkę update'ów doszło
sporo nowych rzeczy, będę w stanie Wam troszeczkę przybliżyć, jak możemy
porównać sobie taką grę właśnie chociażby jak House Flipper do normalnej
prawdziwej pracy i jak oczywiście rozwój w grze może się, może nawiązywać do
samej gry, tak, bo niby gra jest grą, ale można ją troszeczkę połączyć z światem
realnym. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No i mamy nowe zlecenie! Dawno nie
było zleceń, tu jest całe archiwum, które sobie skończyliśmy, a tu jest w skrzynce
odbiorczej właśnie nowe zlecenie. Ewelina Ząbek: Troszkę żwirku i krzewy.
[Gilathiss: 0:00:49-0:01:31]
No i możemy również na samym laptopie zauważyć, że jeśli chcemy więcej
informacji na temat samego projektu, no to możemy wejść na stronę
www.jestespowerful.pl i tam uzyskacie więcej informacji, oczywiście na temat
samego projektu. Ale zanim przejdziemy do samego zlecenia, to mogę Wam
porównać jedną rzecz, że tak samo jak w prawdziwym świecie, tak samo jest w grze
czy raczej jak jest w grze tak samo jest w prawdziwym świecie. Jak widzicie tu jest
moja postać. W sensie nie widzicie jej fizycznie tak, ale wyobraźcie sobie, że jest tu
jakaś moja postać i to są oczywiście jej umiejętności, jak możecie zauważyć,
w negocjacjach jesteśmy najlepszymi ludźmi, nauczyliśmy się jak sprawić żeby
dostawać wyższą płacę, żeby mieć szybkie zlecenia, czyli oczywiście wymagania
zleceń, czyli jakoś przekonać powiedzmy klienta, żeby troszeczkę mniej od nas

wymagał. Cena do negocjacji.
[Gilathiss:0:01:31-0:02:39]
Dalej mamy chociażby sprzątanie, czyli Szybkie Rączki, bardzo dużo sprzątaliśmy
więc mamy sprzątanie szybsze o 25%, 50%, 75%. Dalej „Dalekozasięgowiec”
– mamy lepszego mopa, potem „Ultrahipermopa 2018”, potem „Wyrzucaj śmieci
w zasięgu” i różne takie umiejętności. Oczywiście, to jest nawiązanie do tego, że tak
samo w prawdziwym świecie, jak i w grze możemy nauczyć się danych umiejętności,
czy kupić dane rzeczy z czasem kiedy jesteśmy co raz lepsi w jakiejś swojej profesji,
którą wykonujemy. Na przykład możecie zauważyć, że w malowaniu moja postać jest
naprawdę świetna jeśli chodzi o zużywanie farby, zużywamy jej o 40% mniej.
Oczywiście nie można tego bezpośrednio porównać do świata rzeczywistego, no ale
oczywiście wtedy wiemy też ile farby nabierać czy więcej wyciskać, czy mniej
wyciskać ile przyciskać ścianę i tak dalej, i tak dalej. Także malowanie również mamy
szybsze, również możemy malować cztery ściany w tym samym czasie, w tym
przypadku możemy malować po prostu troszeczkę więcej i szybciej możemy tak to
rozumieć. Ale jeśli chodzi na przykład o zakładkę „Demolka”, to jak możecie
zauważyć mam tutaj „Stalowy Triceps”, czyli moc zwiększona o 5% 10% i 25%, czyli
w tym przypadku moja postać nie jest zbyt silna, bo nie ma zbyt dużo doświadczenia,
mimo, że mam najlepszy sprzęt, który tylko mogę mieć – i tak moja postać nie jest
wystarczająco wykwalifikowana. Ale przyjdzie to z czasem.
[Gilathiss: 0:02:39-0:03:33]
Jeśli wejdziecie na stronę www.jestespowerful.pl to podobnie jak postacie z gry,
Wy również posiadacie pewne talenty, cechy i umiejętności, które mogą Wam pomóc
w zdobyciu pracy. Zacznijcie grę o swoją wymarzoną pracę, od której dzielą Was
cztery proste kroki. Sprawdźcie aktualne rekrutacje, wybierzcie projekt dla siebie
a następnie skontaktujcie się z doradcą zawodowym. W dalszej rozgrywce będzie
towarzyszyć Wam będzie opiekun wybranego projektu, więc będziecie w naprawdę
dobrych rękach. Tak samo jak nasza postać z gry, Wy również możecie się szkolić
i rozwijać – to również zapewni wam program POWER. Niezależnie od tego,
czy skończyliście technikum, czy szkołę zawodową, czy zdobyliście dyplom
na studiach. Pamiętajcie, aby przekuć to w swoją najmocniejszą stronę
– wykorzystajcie swój POWER i wybierzcie karierę dopasowaną do swoich potrzeb.

Im więcej wysiłku i zaangażowania tym większe szansę na zdobycie pracy
w wymarzonym zawodzie. Zobaczcie to w prosty sposób na przykładzie naszej
rozgrywki.
[Gilathiss: 0:03:33-0:04:05]
A jak brzmi nasze zlecenie? "Witam, prowadzę w domu ekskluzywny gabinet
dentystyczny. Potrafię sobie radzić z dziurami w zębach, ale nie z dziurami w ziemi
i chwastami. Zasyp jakimś żwirem lub innymi wiórkami te wszystkie chwasty i posadź
tam proszę coś, żeby było ładnie. Pozdrawiam, Ewelina Ząbek". Okej, jesteśmy
na miejscu naszego zlecenia, mamy do zrobienia zadania, czyli rozsypać
nawierzchnię – żwir jednokolorowy, zasadzić roślinę – krzew iglasty i usunąć
chwasty, to do czego mogę jeszcze nawiązać, to oczywiście do moich umiejętności,
że tutaj na przykład w negocjacjach zobaczcie jak dobrze nam poszło jesteśmy
bardzo dobrym negocjatorem.
[Gilathiss: 0:04:05-0:04:53]
Sprzątanie – jesteśmy świetnym sprzątaczem, dalej Demolka, tutaj tak bym
powiedział troszeczkę średnio, ale możemy się oczywiście poprawić, możemy się
tego nauczyć i być w tym lepsi. Dalej Malowanie, jesteśmy świetnym malarzem –
oczywiście ścian, nie obrazów, żeby nie mylić. Złota rączka świetnie, monter, tynkarz,
glazurnik, akrobata... Wszystko, co tylko sobie życzymy. Okej, także z tego co widzę,
w grze mamy bardzo fajnie podzielone to wszystko – czyli mamy grządkę. Grządkę
pierwszą, grządkę trzecią, czwartą i drugą, i mamy tu różne rzeczy do zrobienia, jak
na przykład możemy usunąć sobie chwasty w tym przypadku. Tu pousuwamy sobie
chwasty na każdej działce, no i jak wejdziemy na różne działki, to jak możecie
zauważyć, tu jest rabata 10m2, tu jest 8m2, 13m2 i 16m2 i na każdej mamy inne
zadania, więc najpierw wyrwijmy wszędzie chwasty, bo to myślę, że podstawa.
[Gilathiss: 0:04:53-0:05:37]
No dobra korzystając ze sklepu i pieniędzy, które byliśmy w stanie zarobić na
poprzednich zleceniach, bo wiadomo, jak zarobimy pieniądze to nie mamy ich cały
czas, musimy inwestować w nowe rzeczy również i w tym przypadku mamy żwir
jednokolorowy, więc możemy go sobie myślę, że bez żadnego większego problemu
kupić, nie wiem czy chcę go położyć tak po prostu, w jednym miejscu. Uuu mogę nim

sobie tak jeździć! Uuuuu! Dobra, czyli ktoś nie chce mieć stricte trawnika tylko chce
mieć żwir. Dobra, jakby mi to bardzo pasuje bo to takie troszeczkę modernistyczne
itd.
[Gilathiss:0:05:37-0:06:31]
No dobra oba zadanie zostały wykonane, więc teraz zostało nam tylko zasadzić
rośliny. Możemy wyjąć łopatę, no i tutaj zaczyna się dosyć ciekawa kwestia! Jak
możecie zauważyć, moja łopata nie należy do najnowszych, najładniejszych łopat,
jest to stara zwykła łopata, która może się w każdej chwili połamać może się zepsuć
itd., więc również ważne jest to, żeby razem z umiejętnościami również walczyć
troszeczkę o lepszy sprzęt, bo wiadomo kiedy dzięki swoim umiejętnościom
będziemy w sumie w stanie zarobić więcej pieniędzy to powinniśmy je po części
zainwestować w sprzęt, bo również nasze umiejętności są w stanie nam pomóc,
ale do pewnego limitu, potem przychodzą narzędzia, dzięki którym jesteśmy w stanie
robić coś jeszcze szybciej. Więc postarajmy się wykopać to i po prostu wkopać ten
krzak. Proszę bardzo, mogę podlać na dystans, co prawda nie wiem czy jest jakiś
wskaźnik podlania czy czegokolwiek takiego... No i proszę bardzo! Dzięki temu, że
robimy coś w sumie pierwszy albo drugi raz jakby nie patrzeć, dostaliśmy nowy punkt
umiejętności, jeśli chodzi o to.
[Gilathiss: 0:06:31-0:07:23]
No i możemy go wykorzystać – albo szybsze sadzenie roślin, no bo posadziliśmy
roślinę tak, więc jeśli sadzimy pierwszy raz, to już poradziliśmy sobie z tym dobrze
– druga pójdzie jeszcze łatwiej, trzecia jeszcze łatwiej, czwarta jeszcze łatwiej,
pięćdziesiąta ósma jeszcze jeszcze łatwiej i szybciej, tak więc pójdźmy sobie w
sadzenie roślin. Jak widzicie na prawo mój przychód to 5940, no i oczywiście, czym
wykonuje kolejne rzeczy, tym oczywiście mój przychód się zwiększa. Już mamy
6930, jeśli wezmę sobie oczywiście naszego kochanego kwiatka przeniosę go sobie
właśnie tutaj gdzie chciałbym go posadzić no i widzicie mamy prawie 7000,
wsypujemy sobie, w sumie, zasypujemy sobie dziurę. Jeśli chodzi oczywiście o
naszego krzaczka podlewamy i automatycznie mamy tysiąc więcej plus nasza
całkowita praca została praktycznie wykonana. Musimy to zrobić jeszcze z jednym
krzaczkiem więc ważne jest to, żeby po prostu wykonywać całą pracę, bo możemy
sobie po prostu zarobić więcej, tak nie poddawać się gdzieś tam na początku, w
połowie tylko stwierdzimy.

[Gilathiss: 0:07:23-0:08:22]
Nie, robimy to do końca, dostaniemy pełno pieniędzy, które będziemy mogli
spożytkować na jakieś inne rzeczy, także moi drodzy tak wygląda zakończone nasze
zlecenie. Tutaj mamy oczywiście ten cały żwir, mamy oczywiście również krzaczki,
które tutaj miały się pojawić, jest zdecydowanie ładniej, nie ma chwastów itd. Ale na
co warto zwrócić uwagę. – Na prawo mamy przychód, czyli 9000 złotych. Mój obecny
stan konta to ponad trzy i pół miliona dlaczego? Dlatego, że moja postać akurat w tej
grze jest już całkiem powiedzmy wykwalifikowana, jest profesjonalistą w tym co robi i
jest w stanie zarobić bardzo duże pieniądze, bo jest w stanie już handlować
nieruchomościami. W tym przypadku możemy potraktować to zlecenie jako zlecenia
dla osoby, która dopiero zaczyna tak naprawdę. No i wiadomo będą
to zdecydowanie mniejsze pieniądze – oczywiście nie 9000, bo tyle raczej nikt
za to w prawdziwym świecie nie zapłaci – ale możemy to sobie oczywiście porównać.
Na początku jest najciężej, bo mamy najmniej umiejętności mamy najgorszy sprzęt i
musimy się tak naprawdę wszystkiego uczyć, a potem – możemy dostawać co raz
lepsze zlecenia, mieć co raz lepsza pracę, wykonywać rzeczy coraz szybciej, co
przełoży się oczywiście na sam czysty zarobek.
[Gilathiss: 0:08:22-0:09:06]
Tu widzicie, że mamy akurat kolejne zadanie jeśli byśmy chcieli, ale! My nie chcemy
robić zadań, my chcemy pójść na coś lepszego, w tym przypadku moja postać
posiada już dom, ale weźmy pod uwagę, że moja postać nie posiada jeszcze domu,
mamy taki powiedzmy nawet najtańszy "Prawie sam ogród" – tak się nazywa
oczywiście cała ta działka. Możemy sobie przejrzeć zdjęcia, że no nie za ciekawie
wygląda oczywiście to. Ale weźmy pod uwagę, że np. moja postać lubi mieć dużo
miejsca, a na domku aż tak bardzo mu nie zależy. Więc ten dom akurat ma 14m2 ale
cena to 143 tysiące więc kupmy i zobaczmy, jak możemy go wyremontować.
[Gilathiss: 0:09:06-0:10:05]
No dobrze, możemy przejść sobie w sumie do sprzątanie tego całego, jak możecie,
zauważyć, niezbyt ciekawego otoczenia. No dobra! – To jest posprzątane, następnie
przyjdzie chyba czas na wyrywanie tych wszystkich pokrzyw, bo to są po prostu
chwasty i nikt tego nie chce mieć. Jak możecie zauważyć tez mamy tutaj jakieś

niezbyt ładne graffiti, które musimy sobie zmyć wężem ogrodowym i proszę bardzo, i
od razu ładniej. Nowy punkt umiejętności proszę bardzo! Wyrywam tyle chwastów, że
automatycznie się czegoś nauczyłem. No i znowu mogę robić coś, czyli szybsze
kopanie łopatą o 75%. To byłoby bardzo fajne biorąc pod uwagę, że mamy tu bardzo
duże sterty gruzu, to plus krety myślę, że to będzie jednak dobra inwestycja.
[zdziwienie] O Jezus, kreta znalazłem! Halo co pan kret tu robił, halo alo panie, dobra
nie mam pojęcia co on tutaj robił.
[Gilathiss: 0:10:05-0:10:51]
Widzę, że kilka chwastów jeszcze się ostało itd., więc powyrywam sobie od razu
oczywiście są to dalej nasze punkty umiejętności, które możemy wykorzystywać.
Hmm szybsze rozkładanie trawy z rolki... O kurde, będziemy sobie mogli tutaj z tyłu
trawnik naprawić, to byłoby super! To byłoby super… Będę chciał jak najbardziej,
więc zrobimy to sobie, ale najpierw musimy się pozbyć jeszcze innych rzeczy z tej
działki. Wszystko uprzątnięte! Na zewnątrz jest już pięknie, tylko jeszcze trzeba
będzie troszeczkę popracować nad domem. Ale dzięki moim umiejętnościom, o tu
widzę jeszcze coś niecoś zostało. Tu mamy nasz mały skromny domek. No i ja
oczywiście widzę wszędzie śmieci są zaznaczone, tak, no i to, że jest tutaj również
brudno, więc będę musiał tu troszeczkę posprzątać. No i dalej moje umiejętności się
przydadzą oczywiście w sprzedaniu starego łóżka krzesła i stołu… i drzwi – czemu
nie.
[Gilathiss: 0:10:51-0:11:52]
Duża trawa z rolki, okej, myślę, że to jest to co bym chciał, więc kupmy sobie takie
i zobaczmy jak jesteśmy w stanie to zrobić. Ooo, to wygląda w ten sposób! Przytnij
i zakończ. Wow! I mam trawnik! O kurde i mogę tak cały zrobić. Co prawda będzie
reszta wyglądała trochę dziwnie, bo jak widzicie no nie jest to równe. Ale tu znowu
przychodzi nam oczywiście znowu z pomocą narzędzie, czyli podkaszarka, gdzie
możemy sobie oczywiście podkaszarką bardzo ładnie zrównać cały trawnik i mamy
również na minimapie to jak sobie bardzo ładnie obcięliśmy czy go nie obcięliśmy. No
dobra, skosiłem troszeczkę ponad połowę i rozłożyłem trawę, żeby pokazać Wam
oczywiście różnicę. Ale mamy takie metody jakie mamy co prawda jeszcze nie
odblokowałem kosiarki, która byłaby myślę jeszcze fajniejszą opcją... Ale to niedługo,
ale to niedługo!

[Gilathiss: 0:11:52-0:12:55]
A teraz czas troszeczkę wykorzystać moich umiejętności w kładzeniu tutaj paneli,
żeby troszeczkę udoskonalić ten dom i sprawić by sprawić by był rzeczywiście ładny.
Dobra, czas kupić farbę i pokazać Wam jak spisuje się moja postać w malowaniu!
Proszę bardzo, jesteśmy w stanie bardzo szybko pomalować praktycznie cały domek
– mówię, nie jest on zbyt duży. Ale jesteśmy w stanie to wykonać po prostu szybko,
tak. Jest obłożony z zewnątrz więc już tam wygląda zdecydowanie ładniej. Nabrał
tego wyglądu i teraz tylko go dopełniamy. Jak możecie zauważyć teraz wygląda to
wszystko zupełnie, zupełnie inaczej. Mamy trawnik, co prawda jeszcze nie całkowicie
skoszony bo myślę, że nie ma aż takiej potrzeby oczywiście na samą potrzebę
odcinka pokazałem Wam co możemy z nim zrobić i możemy z nim zrobić naprawdę
cudo, jeśli chodzi o sam domek on również prezentuje się bardzo ładnie. Jeśli sobie
wejdziemy możemy zapalić sobie światło proszę bardzo i tak wygląda nasz skromny
domek! Oczywiście, jest odświeżony itd. Kiedyś naszej postaci nie było stać na
własny kąt, a w tej chwili nie dość, że sama zarobiła na to, nie dość,
że sama kupiła to sama wyremontowała, na czym oczywiście oszczędziła.
[Gilathiss: 00:12:55-0:14:03]
Ten dom wyremontowaliśmy, ale nie musi być to nasz dom – możliwe, że kupiliśmy
ten dom, ponieważ stać nas na niego, a jesteśmy już na takim etapie, że nie musimy
remontować tych domów sami, nie musimy tych domów w ogóle remontować, nie
musimy w nich nic robić, wystarczy, że kupujemy taką nieruchomość i możemy ją
oczywiście sprzedać. W tym przypadku możemy wystawić dom na aukcję. I w tym
przypadku możemy przejść sobie do konkursu ogrodowego albo wystawić go na
aukcję. Wystawiamy go na aukcję i tutaj ludzie będą się bić o to ile będą chcieli nam
zapłacić za ten dom i oczywiście za tą działkę. Jak widzicie pierwszy, czyli
zwycięzca, w tym przypadku Rafael Erko wygrał i zaoferował 250 tysięcy dzięki temu
zysku mamy 83 tysiące i kiedy już jesteśmy na pewnym etapie to sami widzicie, że
nie potrzeba wiele wkładu, a jesteśmy w stanie wiele z tego tak naprawdę wyciągnąć.
Możemy zaakceptować ofertę, odrzucić ją albo negocjować warunki.
W tym przypadku możemy negocjować myślę, że spróbuję podbić ją o te 27 tysięcy
jakoś...? Niestety, nie zareagował na to pozytywnie i stwierdził, że nie no trudno, ale
ta cena również jest dobra oczywiście czasami się uda wynegocjować coś czasami

się nie uda. Także akceptujemy jego ofertę jak najbardziej.
[Gilathiss: 0:14:03-0:14:56]
I jesteśmy bogatsi o kolejne 83 tysiące, więc jak sami byliście w stanie zauważyć,
sam kupiłem nieruchomość, na którą zarobiłem wcześniej, sam ją wyremontowałem,
żeby zaoszczędzić i zarobiłem prawie 100 tysięcy! Oczywiście, również biorąc pod
uwagę stan naszego konta w grze i jeśli by to porównać do świata rzeczywistego,
możemy taką nieruchomość kupić i nie musimy tego robić sami. Możemy tak jak my
kiedy zaczynaliśmy zlecić to komuś, dzięki czemu oszczędzamy czas i jesteśmy w
stanie skupić się na zupełnie innych rzeczach również zarabiając. Sami widzicie, że
warto się rozwijać i pracować, bo dzięki temu jesteście w stanie spełnić swoje
marzenia. Więc jeśli jesteście z Małopolski i macie mniej niż 30 lat i szukacie pracy,
stażu czy szkolenia, to skorzystajcie z programu POWER. Więcej informacji
znajdziecie oczywiście na stronie www.jestespowerful.pl. A ja dziękuję Wam bardzo
serdecznie za obejrzenie, zapraszam do skorzystania z programu i zapoznania się z
nim, trzymajcie się ciepło linki w opisie, no i papa!

