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W imieniu zespołu Narodowej Agencji 
zapraszam do zapoznania się z publikacją 
omawiającą kolejny rok pracy programu 
„Młodzież w działaniu”. Rok 2011 był dla 
nas pełen wyzwań związanych z obchodami 
Europejskiego Roku Wolontariatu oraz 
z przewodnictwem Polski w Radzie UE. 
Aktywność młodych ludzi w projektach 
młodzieżowych i działania własne Agencji 
zakończyły się sukcesem, którym chcemy 
podzielić się zarówno z osobami pracującymi 
z młodzieżą, jak i szeroką opinią publiczną. 

wStęP
tak jak w poprzednich latach główną działalnością programu 
jest wspieranie młodzieży w zakresie edukacji pozaformalnej 
poprzez dofinansowanie kreatywnych i innowacyjnych pro-
jektów młodzieżowych. Ważne jest dla nas, aby każdy młody 
człowiek miał możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym, nabywania nowych kompetencji, wyrażania sie-
bie, spotkania się z rówieśnikami z innych krajów, a przede 
wszystkim zdobywania umiejętności przydatnych w życiu 
codziennym, a co ważniejsze w przyszłym życiu zawodowym. 
W roku 2011 dofinansowaliśmy 609 projektów wymian, wo-
lontariatu europejskiego, szkoleń, seminariów i innych. bo-
gata tematyka tych przedsięwzięć i kreatywność grup mło-
dzieżowych, a także nasze doświadczenie we wspieraniu mło-
dzieży sprawiają, że jesteśmy dumni z osiągnięć 2011 roku. 

W zeszłym roku mieliśmy okazję organizować europejski ty-
dzień młodzieży, Forum Wolontariatu międzynarodowego, 
dzień Wolontariatu młodzieżowego, Forum Wolontariatu 
Wschodniego, prezydencjalne konferencje poświęcone edu-
kacji młodych ludzi oraz inne wydarzenia nawiązujące do 
edukacji i działalności młodych ludzi. każde pokazywało, 
że polska młodzież stawia na rozwój i dąży do podnoszenia 
jakości realizowanych przedsięwzięć, tak aby czerpać z nich 
jak najwięcej korzyści i satysfakcji. Zaangażowanie mło-
dzieży w różnorodne działania pokazuje, że polska mło-
dzież jest aktywną częścią społeczeństwa europejskiego, 
przyjmującą rolę inicjatora wielu ciekawych i rozwijają-
cych działań na poziomie europejskim. 

W „raporcie” znajdą państwo przykłady zrealizowanych projek-
tów oraz dane statystyczne każdej z pięciu akcji, w ramach któ-
rych realizowano projekty. dodatkowo zachęcamy do zapoznania 
się z działaniami agencji w obszarze promocji rezultatów pro-
jektów (wydarzenia tematyczne) oraz wsparcia merytorycznego 
beneficjentów programu „młodzież w działaniu” (plan szkoleń 
i współpracy). liczne szkolenia krajowe i międzynarodowe cie-
szyły się popularnością i w dużej mierze stanowiły początek 
przygody z programem „młodzież w działaniu”. Warto zwrócić 
uwagę na rozdział „Wspierają nas”, w którym prezentujemy dzia-
łalność centrum Współpracy salto z krajami europy Wschod-
niej i kaukazu (salto eeca) oraz krajowego biura eurodesk 
polska. dzięki salto eeca wspieramy współpracę pomiędzy 
organizacjami młodzieżowymi z całej unii europejskiej oraz 
krajów europy Wschodniej i kaukazu. eurodesk natomiast to je-
dyna w skali kraju sieć skierowana do młodzieży, która dostarcza 
informacji na temat wolontariatu, pracy i edukacji w unii euro-
pejskiej oraz ogólnie pojętej mobilności polskiej młodzieży. 

„raport” jest dla nas przede wszystkim okazją do zaprezen-
towania działań, w których młodzi ludzie są najważniejsi, 
są motorem wszelkich projektów pozwalających im samym 
na lepsze funkcjonowanie w przyszłej polsce i europie. pra-
gniemy, aby informacja o możliwościach oferowanych przez 
program docierała do jak najszerszego grona młodych osób, 
tak aby każdy miał szansę na realizację własnych pomysłów. 

Tomasz Bratek
dyrektor narodowej agencji programu  

„młodzież w działaniu” 
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„Młodzież w działaniu” to program Unii 
Europejskiej, dzięki któremu młodzi ludzie 
w wieku 13-30 lat mogą realizować swoje 
pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe 
doświadczenia w czasie wolnym od nauki. 
Program adresowany jest również do osób 
pracujących z młodzieżą oraz organizacji 
działających na rzecz młodzieży, które 
chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć 
swoje działania czy nawiązać współpracę 
międzynarodową.

cele programu to przezwyciężanie barier, uprzedzeń i ste-
reotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności 
oraz promowanie aktywności obywatelskiej. „młodzież 
w działaniu” wspiera przedsięwzięcia, które mają stymu-
lować rozwój osobowości młodych ludzi oraz nabywanie 
nowych umiejętności.

Edukacja pozaformalna
program wspiera finansowo oraz merytorycznie działania 
podejmowane poza szkołą i poza uczelnią, czyli edukację 
pozaformalną. projekty zgłaszane do programu są przy-
gotowane i realizowane przez młodzież lub też planowa-
ne z myślą o niej. angażują młodych ludzi od pierwszego 
pomysłu do zamknięcia wszystkich związanych z nimi for-
malności. „młodzież w działaniu” zachęca do podejmowa-
nia przeróżnych wyzwań, począwszy od międzynarodowej 
wymiany młodzieży, wyjazdu na wolontariat europejski, 
poprzez organizację inicjatyw na rzecz lokalnej społeczno-
ści, szkoleń, seminariów, aż po spotkania i debaty z osobami 
odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową.

młOdzi ludzie
W programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez 
względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, 
sytuację materialną, itp. szczególny nacisk położony jest 
na uczestnictwo młodzieży z mniejszymi szansami, czyli 
tej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdro-
wotnych czy ekonomicznych ma utrudniony dostęp do in-
formacji, edukacji i kultury. 

priOrytety prOgramu
priorytetami stałymi programu są czynne obywatelstwo 
europejskie i uświadamianie młodym ludziom, iż mogą być 
aktywnymi obywatelami wspólnej europy, uczestnictwo 
młodzieży w codziennym życiu, różnorodność kulturowa, 
osiągane między innymi poprzez propagowanie toleran-
cji i odmienności kulturowej oraz włączanie młodzieży 
z mniejszymi szansami. 
rok 2011 komisja ogłosiła europejskim rokiem Wolonta-
riatu propagującym aktywność obywatelską. Wraz z naszy-
mi beneficjentami mogliśmy przyczynić się do zwiększenia 
wiedzy na temat wolontariatu europejskiego.

o Programie
nych w życiu osobistym czy zawodowym. chodzi tu o pracę 
w grupie, poznawanie języków obcych, ale także kształtowa-
nie charakteru czy możliwość wykazania własnej inicjatywy. 
po trzecie zaś, edukacja pozaformalna daje szansę na lepszą 
przyszłość – tę edukacyjną, zawodową i osobistą.

przyszłość młodych ludzi jest na rynku pracy – tam 
muszą się odnaleźć po ukończeniu szkół. czy uczest-
nictwo w edukacji pozaformalnej zwiększa szanse na 
zatrudnienie?

oczywiście. pracodawców interesują przecież nie tylko efekty 
kształcenia w szkole, ale także to, gdzie młody człowiek zdo-
bywał doświadczenia poza nią. dlatego staramy się, by efek-
ty uzyskiwane w ramach edukacji pozaformalnej miały swoje 
odzwierciedlenie w różnego rodzaju dokumentach edukacji 
formalnej. i to się dzieje: na świadectwach szkolnych mamy 
informacje o uczestnictwie np. w wolontariacie. przykładem 
dobrego narzędzia, które pozwala porządkować różnego rodza-
ju doświadczenia i opisywać je, jest też certyfikat Youthpass.

które komponenty programu „młodzież w działaniu” 
wydają się panu najbardziej atrakcyjne dla młodzieży?

Wszystkie komponenty są ważne, choć wiemy, że cieszą się 
różnym stopniem zainteresowania. patrząc na ten program 
z perspektywy całej ue, warto wskazać wiodącą rolę polski 
w inicjatywach, które związane są z otwarciem na sąsiedz-
two, jak np. program salto czy akcja 3. – młodzież w świe-
cie. te projekty są ważne nie tylko dla polski, ale i całej 
ue, bo wiążą się z budową społeczeństw obywatelskich na 
Wschodzie. istotne są również komponenty demokratyczne, 
stanowiące w pewnym stopniu rekompensatę naszych de-
ficytów, związanych na przykład z uczestnictwem młodych 
ludzi w wyborach różnego szczebla.

Wielu młodym ludziom program „młodzież w działa-
niu” kojarzy się jednak przede wszystkim z inicjaty-
wami młodzieżowymi i wolontariatem.

to prawda. program „młodzież w działaniu” daje wielką moż-
liwość uczenia się w całej przestrzeni europejskiej, a nawet 
poza nią – w państwach trzecich, które są włączone w program. 
akcja Wolontariat europejski tworzy nowe „nasze klasy” – po-
wstają grupy uformowane nie w szkolnych ławkach, ale pod-
czas bezinteresownej pracy za granicą. to jest w istocie praca 
organiczna na rzecz społeczeństwa europejskiego. jeśli chcemy 
zrealizować tę ideę i wykształcić pokolenie, które będzie w od-
powiedzialny sposób angażowało się w rozwiązywanie proble-
mów europy, to wolontariat jest najlepszą drogą. 

dlaczego unia Europejska – i polska jako jej członek 
– wspiera edukację pozaformalną? jakie są jej zalety?

przede wszystkim trzeba podkreślić, że zmienia się paradyg-
mat edukacji i sposób uczenia się. proces ten nie dotyczy 
zresztą tylko unii europejskiej – to zjawisko ogólnoświato-
we. uczenie się nie odbywa się już w jednym czasie, w jed-
nym miejscu i za pomocą tradycyjnych metod. nowoczesna 
edukacja polega na zdobywaniu wiedzy w różnych miejscach, 
w różnym czasie i w różnych formach. edukacja pozaformal-
na daje właśnie takie możliwości. obok tradycyjnej edukacji 
szkolnej, działającej w systemie klasowo-lekcyjnym, rozwija 
się przestrzeń, w której uczenie odbywa się wszędzie – rów-
nież w internecie czy poprzez wolontariat, oraz o każdej porze 
– czyli także po lekcjach, w wakacje czy w weekendy. zmienia 
się też forma nauczania: odchodzimy od sytuacji, w której 
mamy kogoś, kto przekazuje wiedzę i kogoś, kto jest uczniem. 
edukacja pozaformalna daje znakomitą możliwość edukacji 
rówieśniczej, czyli uczenia się od siebie nawzajem. W cen-
trum procesu znajduje się już nie instytucja, a osoba ucząca 
się – to do jej potrzeb staramy się dostosować.

dlaczego edukacja pozaformalna jest tak atrakcyjna 
dla młodych ludzi?

najkrócej mówiąc, chodzi o trzy „p”: przygoda, pożytek, 
przyszłość. po pierwsze, młodzi ludzie zbierają interesu-
jące doświadczenia, poznają rówieśników z innych krajów, 
odmienne kultury i tradycje. po drugie, zdobywają szereg 
pożytecznych, niezwykle ważnych umiejętności, potrzeb-

miroSław Sielatycki
podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej



Program „Młodzież w działaniu” dofinansowuje 
działania młodych ludzi w ramach pięciu akcji. 
Każda z nich oferuje wiele form projektowych 
– od wymian młodzieżowych, poprzez szkolenia, 
kursy, po inicjatywy lokalne. Poniżej zapraszamy 
do zapoznania się z akcjami prowadzonymi 
w roku 2011.

akcja 3.1. – Współpraca 
z sąsiedzkimi krajami 
partnerskimi unii 
eurOpejskiej

akcja 1.  młodzież dla europy 
Wymiany, inicjatyWy, demOkracja

akcja 1.1. Wymiany 
młOdzieży

Wspiera spotkania młodzieży w wieku 
13-25 lat z krajów europejskich i stwarza 
możliwość wzajemnego poznania, 
dyskusji, rozwijania pasji, pokonywania 
barier poprzez realizację wspólnego 
projektu opartego na wspólnych 
zainteresowaniach. 

akcja 2.  wolontariat europejski
Współpraca, zaangażOWanie, przygOdy

umożliwia organizacjom i instytucjom 
stworzenie projektu, w ramach którego 
organizacja wysyła za granicę bądź 
przyjmuje z zagranicy wolontariuszy 
i realizuje wspólnie z nimi projekt 
społecznie zaangażowany. Wolontariat 
europejski przyczynia się do poszerzania 

akcja 3.  młodzież w świecie
różnOrOdnOść, zrOzumienie, przekraczanie granic

akcja 4.3. szkOlenie  
i tWOrzenie sieci Osób 
pracujących z młOdzieżą 
i W Organizacjach 
młOdzieżOWych

akcja 4.  Systemy wsparcia młodzieży 
Wsparcie, innOWacja, multiplikOWanie

akcja 5.1. spOtkania 
młOdzieży i Osób 
OdpOWiedzialnych za 
pOlitykę młOdzieżOWą

akcja 5.  wsparcie europejskiej 
współpracy w zakresie problematyki 
i działań młodzieżowych
dialOg, pOrOzumienie, rezultaty

Program „młodzież w działaniu”

akcja 1.2. inicjatyWy 
młOdzieżOWe

dofinansowuje inicjatywy młodzieżowe, 
które służą społeczności lokalnej. 
umożliwia przekształcenie pasji 
w konkretny projekt, który odpowiada na 
potrzeby ludzi z podwórka, dzielnicy czy 
miejscowości.

akcja 1.3. młOdzież  
W demOkracji

Wspomaga przedsięwzięcia zakładające 
uczestnictwo młodych ludzi w życiu 
obywatelskim na poziomie lokalnym, 
krajowym i międzynarodowym. 
sprawia, że głos młodzieży jest obecny 
w publicznych debatach i umożliwia 
jej tworzenie międzynarodowej sieci 
współpracy.

horyzontów, zwiększania zaangażowania 
młodzieży oraz pozwala na przeżycie 
wspaniałej, niepowtarzalnej przygody, 
jaką jest praca na rzecz innych ludzi. 
udział w projekcie daje wolontariuszowi 
możliwość zdobycia nowych 
umiejętności i kompetencji, poznania 
kultury i języka kraju goszczącego, 
nawiązania nowych kontaktów. program 
gwarantuje młodym ludziom bezpieczne 
środowisko pracy, dzięki systemowi 
akredytacji organizacji goszczących 
i wysyłających.

promuje i dofinansowuje współpracę między 
młodzieżą z krajów programu i z sąsiedzkich 
krajów partnerskich w ramach wymian 
młodzieżowych, co umożliwia młodym 
ludziom poznanie kultury i obyczajów 
innych krajów oraz pozwala rozwijać 
wspólne pasje, które nie znają granic. 
dodatkowo dzięki działaniom wspierającym 
(szkolenie i tworzenie sieci) rozwija 
współpracę i partnerstwo, wymianę praktyk 
i doświadczeń w pracy z młodymi ludźmi.
Sąsiedzkie kraje partnerskie to sąsiedzi Unii 
Europejskiej w trzech regionach: Europie 
Południowo-Wschodniej – Bałkany, Europie 
Wschodniej i na Kaukazie oraz krajach basenu 
Morza Śródziemnego.

pozwala na promocję dobrych praktyk, 
doświadczeń, kompetencji oraz na 
współpracę i szkolenie w zakresie pracy 
z młodzieżą w europie. ta podakcja 
umożliwia realizację jeszcze bardziej 
nowatorskich projektów, stymuluje 
współpracę pomiędzy organizacjami 
i instytucjami oraz pozwala 
przygotowywać projekty w ramach 
wszystkich akcji programu „młodzież 
w działaniu”.

Wspomaga dialog pomiędzy młodymi 
ludźmi a osobami odpowiedzialnymi za 
tworzenie polityki młodzieżowej w europie. 
daje tym samym młodzieży prawo głosu 
w sprawach, które bezpośrednio jej dotyczą, 
oraz wspiera współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi zajmującymi się 
sprawami młodych ludzi.

za realizację programu w polsce odpowiada narodowa agencja programu „młodzież 
w działaniu”, funkcjonująca w ramach Fundacji rozwoju systemu edukacji. narodowa 
agencja wspiera wnioskodawców oraz beneficjentów w realizacji projektów, promuje idee 
edukacji pozaformalnej, a przede wszystkim jest odpowiedzialna za konkursy wniosków. 
dodatkowo, aby merytorycznie wspierać beneficjentów, realizuje działania własne w ramach 
planu szkoleń i współpracy (training and cooperation plan). 

narodowa agencja Więcej infOrmacji znajdziecie na   
WWW.mlOdziez.Org.pl 
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Projekty zatwierdzone w ramach programu w 2011 roku z podziałem na województwa

3 000 000,00 €

2 500 000,00 €

2 000 000,00 €

1 500 000,00 €

1 000 000,00 €

500 000,00 €

0,00 €

 budżet przyznany przez komisję europejską  budżet zakontraktowany w 2011 roku

Program w liczbach 
budżet programu w 2011 roku

akcja 1.1. akcja 1.2. akcja 1.3. akcja 2.1. akcja 3.1. akcja 4.3. akcja tcp akcja 5.1.

akcja 1.1. akcja 1.2. akcja 1.3. akcja 2. akcja 3.1. akcja 4.3. akcja 5.1.

Projekty programu w 2011 roku

 Wnioski zatwierdzone   Wnioski odrzucone i wycofane
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155 310

7

49
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63 36
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uczestnicy projektów w 2011 roku z podziałem na akcje
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159172

akcja 2.

479453

akcja 3.1.

861
310

akcja 4.3.

674
166

tcp
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akcja 5.1.

126

5276

Zofia Ślęzakowska - zastępca dyrektora programu „Młodzież w działaniu”
W 2011 roku do programu złożono 1355 wniosków o dofinansowanie, z czego 609 zostało dofinansowanych (ok. 44,94% 
wszystkich złożonych wniosków). Liczba wniosków złożonych do programu w stosunku do poprzedniego roku nieznacznie 

spadła (o 43 aplikacje), ale dofinansowano o 32 projekty więcej niż w ubiegłym roku. Największą liczbę wniosków złożono 
(podobnie jak w latach poprzednich) do dwóch akcji: Wymiany Młodzieży i Inicjatywy Młodzieżowe. W Akcji 2., która dyspo-
nuje największym budżetem w programie (ponad 2,5 mln euro), utrzymuje się stała liczba składanych i dofinansowywanych 
wniosków. Liczba dofinansowywanych projektów w Akcjach 3.1. i 4.3., przy podobnym co roku budżecie do wydania, od kilku 

lat utrzymuje się na tym samym poziomie, choć trzeba zaznaczyć, że w roku 2011 wyraźnie wzrosła liczba składanych aplikacji 
do Akcji 4.3. (z 88 w 2010 r. do 105 w 2011 r.) Na uwagę zasługuje wyraźne zwiększenie popularności Akcji 5.1. 

 liczba projektów zatwierdzonych w województwach

 50   lubelskie

 29   łódzkie

 69   mazowieckie

 27   podlaskie

 42   warmińsko-mazurskie

 16   świętokrzyskie

 14   podkarpackiemałopolskie   67 

śląskie   58 
opolskie   12 

dolnośląskie   63 

lubuskie   14 

wielkopolskie   28 

kujawsko-pomorskie   34 

zachodniopomorskie   33 

pomorskie   53 

akcja 1.1. akcja 1.2. akcja 1.3. akcja 2.1. akcja 3.1. akcja 4.3. akcja tcp akcja 5.1. razem

2 209 418,00 671 675,00 361 921,50 2 584 827,25 593 921,25 501 122,50 553 505,00 464 002,50 7 940 393,00

2 426 832,37 689 918,85 317 870,25 2 800 855,33 641 773,37 535 496,40 553 505,00 460 110,37 8 426 361,94
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akcja 1. 

młodzież  
dla euroPy  

akcja 1.1. wymiany młodzieży

  wymiany międzynarodowe dają młodym ludziom szanse 
poznawania przede wszystkim siebie w kontekście innych kultur, 
rówieśników i wyzwań, jakie są im stawiane. 

Organizator: Urząd Miasta Gdyni
Kraje uczestniczące w projekcie: Polska, Czechy, 
Portugalia
Data i miejsce: 29.07-6.08.2011, Gdynia

telewizja, radio, prasa, internet, a nawet ulica… gdziekolwiek 
się obejrzymy, zewsząd atakują nas reklamy. znaczna ich 
część skierowana jest do młodzieży, dlatego jest ona jedną 
z najbardziej narażonych na manipulację grup społecznych. 
młodzi ludzie z polski, czech oraz portugalii dostrzegli, iż 
zjawisko to staje się coraz większym problemem i postano-
wili uświadomić społeczeństwu, jak duże zagrożenie ze sobą 
niesie. część z nich angażuje się na co dzień w różnego rodza-
ju działania młodzieżowe, związane między innymi z tematy-
ką europejską oraz wolontariatem. podejmując się realizacji 
tego projektu, uczestnicy chcieli dotrzeć nie tylko do swoich 
rówieśników, ale także do dorosłych, pokazując tym samym, 
że współczesna młodzież potrafi wykazać się inicjatywą i nie 
boi się podejmować trudnych tematów. 

chociaż niektórzy mieli okazję współpracować podczas wy-
mian organizowanych we wcześniejszych latach, pierwszy 
wieczór poświęcony był integracji. uczestnicy pochodzili 
z trzech zupełnie różnych krajów, dlatego chcieli bliżej po-
znać swoje kultury i środowisko, w jakim żyją na co dzień. 
oprócz zwykłych prezentacji wszystkie grupy przygotowały 
reklamy oraz antyreklamy swoich krajów, dzięki temu w za-
bawny sposób przedstawiły zalety i wady ich mieszkańców, 
a także stereotypy z nimi związane. uczestnictwo przedsta-
wicieli aż trzech narodowości okazało się niezwykle owocne 
podczas późniejszych dyskusji. chociaż wszyscy mieszkają 
na tym samym kontynencie, to jednak ich kultury bardzo 
się różnią. młodzież postanowiła poszukać tych różnic także 
w świecie mediów i reklamy, zastanawiając się między in-
nymi nad technikami stosowanymi przez producentów oraz 
nad tym, jak w poszczególnych krajach reklama postrzegana 
jest przez społeczeństwo.

do tej pory uczestnicy byli jedynie odbiorcami reklam, ale 
poprzez udział w tym projekcie chcieli poznać je również od 
drugiej strony. ponieważ były to dla nich zupełnie nowe za-
gadnienia, w ramach przygotowania zorganizowano warsz-
taty jeszcze przed rozpoczęciem właściwych działań. mając 
już jakieś podstawy, młodzież gotowa była na spotkanie 
z fascynującym światem reklamy. przewodnikami byli pro-

fesjonaliści pracujący w tej branży na co dzień. aby 
zobaczyć z bliska, jak wygląda praca nad reklamą, 
uczestnicy odwiedzili agencję reklamową. była to 
niepowtarzalna okazja, aby poznać cały proces od 
początku. pod czujnym okiem fachowców uczyli się, 
jak obsługiwać sprzęt i programy graficzne oraz jak 
dobrze zorganizować plan filmowy. 

jednak strona techniczna i organizacyjna to nie wszystko. 
część warsztatów poświęcona była także przepisom praw-
nym regulującym powstawanie i emisję reklam. Wszyscy 
bardzo zaangażowali się w dyskusję na ten temat, gdyż 
uświadomili sobie, jak często ulegają manipulacji ze stro-
ny producentów. najcenniejszym wnioskiem z tych zajęć 
było to, że znajomość swoich praw i przepisów jest bardzo 
potrzebna, gdyż ułatwia życie i pomaga uniknąć kłopotów 
w codziennych sytuacjach.

cała wiedza oraz umiejętności nabyte podczas tych kilku 
wspólnie spędzonych dni przydały się przy organizacji hap-
peningu zamykającego projekt. odbył się on w formie ga-
lerii fotografii relacjonujących wszystkie działania. przekaz 
skierowany był do miejscowej społeczności, aby uświadomić 
jej, jak wielki wpływ na nasze życie mają media, a przede 
wszystkim jak bardzo podatni jesteśmy na manipulację.

young and 
advertiSing 
– one Strong 
identity

 „Mając możliwość porównania realiów reklamy 
w naszych państwach, będziemy w stanie określić, 
czy nasza rzeczywistość różni się tak bardzo od tej 
w innych krajach Unii Europejskiej, czy też wręcz 
przeciwnie”.

„Udowodnimy, że jako młodzi mieszkańcy naszego 
kraju jesteśmy zainteresowani losem własnym 
i poszerzaniem naszych doświadczeń i wiedzy. 
Chcemy również pokazać, że jako młodzi ludzie, 
którzy nie mają specjalnego przygotowania 
i wykształcenia, jesteśmy aktywni i chcemy się 
uczyć, a także zarażać tym naszych rówieśników”.
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Organizator: Polska Fundacja Pomocy Dzieciom 
Niedosłyszącym ECHO
Kraje uczestniczące w projekcie: Polska, Turcja, 
Rumunia
Data i miejsce: 20.08-27.08.2011, Giżycko

Fundacja ecHo już od kilkunastu lat zajmuje się niesie-
niem pomocy osobom z wadami lub uszkodzeniami słuchu, 
organizując coroczne turnusy rehabilitacyjne i integracyj-
ne. tym razem zaproponowała swoim podopiecznym coś 
wyjątkowego: żeglowanie jachtem po jeziorach mazurskich. 
Właśnie taką szansę dostało szesnaścioro młodych ludzi 
z polski, turcji i rumunii. projekt „Hand to hand” miał na 
celu uświadomienie młodzieży biorącej w nim udział, iż 
wady słuchu nie wykluczają skutecznego porozumiewania 
się. kluczowe znaczenie miał tytuł projektu, nawiązujący 
do dłoni jako narzędzia komunikacji. dla niedosłyszących 
gestykulacja jest językiem, którego używają na co dzień. 
W pewnym sensie jest to język uniwersalny, gdyż umożliwia 
porozumiewanie się także z osobami słyszącymi. W kontek-

ście tego projektu dłonie miały jednak jeszcze jedno zna-
czenie. symbolizują one sprawność i siłę, ponieważ żeglar-
stwo to dyscyplina wymagająca wiele pracy fizycznej oraz 
opierająca się na zaufaniu do pozostałych członków załogi.

Wydawać by się mogło, że projekt nie ma żadnego wyraźne-
go motywu przewodniego, wokół którego kręciły się reali-
zowane zajęcia. Właśnie może na tym polegała jego magia 
– młodzi ludzie, spędzając ze sobą kilka dni na dość ogra-
niczonej przestrzeni, uczyli się pracy w grupie, poznawali 
swoje kultury. dla wielu z nich była to okazja, aby nauczyć 
się samodzielności w dziedzinach przydatnych w życiu co-
dziennym, takich jak gotowanie oraz umiejętność planowa-
nia swojego czasu. przy małej pomocy tłumaczy uczestnicy 
dyskutowali między innymi o tym, jak osoby z wadami słu-
chu postrzegane są w ich krajach i jak sobie radzą z prze-
szkodami, na które natrafiają każdego dnia. 

osoby, które zmagają się z jakąkolwiek formą upośledze-
nia, w tym także z upośledzeniem słuchu, bardzo często 
żyją w hermetycznych środowiskach. zdarza się, że mogą 
mieć problemy z otwarciem się na innych ludzi, dlatego 
dużą wagę przywiązano do integracji uczestników. bardzo 
ważnym jej elementem były codzienne sprawy, które dla 
zdrowych ludzi nie są niczym nadzwyczajnym, dla uczestni-
ków projektu były jednak okazją do pogłębiania więzi mię-
dzy sobą. Wspólne przygotowywanie posiłków, zmywanie 
naczyń, dbanie o porządek i inne podstawowe czynności 
bardzo sprzyjały integracji. biorąc pod uwagę utrudnienia 
w kwestii komunikacji, bardzo ważne było, aby młodzież do-
brze się poznała i dobrze się czuła w swoim towarzystwie, 
ponieważ tylko wtedy możliwa była udana współpraca.

projekt ten był pod każdym względem wyjątkowy – wy-
jątkowe miejsce, ludzie i atmosfera, którą stworzyli, na 
długo pozostaną w pamięci uczestników. była to szansa 
na odnalezienie swojego nowego miejsca w społeczeń-
stwie i przekonanie się, że bariery komunikacyjne wcale 
nie muszą oznaczać życia w zamkniętym środowisku. osoby 
z upośledzeniem słuchu mają takie samo prawo do zabawy, 
nauki, poznawania nowych ludzi i miejsc, jak wszyscy inni. 
umiejętności, jakie ci młodzi ludzie zdobyli przez tych kilka 
dni, świadczyły o tym, iż wada słuchu nie powinna stanowić 
żadnego ograniczenia i nie powinna zniechęcać do realizo-
wania marzeń.

hand to hand

„Wymiana >>Hand to hand<< 
to możliwość spotkania się 
w niecodziennych, aczkolwiek 
bardzo atrakcyjnych 
okolicznościach przyrody 
grupy młodzieży, która ze 
względu na swoją specyficzną 
dysfunkcję często nie uczestniczy 
w powszechnym życiu młodych 
ludzi w Europie”.

„Żeglarstwo łączy w sobie sport, wypoczynek, 
ale przede wszystkim jest to nauka wspólnego 

życia ze sobą na niewielkiej zamkniętej 
przestrzeni. To proces grupowy, w którym 

zachodzi bardzo dużo procesów społecznych”.

„Sport ma to do siebie, że 
niekoniecznie trzeba się 
komunikować. Jeżeli pozna 
się zasady, można milczeć”.
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akcja 1.

młodzież  
dla euroPy 

akcja 1.2. inicjatywy młodzieżowe

  gdy otrzymujesz szansę wykorzystania swoich pasji 
i zainteresowań na rzecz innych – masz gwarantowany sukces! 
inicjatywy młodzieżowe to kosz pełen zapału do niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi.

Organizator: Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Jawor”
Data i miejsce: 15.12.2010-30.06.2011, Jaworek

chociaż w powszechnej opinii gotowanie uznawane jest 
raczej za domenę kobiet, to podobno najlepszymi kucha-
rzami na świecie są mężczyźni. siedmiu chłopców, z któ-
rych inicjatywy zrealizowany został ten projekt, nie jest co 
prawda profesjonalnymi kucharzami, ale postanowili oni 
spróbować swoich sił w tej dziedzinie. pragnęli tym samym 
pokazać lokalnej społeczności, że także młodzieży z mniej-
szymi szansami warto dać szansę zaprezentowania swoich 
umiejętności i zainteresowań. chłopcy, obserwując ludzi na 
lokalnym festynie, doszli do wniosku, iż kręcenie waty cu-
krowej nie może być aż tak trudne, żeby nie mogli się tego 
nauczyć. Wata cukrowa stała się tu pewnym symbolem. 
oznaczała właśnie to, że każdy może próbować swoich sił 
w nowych dziedzinach, bo być może okaże się, że drzemią 
w nim ukryte możliwości i talenty.

działania projektu rozłożone były na kilka miesięcy, w trak-
cie których odbywały się regularne spotkania. zależnie 
od zaplanowanych atrakcji, w zajęciach brały udział kilku-
nastoosobowe grupy chłopców lub zapraszano do udziału 
uczniów pobliskich szkół oraz okolicznych mieszkańców. 
W dzisiejszych czasach młodzież coraz rzadziej ma oka-
zję do jedzenia prawdziwych domowych obiadów, a tym 
bardziej do nauki gotowania, dlatego żeby jak najbardziej 
uatrakcyjnić zajęcia, uczestnicy postanowili zapoznać się 
bliżej z kuchnią innych krajów europejskich. odwiedzali lo-
kale serwujące kuchnie narodowe, wyszukiwali informacje 
i przepisy w internecie, aby później spróbować przygotować 
te potrawy własnoręcznie. W trakcie tych kilku miesięcy 
mieli okazję skosztowania między innymi dań kuchni ukra-
ińskiej, niemieckiej, greckiej, węgierskiej i hiszpańskiej. nie 
zapomniano także o całej otoczce towarzyszącej jedzeniu, 
czyli o zasadach nakrywania do stołu oraz regułach savo-
ir-vivre’u. podczas wizyty w jednej z restauracji uczestnicy 
mogli z bliska zobaczyć, jak wygląda praca w profesjonalnej 
kuchni, oraz nauczyć się obsługi sprzętu kuchennego, co 
przydało im się nie tylko w trakcie realizacji projektu, ale 
także w codziennym życiu.

zainteresowanie społeczności lokalnej przerosło oczeki-
wania młodzieży. uczniowie okolicznych szkół chcieli bli-
żej poznać, na czym polega praca stowarzyszenia, dlatego 
odwiedzali chłopców w ośrodku bądź też zapraszali do sie-

bie na różnego rodzaju imprezy. Widząc, jak wiele korzyści 
płynie z tych działań, niektórzy goście wspierali chłopców, 
dając im sprzęt kuchenny lub dzieląc się ciekawymi przepi-
sami na pyszne potrawy.

chłopcy pracowali także nad własną książką kucharską, któ-
ra miała być podsumowaniem całego projektu. efektem był 
zbiór najciekawszych przepisów, jakie udało im się wypró-
bować w ciągu tych kilku miesięcy. 

praktycznie wszyscy uczestnicy byli polakami, jednak brak 
zróżnicowania narodowościowego nie przeszkadzał pod-
kreśleniu wymiaru europejskiego projektu. chłopcy w nim 
uczestniczący oraz inne osoby w niego zaangażowane po-
chodzili z innych środowisk. różnili się między innymi 
statusem społecznym, majątkowym oraz wykształceniem. 
spotkanie grupy ludzi – niezależnie od tego, czy różnią 
się narodowością, czy nie – zawsze oznacza zetknięcie się 
odmiennych charakterów i światopoglądów. tak samo 
było w przypadku tego projektu. Wspólne spędzanie czasu 
oraz współpraca przy organizacji różnych zajęć wymagały 
wzajemnego zrozumienia i szacunku. uczestnictwo w tym 
projekcie to nie tylko krótka przygoda. dla wielu chłopców 
otworzyło ono nowe perspektywy i pokazało możliwości 
rozwoju zawodowego. przede wszystkim jednak sukces 
i powodzenie projektu stały się motywacją do samorozwoju 
oraz dalszych działań na rzecz innych.

„Jakiś czas temu chłopcy kręcili watę, bo kupiliśmy 
maszynkę i trzeba się było szybko nauczyć kręcić” 
– wspomina Elżbieta Trojanowska. „Akurat szły 
drogą starsze panie, zostały poczęstowane watą, 
za darmo. Zaskoczone były. Potem ni stąd, ni 
zowąd pod nasz płot po watę zaczęły przychodzić 
jakieś dzieci”.

wata 
cukrowa
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Organizator: Nieformalna Grupa – Kreatywna 
Kobieta Kultury
Data i miejsce: 1.02-30.07.2011

która kobieta nie lubi babskich pogaduszek? niektórym 
określenie to kojarzy się z długimi rozmowami na mało 
istotne tematy, ale tak naprawdę dla kobiet jest to czas 
oderwania się od codzienności i problemów z nią zwią-
zanych. dla pięciu młodych kobiet z okolicy czorsztyna 
właśnie takie babskie pogaduszki przyniosły nieoczeki-
wany efekt. dzieląc się swoimi marzeniami, radościami 
i zmartwieniami, zdały sobie sprawę, że wokół nich wiele 
jest kobiet takich samych jak one. mają podobne proble-
my i pragnienia, na co dzień są pochłonięte obowiązkami 
zawodowymi i rodzinnymi i przez to zapominają o wła-

snych potrzebach. każda z nich, niezależnie od wieku, wy-
kształcenia czy sytuacji społecznej, była witana z otwarty-
mi ramionami. jedynym warunkiem była chęć dokonania 

jakiejś zmiany w swoim życiu.

organizatorki, a zarazem uczestniczki projektu, 
wiedząc z własnego doświadczenia, jak ważne 
jest posiadanie jakiejś pasji w życiu, chciały 
umożliwić innym jej odnalezienie. program 
przewidywał tyle atrakcji, że każda z zaintereso-

wanych kobiet mogła znaleźć coś dla siebie. dla pań, które 
mają artystyczną duszę, zorganizowane zostały między in-
nymi warsztaty z malowania na szkle lub robienia biżuterii. 
dla odrobiny ruchu regularnie odbywały się zajęcia z aero-
biku. jednak chyba najważniejszą częścią były zagadnienia 
związane z samorealizacją i rozwojem osobistym. panie, 
które po długiej nieobecności na rynku pracy chciały wró-
cić do kariery zawodowej, miały okazję dowiedzieć się, jak 
skutecznie szukać wymarzonego zajęcia oraz poznać wska-
zówki, jak napisać dobre cv, list motywacyjny oraz jak roz-
począć własną działalność gospodarczą. osobne warsztaty 
poświęcone były asertywności, która przydatna jest nie tyl-
ko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. ponieważ zajęcia 
skierowane były specjalnie do płci pięknej, organizatorki 
nie zapomniały o nauce wizażu oraz wizytach w lokalnym 
spa.

atmosfera, jaka panowała pomiędzy uczestniczkami, była 
niepowtarzalna. przebywając w swoim gronie, mogły dys-
kutować o swoich problemach, wymieniać się pogląda-
mi i marzeniami. spotkania te były chwilą wyłącznie dla 
nich, czyli czymś, czego obecnie często kobietom brakuje 
w natłoku codziennych obowiązków. niektóre z pań odkry-
ły swoje talenty i zainteresowania, wiele nawiązało nowe 
znajomości. jedną z ważniejszych korzyści płynących z tego 
projektu było jednak zwiększenie pewności siebie i świado-
mości, że czasem warto szukać nowych możliwości, podej-
mować ryzykowne decyzje.

kobieta. 
kreatywność. 
kultura

„Na tekturowej sylwetce kobiety na bardzo 
wysokich obcasach zaproszone panie pisały, czym 
dla nich jest kobiecość. Okazało się, że kobiecość 

w gminie Czorsztyn to piękno, delikatność, ale też 
siła, upór i uwaga – rewolucja!”.

„Projektowe pomysły zrodziły się w głowach 
pięciu trochę zwariowanych młodych kobiet, 
które popijając herbatę w długi zimowy wieczór 
postanowiły pokolorować trochę otaczającą je 
rzeczywistość”.
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akcja 1. 

młodzież  
dla euroPy 

akcja 1.3. młodzież w demokracji

  działania akcji 1.3. pomagają młodym ludziom zrozumieć  
pewne mechanizmy, dzięki którym mają oni szansę zaistnieć  
jako współtwórcy otaczającej nas rzeczywistości.

Organizator: Fundacja dla Somalii
Kraje uczestniczące w projekcie: Polska, Wielka 
Brytania
Data i miejsce: 3.02-3.05.2011, Warszawa

dzisiejsze czasy coraz bardziej zmuszają ludzi do poszuki-
wania nowych możliwości rozwoju w różnych dziedzinach 
życia. nierzadko ścieżki prowadzą poza granice kraju. licz-
ba osób próbujących ułożyć sobie życie z dala od domu 
w ostatnich latach bardzo wzrosła. problem emigracji jest 
zagadnieniem bardzo aktualnym, dlatego grupa młodzieży 
z polski i Wielkiej brytanii postanowiła przybliżyć go swo-
im rówieśnikom. organizatorem była Fundacja dla somalii, 
która od kilku lat prowadzi działania mające przeciwdziałać 
rasizmowi i nietolerancji, czyli zjawiskom, które mają ścisły 
związek z emigracją.

aby przekonać się, jak wygląda życie emigrantów, uczestnicy 
projektu chcieli choć w małym stopniu wczuć się w ich role. 
najlepszym na to sposobem było spędzenie kilku dni w obcym 
kraju i próba odnalezienia się w nowej rzeczywistości. najpierw 
grupa brytyjska przyleciała do polski na tydzień, a następnie 

polacy wyruszyli do londynu. jednym z ważniejszych celów 
tych wizyt było zapoznanie uczestników ze strukturą emigra-
cyjną oraz procedurami administracyjno-prawnymi. mogli się 

oni także dowiedzieć, jakie są prawa i obowiązki 
emigrantów oraz co zrobić, aby znaleźć pracę i móc 
w miarę szybko rozpocząć nowe życie. żeby troszkę 
oderwać się od tej poważnej tematyki, część czasu 
przeznaczona była na wieczory integracyjne i mię-
dzykulturowe, tak potrzebne przy spotkaniach osób 
wywodzących się z innych kultur i środowisk. Wspól-

ne gotowanie, jedzenie oraz słuchanie muzyki z różnych krajów 
sprzyjało zacieśnianiu więzi między uczestnikami. Ważnym 
tematem przewijającym się przez wszystkie warsztaty i spo-
tkania była demokracja. zajęcia prowadzone przez ekspertów 
miały przybliżyć uczestnikom jej pojęcie, istotę oraz znaczenie 
dla funkcjonowania unii europejskiej. do udziału w projekcie 
zaproszono więc przedstawicieli urzędów, którzy w przystęp-
ny sposób starali się omówić prawa i obowiązki obywateli ue. 
każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę w tym zakresie podczas 
euroquizów, a także przedstawić swoje przemyślenia w trak-
cie dyskusji i burz mózgów. chociaż była to tylko namiastka 
tego, z czym muszą się zmagać prawdziwi emigranci, tych 
kilka dni mogło dać uczestnikom wyobrażenie na ten temat. 
organizowane spotkania i warsztaty miały na celu zwiększenie 
aktywności obywatelskiej młodzieży oraz dorosłych. i tak po 
wymianie doświadczeń z kolegami z Wielkiej brytanii młodzi 
ludzie chcieli podzielić się nimi także z lokalną społecznością. 
W momencie, kiedy stali się oni bardziej świadomi możliwości, 
jakie daje unia europejska, przekonali się, jak wielkie znacze-
nie ma integracja społeczeństwa. ludzie widząc, z jak wieloma 
problemami emigranci spotykają się na obczyźnie, zmienili 
swoje stereotypowe myślenie o mniejszościach narodowych 
i osobach pochodzących ze środowisk z mniejszymi szansami.

emigranci 
w demokracji

„Naszym ostatecznym celem jest zburzenie bariery 
między Polakami i imigrantami, z tym założeniem, 
że to my jesteśmy gośćmi i otwieramy się na polską 
kulturę. Ale podkreślamy jednocześnie, że mamy 
własną kulturę, jesteśmy inteligentnymi, otwartymi 
ludźmi i nie przychodzimy z pustymi rękami” – 
Abdulcair Gabeire Farah, prezes Fundacji dla Somalii.

 „W projekcie chodzi nie tylko o spotkanie się grup 
z dwóch krajów i przekazanie im porcji wiedzy 
o prawach emigrantów. Przez wszystkie działania 
chcemy zmobilizować młodzież do aktywności 
obywatelskiej, zwalczania stereotypów w swoim 
środowisku i uświadamiania społeczeństwa 
w kwestiach związanych z demokracją”.
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Organizator: Toruńska Agenda Kulturalna
Kraje uczestniczące w projekcie: Polska, Czechy
Data i miejsce: 1.05.2011-29.02.2012, Toruń, Praga

konkurs na europejską stolicę kultury stał się w wielu 
miastach motorem rozwoju ciekawych inicjatyw lokalnych. 
toruńska agenda kulturalna wykorzystała go jako punkt 
wyjścia do organizacji międzynarodowego projektu „cool- 
ture Freshmaker” łączącego młodzież z czterech miast, 
które ubiegały się o tytuł europejskiej stolicy kultury: 
Hradec kralove, pilzna, torunia i szczecina. „uchwyciliśmy 
moment, kiedy kultura stała się wyjątkowo ważna w każ-
dym z tych czterech miast” – mówi koordynatorka pro-
jektu. „chcieliśmy, żeby młodzi ludzie mogli spotkać się 
i przyjrzeć temu, jak w ich  miastach tworzona jest polityka 
kulturalna”. „naszym celem było też poszukiwanie w tych 
miastach najlepszych praktyk tworzenia takiej polityki oraz 
włączania i wspierania młodzieży” – dodaje michael, lider 
grupy z pilzna.

młodzież spotkała się w każdym z miast biorących udział 
w projekcie. takie spotkanie to przede wszystkim debata 
z lokalnym środowiskiem i władzami oraz warsztaty arty-
styczne. pierwszymi gospodarzami projektu była młodzież 

z torunia. debata rozpoczęła się od rozmowy z urzędni-
kami przygotowującymi strategię kulturalną miasta na 
najbliższe lata. opowiedzieli oni o procesie jej przygoto-
wania, z kim jest ona konsultowana i w jaki sposób głosy 
różnych środowisk są w niej uwzględniane. do dyskusji 
zaproszono także przedstawicieli organizacji pozarzą-

dowych działających w obszarze kultury oraz pracowników 
miejskich instytucji kulturalnych. stworzono okazję do dia-
logu i budowania porozumienia między uczestnikami. 

drugim elementem spotkania były warsztaty artystyczne 
„demokracja przez sztukę”. „rolą tych warsztatów jest po-
kazanie młodym ludziom, że w kulturze mogą uczestniczyć 
nie tylko biernie, ale też sami mogą być twórcami” – wyja-
śnia koordynatorka. W każdym z miast działania skupiały 
się na innym obszarze kultury: muzyce, tańcu, teatrze. to-
ruń zaprosił do prowadzenia warsztatu muzyka i beatboxera 
tomasza cebo, który poza działalnością twórczą jest aktyw-
nym animatorem życia kulturalnego. dał on uczestnikom 
okazję do przekonania się o możliwościach własnego głosu. 
z wypowiadanych przez nich imion i krótkich fraz miksował 
w czasie rzeczywistym proste utwory. z każdym kolejnym 
wystąpieniem młodzież ośmielała się do coraz odważniej-
szych eksperymentów z własnym głosem, a nawet kreatyw-
nego wykorzystywania swoich wad wymowy.

przenikające się w zmiksowanych piosenkach języki symbo-
licznie oddawały atmosferę porozumienia między polakami 
i czechami, jakie budowało się podczas spotkania. młodzież 
miała okazję przekonać się, na ile prawdziwe są stereoty-
py o sąsiadach. michael był zaskoczony miłym przyjęciem: 
„zdziwił mnie pozytywny stosunek do czechów w polsce, 
nie wiedziałem, że polacy tak pozytywnie o nas myślą. 
bardzo mi się to podobało”. nieformalna atmosfera klubu, 
w którym odbywały się warsztaty, sprzyjała integracji i kon-
tynuowaniu ciekawych rozmów rozpoczętych od porannej 
debaty. „z godziny na godzinę jest weselej” – podsumowała 
ula ze szczecińskiej grupy. 

coolture 
FreShmaker

akcja 1. w liczbach
Projekty akcji 1.1.

Mikołaj Różycki – koordynator Akcji 1.  
Pod względem liczby składanych wniosków i realizowanych projektów w ramach Akcji 1.1. polskie organizacje sytuują się  

na trzecim miejscu w Europie – tuż po tureckich i niemieckich. Jeśli chodzi o tematykę realizowanych działań, przeważają 
projekty artystyczne – było ich 47. Problematykę ekologiczną podejmowało 26 projektów, 15 dotyczyło szeroko rozumianej 
dyskryminacji, natomiast 13 – sportu. Na uwagę zasługuje fakt, iż siedem projektów podejmowało tematykę wolontariatu 

młodzieżowego, a pięć dotyczyło kwestii bezrobocia wśród młodzieży, co korespondowało z priorytetami rocznymi programu. 

 zatwierdzone

 odrzucone i wycofane

Projekty zatwierdzone w ramach akcji 1.1. w 2011 roku z podziałem na województwa 

   /    zatwierdzone/odrzucone i wycofane

 17/9   lubelskie

 6/9   łódzkie

 22/15   mazowieckie

 5/2   podlaskie

 18/8   warmińsko-mazurskie

 3/3   świętokrzyskie

 6/4   podkarpackiemałopolskie   21/22 

śląskie   15/24 
opolskie   2/4 

dolnośląskie   10/17 

lubuskie   3/3 

wielkopolskie   5/6 

kujawsko-pomorskie   9/4 

zachodniopomorskie   8/12 

pomorskie   12/13 

155
162
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współpraca z krajami programu w projektach akcji 1.1. w 2011 roku
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Magdalena Paszkowska – Akcja 1.2.
Na 151 zaakceptowanych projektów 139 zakładało udział osób z mniejszymi szansami, w tym głównie tych mających utrudniony 
dostęp do nauki i pracy z powodów przeszkód geograficznych (mieszkańcy terenów wiejskich lub małych miejscowości), boryka-

jących się z trudnościami ekonomicznymi, jak również niepełnosprawnych, bezdomnych, dotkniętych problemem narkomanii, 
pochodzących z domów dziecka czy też osób skonfliktowanych z prawem. Tematyka najchętniej podejmowana w ramach projek-

tów przez młodych ludzi dotyczyła problematyki społecznej (m.in. wyrównywania szans kobiet, integracji społecznej osób wyklu-
czonych, praw człowieka i przełamywania stereotypów społecznych), różnych obszarów sztuki oraz sportu.

Wiesława Krasuska – Akcja 1.3.
Rośnie jakość podejmowanych działań, spektrum tematyczne oraz zróżnicowanie regionalne beneficjentów (pochodzą z dziewię-
ciu województw). Pięć projektów realizowanych było przez fundacje, cztery przez stowarzyszenia, jeden przez dom kultury, jeden 

przez samorządową młodzieżową radę, a co ciekawe – ostatni przez samorządową agencję kulturalną. Tematy podejmowane 
przez beneficjentów dotyczyły przede wszystkim uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym i politycznym, regionalnej i lokalnej 

polityki młodzieżowej, informacji dla młodzieży na poziomie lokalnym i regionalnym.

dofinansowanie projektów akcji 1.3. w 2011 roku z podziałem na województwa

 zatwierdzone

 odrzucone i wycofane

Projekty akcji 1.3. w 2011 roku

Projekty zatwierdzone w ramach akcji 1.2. w 2011 roku z podziałem na województwa 

Projekty akcji 1.2. w 2011 roku

12

302

147

8 4

7

 zatwierdzone

 odrzucone i wycofane

Krajowe 
Inicjatywy 

Młodzieżowe

Międzynarodowe 
Inicjatywy 
Młodzieżowe

   /    zatwierdzone/odrzucone i wycofane

 9/14   lubelskie

 14/15   łódzkie

 16/32   mazowieckie

 6/12   podlaskie

 12/23   warmińsko-mazurskie

 3/10   świętokrzyskie

 6/15   podkarpackiemałopolskie   9/31 

śląskie   20/37 
opolskie   8/12 

dolnośląskie   12/24 

lubuskie   6/26 

wielkopolskie   4/15 

kujawsko-pomorskie   6/11 

zachodniopomorskie   5/21 

pomorskie   15/12 

   /    zatwierdzone/odrzucone i wycofane

 2/2   lubelskie

 1/0   łódzkie

 2/0   mazowieckie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

 1/0   podkarpackiemałopolskie   2/ 0 

śląskie   1/2 
opolskie

dolnośląskie

lubuskie

wielkopolskie

kujawsko-pomorskie   1/2 

zachodniopomorskie   1/0 

pomorskie   1/1 
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akcja 2.

wolontariat  
euroPejSki

  możliwość zdobywania nowych 
umiejętności i doświadczenia  
przy równoczesnym poznawaniu innych 
kultur i zwyczajów – to wyjątkowe 
osiągnięcia wolontariuszy europejskich, 
dla których wolontariat niejednokrotnie 
stał się rozwojową przygodą życia. 

Organizator: Fundacja Teatru Ludowego
Wolontariusze z Francji
Data i miejsce: 1.09.2011-31.07.2012, Kraków 

tolerancja to słowo bardzo modne w dzisiejszych czasach, 
niektórym wydaje się nawet, iż jest nadużywane. jednak jak 
dużo by się o niej nie mówiło, problem nietolerancji cały 
czas istnieje. często dotyczy on małych społeczności, które 
ze względu na ograniczone możliwości zamykają się w swo-
ich środowiskach i wszystko, co jest poza nimi, wydaje się 
obce i groźne. projekt „Hearts on the street” jest skiero-
wany do tych, którym lęk przed nieznanym nie pozwala na 
pełny kontakt ze światem.

projekt skierowany był do  dzieci i młodzieży zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, a także do rodziców i seniorów. 
grupa była pod opieką pracowników fundacji oraz wolon-
tariuszki z Francji, której obecność była dla projektu nie-
zwykle cenna. już sam fakt kontaktu uczestników z osobą 

heartS on 
the Street

pochodzącą z innego kraju może bowiem pomagać w budo-
waniu postaw tolerancyjnych. Większość uczestników nigdy 
nie była za granicą, dlatego kontakt z obcokrajowcem był 
dla nich pierwszą okazją do zetknięcia się z odmienną kul-
turą. mogli dowiedzieć się, jak wygląda codzienne życie we 
Francji, czym charakteryzuje się jej kultura i kuchnia. była 
to też dla nich okazja do wypróbowania swoich sił w języku 
angielskim, a być może i poznania podstaw francuskiego.

zajęcia odbywające się w ramach projektu dotyczyły głów-
nie dwóch sfer działalności fundacji. jedną z nich był klub 
dla dzieci i młodzieży Fruwająca ryba, którego istotą było 
nauczanie poprzez udział w różnego rodzaju grach i zaba-
wach. oprócz tego wolontariuszka zaangażowała się w pra-
cę w mobile school. polegała ona na bezpośrednim kontak-
cie z okolicznymi mieszkańcami. Wraz z innymi wolontariu-
szami i pracownikami fundacji odwiedzała osiedla nowej 
Huty, aby pracować z dziećmi i młodzieżą z mniejszymi 
szansami w ich własnym otoczeniu. dzięki temu czuły się 
one swobodniej i pewniej w zetknięciu z obcymi osobami. 
metoda terenowa pozwalała na nawiązanie bliższego kon-
taktu, stymulowanie pozytywnych zachowań społecznych, 
a także na skuteczniejsze rozbudzanie zainteresowań i hob-
by u młodych ludzi.

udział wolontariuszki z Francji bardzo wiele wniósł do co-
dziennej pracy fundacji, metody i pomysły wykorzystywane 
przez nią w jej rodzinnym kraju mogły zostać przeniesione 
na grunt polski. korzyści były jednak obopólne, ponieważ 
ona także mogła wynieść wiele nowego z pracy z polską 
młodzieżą i dziećmi.
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Organizator: Stowarzyszenie „Jeden Świat”
Kraje uczestniczące w projekcie: Polska, Ukraina
Data i miejsce: 1.09.2010-15.10.2011, Lwów

każda forma niepełnosprawności, także upośledzenie wzro-
ku, jest czymś, co bardzo ogranicza i utrudnia codzienne 
życie. stowarzyszenie „jeden świat”, zajmujące się na co 
dzień pomocą osobom niewidomym, podjęło się realizacji 
tego projektu, aby pokazać, że mimo wszystko osoby te 

mają przed sobą wiele możliwości, tylko potrzebują małej 
pomocy, żeby je odkryć. niezwykłe w projekcie było to, iż 
uczestnicy i opiekujący się nimi wolontariusze borykali się 
z tymi samymi problemami. Wszyscy wiedzieli, jak wyglą-
da życie z upośledzeniem wzroku i dzięki temu wzajemne 
zrozumienie i komunikacja – mimo ograniczeń fizycznych 
– były łatwiejsze. zanim właściwe działania się rozpoczęły, 
wolontariusze pilnie przygotowywali się do ich realizacji. 
brali udział w zajęciach dotyczących historii ukrainy, ję-
zyka ukraińskiego, a także w warsztatach poświęconych 
radzeniu sobie ze stresem i udzielaniu pierwszej pomocy. 
Wszystkie nabyte wówczas umiejętności wykorzystywali 
później w pracy z dziećmi. Wśród przeprowadzonych zajęć 
były warsztaty plastyczne, próby chóru, nauka języka oraz 
wizyty w bibliotece dla niewidomych.

uczestnicy nie ukrywali, że w trakcie projektu napotykali na 
liczne przeszkody i utrudnienia, ale każda trudna sytuacja 
dawała im możliwość nauczenia się, jak radzić sobie, gdy 
coś idzie nie tak, jak powinno. W ramach promocji projektu 
młodzież planowała stworzyć makiety lwowa i jego historii 
w wersji dostępnej dla widzących i niewidomych. okazało 
się jednak, iż ze względów organizacyjnych nie jest to moż-
liwe. ponieważ wszystkim bardzo zależało na stworzeniu 
czegoś wyjątkowego, zdecydowano się na przewodnik po 
lwowie. przygotowywany był przez cały czas trwania pro-
jektu. uczestnicy zbierali informacje, zdjęcia i rozmawiali 
z mieszkańcami miasta. efektem wspólnej paromiesięcznej 
pracy była niezwykła publikacja, dzięki której zarówno wi-
dzący, jak i niewidomi mogli wyruszyć w drogę po lwowie. 
zachęcała ona do poznawania architektury, sztuki, smaków 
oraz przyrody miasta. została wydrukowana w wersji braj-
lowskiej oraz czarnym drukiem. W celu promocji projektu 
przekazano ją do związku osób niewidomych oraz kół w po-
znaniu, kętrzynie i zielonej górze.

pomaganie innym osobom niewidomym miało bardzo 
pozytywny wpływ na samych wolontariuszy. każdy z nich 
musiał odnaleźć się w roli organizatora, co było okazją do 
przełamania bariery wyuczonej bezradności. zadania sta-
wiane przed niewidomymi, choć dla osób widzących mogły 
wydawać się proste, dla nich często stanowiły wyzwanie. 
przezwyciężyli obawy i lęki związane z kontaktem z osoba-
mi widzącymi, a przede wszystkim z obcą kulturą. zaanga-
żowanie w projekt nauczyło wolontariuszy asertywności, 
przedsiębiorczości, otwartości i wrażliwości na odmienność 
kulturową, a także dodało pewności siebie i wiary w swoje 
umiejętności. z kolei podopieczni przekonali się, że kultura 
i sztuka nie są zarezerwowane wyłącznie dla osób widzą-
cych. różnorodne zajęcia obudziły drzemiący w nich poten-
cjał i ciekawość świata. jednak jednym z najważniejszych 
celów projektu było uświadomienie dzieciom i młodzieży, iż 
nie powinny koncentrować się na swojej niepełnosprawno-
ści i zapominać o innych zmysłach. dzięki nim także można 
odkrywać świat na swój własny, szczególny sposób.

enabling 
artS „Wolontariusze bardzo mocno zajęli się 

zachęcaniem innych osób z problemami wzroku 
do skorzystania z szansy, jaką stał się dla nich 
wolontariat. Wiele osób zwróciło się do nas 
z zapytaniem, co zrobić, by będąc niewidomym, 
wyjechać na wolontariat za granicę”.
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akcja 2. w liczbach
Projekty akcji 2. w 2011 roku

Agnieszka Bielska – koordynator Akcji 2. 
W 2011 roku najpopularniejszymi krajami wśród polskich wolontariuszy były Ukraina, Niemcy, Hiszpania oraz Gruzja. W przy-

padku Ukrainy jest to prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z 2010 rokiem. Jeśli chodzi o zagranicznych wolontariuszy gosz-
czonych w Polsce w 2011 roku, to najliczniejszą grupę stanowili obywatele Turcji – 105 osób i jest to tendencja, która utrzymuje 
się na stałym, wysokim poziomie od roku 2009. Polskie organizacje najchętniej realizują projekty angażujące partnerów z kra-

jów historycznie i geograficznie związanych z Polską. W przypadku sąsiedzkich krajów partnerskich jest to Europa Wschodnia 
i Kaukaz (wśród nich – Ukraina i Gruzja), zaś wśród krajów programu – Niemcy.

dofinansowanie projektów w ramach akcji 2. oraz liczba wolontariuszy w 2011 roku 
z podziałem na województwa
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wolontariusze wysłani z Polski w ramach projektów zatwierdzonych w 2011 roku, 
finansowanych przez polską narodową agencję oraz inne narodowe agencje 

wolontariusze goszczeni w Polsce w ramach projektów zatwierdzonych w 2011 roku, 
finansowanych przez polską narodową agencję oraz inne narodowe agencje

 Wolontariusze wysłani za granicę

Polska Narodowa 
Agencja Programu 
„Młodzież w działaniu”

Inne Narodowe 
Agencje Programu 

„Młodzież w działaniu”

liczba wolontariuszy wysyłanych i goszczonych z podziałem na źródło finansowania projektów

140

239

339

214

 zagraniczni wolontariusze goszczeni w polsce

   /    projekty/Wolontariusze

 4/9   lubelskie

 2/13   łódzkie

 16/60   mazowieckie

 14/42   podlaskie

 6/24   warmińsko-mazurskie

 2/4   świętokrzyskie

 0/0   podkarpackiemałopolskie   18/48 

śląskie   12/22 
opolskie   1/1 

dolnośląskie   24/163 

lubuskie   4/12 

wielkopolskie   13/30 

kujawsko-pomorskie   14/47 

zachodniopomorskie   11/29 

pomorskie   14/49 

155

49
 zatwierdzone

 odrzucone
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Organizator: Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych CRIS
Kraje uczestniczące w projekcie: Polska, 
Autonomia Palestyńska Zachodniego Brzegu 
Jordanu i Strefy Gazy, Wielka Brytania, 
Chorwacja, Egipt, Jordania, Portugalia 
Data i miejsce: 4.02-11.02.2011, Koniaków, Rybnik

W 2011 roku cały świat przyglądał się burzliwym przemia-
nom w północnej afryce. Wszyscy widzieliśmy, co działo się 
w tunezji, egipcie czy libii, ale próby wprowadzenia zmian 
miały miejsce także w wielu innych krajach tego regionu. 
Wydarzenia te zainspirowały członków centrum rozwoju 
inicjatyw społecznych do przygotowania wspólnie z mło-
dzieżą z maghrebu projektu „better life – better opportu-
nities”. do udziału zaproszono osoby z siedmiu krajów: pa-
lestyny, jordanii, egiptu oraz portugalii, Wielkiej brytanii, 
chorwacji i polski.

główne działania projektu miały miejsce zimą, więc pogoda 
w polsce była dla gości dużym szokiem. jednak po krótkiej 
aklimatyzacji bardzo chwalili sobie czas spędzony w górach, 
gdzie odbywała się pierwsza część projektu. miała ona za 
zadanie zintegrowanie uczestników i przygotowanie do 
głównego wydarzenia. była nim konferencja „między arab-
ską wiosną przemian a europejską zimą kryzysu – o przed-
siębiorczości młodzieży”, odbywająca się na uniwersytecie 
ekonomicznym w rybniku. do udziału zaproszono kadrę na-
ukową uniwersytetu, studentów, wolontariuszy i pracowni-
ków organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu 
i organizacji biznesowych oraz wszystkie osoby zaintereso-
wane tematyką międzykulturową i społeczną.

Wystąpienia podczas konferencji wyraźnie pokazały, jak 
szeroko rozumiane może być pojęcie przedsiębiorczości. 
może mieć znaczenie czysto biznesowe, może dotyczyć 
działalności społecznej, a czasem oznaczać po prostu umie-
jętność przeżycia w trudnym miejscu i czasie. 

młodzi palestyńczycy opowiedzieli o tym, co oznacza 
przedsiębiorczość w okupacyjnej rzeczywistości. poka-
zali, jak wygląda życie codzienne w strefie gazy i z jakimi 
problemami boryka się tamtejsza młodzież. dzięki przed-
stawicielom egiptu uczestnicy konferencji dowiedzieli się 
też, jaka jest sytuacja młodzieży po rewolucji arabskiej 
Wiosny i jak wygląda wspieranie rozwoju przedsiębior-
czości w ich krajach. Hana jumaa z jordańskiej organizacji 

madrasati opowiedziała z kolei o licznych ini-
cjatywach społecznych, jakie są prowadzone 
w jej kraju, i o projektach jej organizacji, która 
współpracuje z ponad 400 szkołami w całym 
kraju. młodzież z Wielkiej brytanii przedstawiła 
sytuację w krajach europy ogarniętej kryzysem 
ekonomicznym, gdzie młodzi ludzie także żyją 

z poczuciem niepewnej przyszłości i braku stabilizacji, choć 
na zupełnie inną skalę niż na bliskim Wschodzie. chorwaci 
natomiast przedstawili sytuację młodzieży z perspektywy 
kraju, który wychodzi z trudnej sytuacji gospodarczej i stoi 
u progu unii europejskiej.

eksperci z polski opowiedzieli z kolei o jednym bardzo kon-
kretnym narzędziu wspierania przedsiębiorczości, jakim są 
akademickie inkubatory przedsiębiorczości. pokazali zasa-
dy ich działania i możliwości, jakie dają młodym ludziom. 
przedstawili także przykłady firm, które powstały dzięki 
wsparciu inkubatorów.

podobnie jak na wielu innych konferencjach, tak i na tej 
bardzo owocnym czasem były przerwy, podczas których 
uczestnicy toczyli ciekawe dyskusje, zadawali pytania pro-
wadzącym i rozwijali wątki rozpoczęte podczas prezentacji. 
dialog był znacznie ułatwiony dzięki wcześniejszej inte-
gracji uczestników i wspólnym przygotowaniom do konfe-
rencji, które miały miejsce kilka dni wcześniej. uczestnicy 
przyznają, że wymiana doświadczeń była bardzo przydatna 
i pokazała, w jaki sposób młodzi ludzie z różnych krajów 
mogą wzajemnie wzbogacać swoją wiedzę. „polacy mogą 
nauczyć się od nas wiele w obszarze inicjatyw młodzieżo-
wych, my natomiast podglądamy wasz system edukacji, 
żeby odpowiedzieć na pytanie >>jak stawiać sobie wyzwa-
nia<<” – podsumowała swoje obserwacje Hana z jordanii.

akcja 3.1.

wSPółPraca 
z SąSiedzkimi  
krajami 
PartnerSkimi unii 
euroPejSkiej

  wyjście poza granice mentalne i te 
dosłowne pozwala młodemu człowiekowi 
zrozumieć zachowania i obyczaje 
różnorodnych kultur. to powoduje, że 
uczestnicy wymian młodzieżowych 
i szkoleń przełamują niewidoczne bariery, 
obalają stereotypy, jednocześnie ucząc 
się, że drugi człowiek i rozwój własny są 
najważniejsze.  

better liFe 
– better 
oPPortunitieS

„Udział w projekcie wpłynie na zwiększenie 
umiejętności wspierania młodzieży w budowaniu 
postawy przedsiębiorczej i proaktywnej poprzez 
wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności 
oraz metod aktywizujących”.
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Organizator: Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”
Kraje uczestniczące w projekcie: Polska, Turcja, 
Białoruś, Francja, Ukraina
Data i miejsce: 19.06-27.06.2011, Olsztyn

pomysł na realizację projektu „Folk dizzy” zrodził się z mi-
łości do muzyki ludowej. chociaż obecnie nie jest ona zbyt 
popularna i lubiana wśród młodzieży, znalazła się grupa 
osób, dla których muzyka ta jest prawdziwą pasją i które 
pragnęły podzielić się nią z rówieśnikami. składała się ona 
z zespołów muzycznych z polski, turcji, białorusi, ukrainy 
oraz Francji. Wspólnie uczestnicy stworzyli wizję projektu 
będącego połączeniem warsztatów muzycznych z zajęciami 
poruszającymi kwestie wartości leżących u podstaw unii 
europejskiej.

najważniejszym elementem i formą pracy podczas projek-
tu były warsztaty muzyczne, w trakcie których każdy mógł 
podzielić się swoimi umiejętnościami oraz poprzez obser-
wację rówieśników nabyć zupełnie nowe. starano się unikać 
zazwyczaj nudnych, teoretycznych prezentacji, a korzystano 
z metod edukacji pozaformalnej, takich jak gry, zabawy, 
animacje. dzięki temu, iż młodzież uczyła się od siebie na-
wzajem, wszyscy musieli być pewni swojej wiedzy, aby być 
dobrymi nauczycielami. jednocześnie jednak musieli umieć 
słuchać i otworzyć się na to, co inni mieli im do przekazania.

oprócz warsztatów muzycznych uczestnicy zorganizowali 
popołudniowe spotkania tematyczne poświęcone edukacji 
międzykulturowej i europejskiej. obecność osób z różnych 
krajów, reprezentujących odmienne kultury, sprzyjała wy-
mianie doświadczeń i poglądów. „Folk dizzy” był okazją do 
refleksji na temat stereotypów, własnej tożsamości i inte-
gracji. Ważnym aspektem była także tolerancja i metody jej 
szerzenia wśród młodzieży. międzynarodowe towarzystwo 
wymagało stworzenia atmosfery wzajemnego zrozumienia 
i otwartości, dlatego nie zabrakło także krótkich prezentacji 
kultur poszczególnych krajów.

Wszystkie przeprowadzone zajęcia w formie warsztatów 
i prób muzycznych stanowiły przygotowanie do podsu-
mowania projektu, czyli do koncertu na żywo dla lokalnej 
społeczności. uczestnikom zależało przede wszystkim na 
pokazaniu, jak muzyka może połączyć ludzi żyjących na co 
dzień w zupełnie innych realiach. metaforą tego był właśnie 
końcowy koncert łączący muzykę ludową różnych państw 
i regionów.

poprzez udział w tym projekcie młodzi ludzie pragnęli po-
kazać społeczeństwu, iż muzyka jest doskonałym środkiem 
przekazu i sposobem na wyrażanie siebie. daje ona możli-
wość wyrażania swoich emocji, zarówno pozytywnych, jak 
i negatywnych. uczestnicy chcieli także w ten sposób zain-
spirować lokalną młodzież oraz całą społeczność do aktyw-
niejszego udziału w życiu kulturalnym oraz angażowania się 
w inicjatywy społeczne.

Folk dizzy

„Otwartość na innych, tolerancja, walka ze 
stereotypami i uprzedzeniami to zachowania, które 

chcemy wykorzystać w naszym codziennym życiu 
oraz przekazywać je innym”.

„Takie międzynarodowe spotkania są zawsze 
świetną okazją do zweryfikowania swoich 

własnych wyobrażeń o ludziach z innego kraju. 
Na pewno stanie się dla nas jasne, że stereotypy 
nie mają żadnego sensu, ponieważ naród składa 

się z milionów indywidualnych osób, które są 
wyjątkowe i zasługują na szacunek, niezależnie od 

środowiska i kultury, z której pochodzą”. 
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Projekty zatwierdzone w ramach akcji 3.1. w 2011 roku z podziałem na województwa

akcja 3.1. w liczbach
Projekty akcji 3.1. w 2011 roku

 zatwierdzone 

 goszczące 

 odrzucone i wycofane 

 Wysyłające

Wymiany Młodzieży

Szkolenie i tworzenie sieci

17

29

95

30

    /    zatwierdzone/odrzucone i wycofane

 7/15   lubelskie

 3/7   łódzkie

 5/10   mazowieckie

 0/2   podlaskie

 2/8   warmińsko-mazurskie

 3/6   świętokrzyskie

 0/2   podkarpackiemałopolskie   7/13 

śląskie   3/11 
opolskie   0/2 

dolnośląskie   7/17 

lubuskie   0/3 

wielkopolskie   1/7 

kujawsko-pomorskie   2/7 

zachodniopomorskie   4/9 

pomorskie   2/6 

Karolina Suchecka – koordynatorka Akcji 3.1.
W stosunku do roku poprzedniego nieznacznie wzrosła liczba zaakceptowanych projektów Szkolenia i tworzenia sieci (z 11 do 17) 
przy podobnej liczbie złożonych wniosków (33 w 2010 r. i 30 w 2011 r.). Zdecydowana większość projektów w 2011 roku była 

realizowana we współpracy z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. Wynika to głównie z bliskości kulturowej i geogra-
ficznej tego regionu. Prawdopodobnie ze względu na obawy związane z kwestiami organizacyjnymi większość beneficjentów 
zdecydowała się na realizację projektu w Polsce (aż 37 projektów). Krajami sąsiedzkimi zaangażowanymi w największą liczbę 
projektów były Ukraina i Gruzja. Sytuacja ta nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego. Niestety, obserwujemy duży 

spadek aktywności w Azerbejdżanie i Rosji, w ramach krajów Europy Wschodniej i Kaukazu, oraz bardzo małe zainteresowanie 
współpracą z krajami Europy Południowo-Wschodniej. Zachęcamy zatem do poznawania nowych kulturowo krajów i ludzi. 

zaangażowanie grup partnerskich w projektach wymian młodzieżowych akcji 3.1. w 2011 r. 
z podziałem na kraj pochodzenia grupy

zaangażowanie grup partnerskich w projektach szkoleń i tworzenia sieci  akcji 3.1. w 2011 r. 
z podziałem na kraj pochodzenia grupy
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akcja 4.3.

Szkolenie 
i tworzenie Sieci 

oSób Pracujących 
z młodzieżą 

i w organizacjach 
młodzieżowych

Organizator: Stowarzyszenie Centrum 
Wolontariatu 
Kraje uczestniczące w projekcie: Polska, Łotwa, 
Turcja, Bułgaria, Rumunia
Data i miejsce: 26.07-31.07.2011, św. Katarzyna 
k. Kielc

niektórzy rodzą się przywódcami, inni cechy przywódcze 
mogą nabyć z czasem. o ile w tym pierwszym przypadku jest 
to coś zupełnie naturalnego i przychodzi z łatwością, o tyle 
w drugim przydatna jest czasem pomoc osób trzecich. by wy-
kształcić dobrego lidera, potrzebne są doświadczenie, wiedza 
i umiejętności oraz odpowiednie podejście i metody pracy. 
projekt „liderzy w budowie” skoncentrowany był właśnie 
na szkoleniu i wspieraniu rozwoju liderów. oprócz polski 
w projekt zaangażowały się trzy kraje: rumunia, bułgaria 
oraz łotwa. już wcześniej realizowały one projekty z zakresu 
liderowania, ale poprzez udział w spotkaniu chciały podnieść 
kwalifikacje w tym zakresie. dodatkowo wszystkim uczestni-
kom bardzo zależało na nawiązaniu regularnej współpracy 
międzynarodowej, aby móc sprawniej funkcjonować.

celem uczestników było wspólne wypracowanie metod, któ-
re pozwoliłyby na jeszcze efektywniejsze szkolenie liderów. 
zależało im, aby ich podopieczni odznaczali się typowymi 
cechami lidera, takimi jak aktywność obywatelska, poczu-
cie solidarności, odpowiedzialność, tolerancja czy dążenie 
do samorealizacji. aby to osiągnąć, uczestnicy w trakcie 
projektu dyskutowali między innymi na temat istniejących 
form szkolenia przywódców, a przede wszystkim zastana-
wiali się, co tak naprawdę oznacza bycie liderem. ponie-
waż w projekcie brali udział przedstawiciele kilku państw, 
zdania na ten temat bywały różne, ale zawsze udawało się 
znaleźć wspólny mianownik, który był punktem wyjścia do 
dalszych rozważań. bardzo przydatne okazało się też prze-
analizowanie kilku wcześniejszych projektów, dotyczących 
tego tematu, ponieważ w szerszym gronie łatwiej było 
dostrzec ewentualne błędy i znaleźć dla nich rozwiązanie. 
W ramach ćwiczeń uczestnicy podzieleni na mniejsze grupy 
mieli za zadanie opracować miniprojekty, które być może 
zostaną wykorzystane w praktyce.

działania zostały zaplanowane w taki sposób, aby korzy-
ści z nich wynieśli zarówno indywidualni uczestnicy, jak 
i poszczególni partnerzy. główny cel, jakim było stworze-
nie platformy współpracy pomiędzy organizacjami, został 
osiągnięty, ponieważ uczestnicy deklarowali chęć wspólnej 
realizacji pewnych działań w przyszłości.

liderzy 
w budowie

 „Celem projektu jest nawiązanie współpracy 
między organizacjami w celu wzmocnienia 
ich potencjału. Spotkanie tego typu wiąże się 
z wymianą doświadczeń, wzrostem motywacji 
do działania, a w przyszłości lepszą realizacją 
założonych celów oraz szerszym wpływem na 
lokalne środowiska”.  Szkolenia podnoszą jakość naszych działań i są okazją do 

zdobywania wiedzy oraz rozwoju. dzięki nowym kontaktom 
mogą one rozprzestrzeniać się w tempie błyskawicznym 
z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych. 



40

Organizator: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
Kraje uczestniczące w projekcie: Polska, 
Bułgaria, Litwa, Rumunia, Włochy, Łotwa, 
Węgry, Turcja, Grecja
Data i miejsce: 5.09-12.09.2011; Motycz Leśny  
k. Lublina

zazwyczaj projekty dotyczące pracy z młodzieżą poświę-
cone są ogólnie zastosowaniu edukacji pozaformalnej jako 
metody najbardziej efektywnej. projekt „land of imagina-
tion” skupiał się na jednej konkretnej formie, jaką jest gra 
fabularna rozgrywana na żywo (ang. larp – live action role 
playing game). kurs skierowany był do pracowników mło-
dzieżowych, którzy posiadają już jakieś doświadczenie w or-
ganizacji działań na rzecz młodzieży. reprezentowali oni or-
ganizacje z polski, bułgarii, grecji, litwy, łotwy, rumunii, 
turcji, Węgier oraz Włoch. część z nich już od jakiegoś czasu 
promuje takie gry w swoich krajach i poprzez udział w pro-
jekcie chciała pokazać pozostałym uczestnikom, na czym 
one polegają oraz jakie korzyści płyną z ich stosowania. 
dowiedzieli się oni także, jak skutecznie połączyć larp-y 
z innymi metodami edukacji pozaformalnej.

program kursu opierał się częściowo na doświadczeniach 
zdobytych podczas projektów realizowanych we wcześniej-
szych latach. podstawową formą pracy były różnego rodza-
ju warsztaty tematyczne. Wśród nich znalazły się zajęcia 
dotyczące między innymi pedagogiki teatru, pedagogiki 
przeżycia, animacje językowe, make-up teatralny oraz deko-
racje sceniczne. dodatkowo uczestnicy wymienili się swo-
imi dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z pracą 
z młodzieżą, dzięki czemu dostali kilka cennych wskazówek, 
jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. dowiedzieli się, z ja-
kimi problemami organizacyjnymi mogą się spotkać, jakie 
niebezpieczeństwa mogą wynikać z nieznajomości kultu-
ry, prawa i tradycji krajów partnerskich oraz jak rozwiązy-
wać konflikty w grupie. aby kurs był bardziej dynamiczny 
i atrakcyjny dla uczestników, część zajęć przeprowadzona 
była w formie gier i zabaw. zaproszono także członków klu-
bu miłośników fantastyki i gier fabularnych z lublina, któ-
rzy zaprezentowali krótkie scenki, będące przykładowymi 
rozgrywkami z projektów. gościnnie pojawili się eksperci 
z różnych dziedzin wykorzystywanych w larp-ach. jedni 
prezentowali, jak przygotować rekwizyty (np. kopie map, 
biżuterię), inni – jak posługiwać się kijami ogniowymi oraz 
jak wykorzystać mowę ciała podczas gry.

land oF 
imagination

W trakcie trwania projektu udało się osiągnąć podstawowy 
cel, jakim było zacieśnienie współpracy pomiędzy organiza-
cjami. co ważniejsze, całość została bardzo pozytywnie oce-
niana przez samych uczestników. zajęcia zaplanowane były 
w taki sposób, aby każdy z nich mógł brać aktywny udział 
w ich realizacji. Wszyscy mogli otwarcie mówić o swoich 
wrażeniach i odczuciach podczas odgrywania scenek, co 
służyło integracji grupy. 
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akcja 4.3. w liczbach
Projekty w akcji 4.3. w 2011 roku

   /    zatwierdzone/odrzucone i wycofane
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kujawsko-pomorskie   1/1 
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job 
shadowing

Wizyta 
przygotowawcza

tworzenie 
przedsięwzięć 
partnerskich

seminarium kurs 
szkoleniowy

tworzenie 
sieci

Wizyta 
studyjna

spotkanie 
ewaluacyjne

dofinansowanie projektów akcji 4.3. w 2011 roku z podziałem na województwa

współpraca z krajami programu w ramach akcji 4.3. w 2011 roku

Bożena Kiluk - koordynatorka Akcji 4.3.
Liczba składanych aplikacji z każdym rokiem rośnie. W 2011 roku złożono 105 wniosków, z czego 42 dofinansowano. Ana-

logicznie rok wcześniej złożono ich 88, a dofinansowano 40. W 2011 roku beneficjentami Akcji 4.3. były głównie organizacje, 
które już regularnie korzystają z możliwości, jakie stwarza program „Młodzież w działaniu”. Na 42 zatwierdzone projekty tylko 

cztery były realizowane przez organizacje, które występowały po raz pierwszy o dofinansowanie w programie. W minionym roku 
dofinansowano o dwa projekty więcej niż w 2010 roku, w tym jeden projekt składający się z trzech działań. W sumie złożono 

o 17 propozycji działań więcej niż w roku wcześniejszym. Pozwoliło to na dofinansowanie najlepszych i sprawiło, że ogól-
nie jakość realizowanych projektów znacznie wzrosła.
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akcja 5.1.

SPotkania 
młodzieży i oSób 
odPowiedzialnych  
za Politykę 
młodzieżową

Organizator: Stowarzyszenie Edukacja przez 
Internet
Data i miejsce: 15.05-21.05.2011, Kielce

projekt ten był częścią obchodów europejskiego tygodnia 
młodzieży w europie. był o tyle ciekawy, iż nie angażował 
żadnej określonej liczby uczestników. dotyczył on kilku 
zagadnień i skierowany był do wszystkich osób ze społecz-
ności lokalnej, które były nimi zainteresowane. Wśród po-
ruszanych tematów były między innymi takie kwestie, jak: 
bezrobocie i zatrudnienie młodych ludzi, wyrównywanie 
możliwości rozwoju młodzieży z mniejszymi szansami, wo-
lontariat – pomiędzy edukacją a pracą, aktywne uczestnic-
two młodzieży w życiu społeczności, oddziaływanie i efekty 
programu „młodzież w działaniu”. Wszyscy zainteresowani 
mogli przekazać swoje spostrzeżenia w obrębie każdego 
z tych tematów. bezpośrednimi uczestnikami byli więc stu-
denci, młodzież szkolna, przedstawiciele organizacji i insty-
tucji skupiających młodzież. 

główne pytanie postawione przez organizatorów brzmiało: 
czym tak naprawdę jest polityka młodzieżowa oraz w jaki 
sposób młodzież może na nią wpłynąć? celem organizatorów 
była więc popularyzacja postawy aktywnego obywatelstwa 
i zaangażowania w działania na rzecz lokalnej społeczności.

na działania projektu składały się dwa główne wydarzenia: 
debata młodzieży z przedstawicielami władz, instytucji i po-
litykami oraz wystawa fotograficzna zatytułowana „młodym 
okiem na europę”. do debaty zaproszeni zostali politycy, 
decydenci oraz eksperci z różnych dziedzin. przedstawiciele 
władz zapoznali się z postulatami oraz wskazówkami mło-
dzieży, dotyczącymi dalszych działań na rzecz lokalnej spo-
łeczności. udział wzięli także pracownicy różnych urzędów, 
w tym urzędu pracy, dzięki czemu możliwa była dyskusja na 
temat bezrobocia oraz zatrudniania młodych osób. ponie-
waż nie wszyscy mieszkańcy byli zainteresowani udziałem 
w debatach i dyskusjach, zaplanowana została galeria pro-

jektu, która pozwoliła dotrzeć do jeszcze szerszego grona 
osób. projekt skierowany był w dużym stopniu do młodzieży 
z mniejszymi szansami, aby uświadomić jej, że przeszkody 
ekonomiczne nie są aż tak istotne. najważniejsze są bowiem 
chęć działania i zaangażowanie w to, co się robi. 

euroPejSki 
tydzień młodzieży 
– w naSzych rękach 
PrzySzłość leży

„Wyniki projektu mają stanowić podstawę do przyszłych 
działań Unii Europejskiej w sprawach dotyczących 
młodzieży oraz polityki młodzieżowej. Rezultaty projektu, 
rekomendacje, stanowiska i poglądy młodzieży zebrane 
podczas debaty przyczynią się do zmiany poglądu na 
politykę młodzieżową w Europie”.

  „nic o nas bez nas” to hasło 
przewodnie młodych ludzi, którzy 
zaangażowani w politykę młodzieżową 
pragną głośno wyrażać swoje zdanie 
i mieć realny wpływ na przyszłość 
swoją i swoich rówieśników. 
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„Mamy nadzieję, że nabyte dzięki spotkaniu 
doświadczenia zostaną zaszczepione w wielu 

miejscach i będą sprzyjać rozwojowi młodzieżowych 
inicjatyw obywatelskich w całym kraju”.

Organizator: Stowarzyszenie Edukacji Rówieśniczej
Data i miejsce: 26.07-30.07.2011, Toszek

chociaż projekty i wymiany młodzieżowe w ramach progra-
mu „młodzież w działaniu” trwają zazwyczaj zaledwie kilka 
dni, to atmosfera, jaka podczas nich powstaje, sprawia, iż 
często ludzie, którzy się wcześniej nie znali, pozostają przy-
jaciółmi i utrzymują kontakt przez długie lata. Wspomina-
jąc udaną współpracę, niejednokrotnie ponownie decydują 
się na udział w podobnym wydarzeniu. projekt „Forum dla 
przyszłości” zrodził się właśnie z chęci ponownego spotka-
nia i podjęcia wspólnie jakiejś inicjatywy. uczestnikami byli 
absolwenci i, ii oraz iii edycji młodzieżowej akademii lo-
kalnych liderów wraz ze współpracownikami, co w efekcie 
dało dość liczną grupę, bo aż 120-osobową. reprezentowali 
oni różne organizacje pozarządowe, non profit, nieformalne 
grupy młodzieży oraz stowarzyszenia.

działania składały się z dwóch części: seminaryjnej oraz 
integracyjnej. część pierwsza obejmowała różnego rodzaju 
warsztaty, debaty z decydentami oraz spotkania z eksper-
tami. W jej trakcie poruszono cztery główne ścieżki tema-
tyczne: działalność młodzieżowych rad miasta, współpra-
ca trzeciego sektora ze szkołami, edukacja pozaformalna 
w szkołach oraz partnerstwo i sieć. tematy te wydały się 
uczestnikom szczególnie godne uwagi, ponieważ każdy 
z nich spotyka się z nimi na co dzień, w mniejszym lub 
większym stopniu. głównym celem była więc aktywizacja 
młodych ludzi poprzez uświadomienie im, iż wszyscy mają 
prawo do wyrażania swoich opinii w kwestiach, które ich 
dotyczą. niezwykle istotnym zagadnieniem było także two-
rzenie sieci i partnerstwa pomiędzy zaproszonymi organi-
zacjami, gdyż wspólna praca jest bardziej efektywna i przy-
nosi bardziej wymierne efekty. dzięki temu założone cele 
mogłyby być realizowane na forum lokalnym, regionalnym 
oraz ogólnopolskim.

aby współpraca układała się pomyślnie, zorganizowano 
osobną część integracyjną. uczestnikom bardzo zależało 
na dotarciu do lokalnej społeczności, dlatego zaprosili do 
udziału jej mieszkańców. każdy chętny mógł więc skorzy-
stać z przygotowanych atrakcji. przez trzy wieczory zamek 
w toszku, gdzie odbywało się spotkanie, przepełniony był 
muzyką, radością i rozmowami. zaplanowano pokazy fil-
mów, happeningi, gry fabularne oraz koncerty.

organizacja przedsięwzięcia na tak dużą skalę była dla mło-
dych ludzi nie lada wyzwaniem. można by powiedzieć, iż 
już sam fakt, iż projekt udało się zrealizować, był sukcesem 
samym w sobie. uczestnicy rozsiani byli po całej polsce, 
jednak chęć i mobilizacja były na tyle duże, iż odległości 
i kwestie związane z zebraniem tak dużej liczby osób nie 
stanęły na przeszkodzie w jego realizacji. projekt zakończył 
się więc sukcesem, co zarówno organizatorom, jak i uczest-
nikom dało poczucie, iż dokonali czegoś ważnego i pozy-
tywnego dla swoich społeczności lokalnych. 

Forum dla 
PrzySzłości

akcja 5.1. w liczbach
Projekty akcji 5.1. w 2011 roku

Bożena Kiluk – koordynatorka Akcji 5.1.
Rok 2011 odznaczał się znaczącym wzrostem składanych i dofinansowanych projektów. W 2008 roku złożono 24 apli-

kacje, w 2009 – 25, w 2010 również 25, z czego dofinansowanie otrzymało 12. W 2011 roku zostało złożonych 77 wniosków, w tym 
41 otrzymało dofinansowanie, co stanowi trzykrotny wzrost w stosunku do lat ubiegłych. Dużo wyższa liczba składanych 

wniosków to efekt większego zainteresowania Akcją 5.1. w kontekście udziału młodzieży w życiu publicznym. Popularność akcji 
uwarunkowana była także organizacją Europejskiego Tygodnia Młodzieży, który miał miejsce w maju 2011 roku; dofinansowano 

związanych z nim 20 projektów o charakterze debat regionalnych. Należy tu wspomnieć, iż Polska na tle innych krajów euro-
pejskich jest liderem w liczbie złożonych i zrealizowanych projektów w ramach Akcji 5.1., nie tylko w 2011 roku.

dofinansowanie projektów akcji 5.1. w 2011 roku z podziałem na województwa

 zatwierdzone  odrzucone i wycofane 
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plan szkoleń i współpracy (tcp) to działania własne naro-
dowej agencji służące wspieraniu beneficjentów programu 
„młodzież w działaniu” oraz osób zainteresowanych realiza-
cją projektów młodzieżowych. dzięki działaniom podejmo-
wanym w ramach planu młodzi ludzie oraz osoby pracujące 
z młodzieżą mogą zdobywać i podnosić kompetencje oraz 
wiedzę dotyczącą edukacji pozaformalnej oraz tworzenia 
wysokiej jakości projektów młodzieżowych. 

magdalena malinowska – koordynatorka tcp
działania odbywające się w polsce w 2011 roku skupiały 
się na utrzymaniu wysokiej jakości szkoleń realizowanych 
przez narodową agencję, realizacji przedsięwzięć autor-
skich, doskonaleniu istniejących strategii poszczególnych 
akcji i programu oraz docieraniu do nowych beneficjentów 
i szlifowaniu umiejętności osób od dłuższego czasu związa-
nych z programem. 

potrzeby szkoleniowe oraz pomysły na konkretne działania, 
które miały miejsce w 2011 roku, były zgodne z opracowaną 
strategią narodowej agencji na lata 2011-13. uwzględniały 
doświadczenie z lat poprzednich, wyniki ewaluacji średnio-
okresowej oraz pomysły na nowe działania będące wyni-
kiem konsultacji z pracownikami merytorycznymi poszcze-
gólnych akcji programu, członkami zespołu trenerskiego 
narodowej agencji oraz przedstawicielami agencji z innych 
krajów. Wpływ na kształt działań miały także uwagi zgła-
szane przy różnych okazjach przez młodzież i osoby pracu-
jące z młodzieżą. strategia szkoleniowa narodowej agencji 
w polsce wpisywała się także w ramy europejskiej strategii 
szkoleniowej.

główne nurty działań realizowanych w polsce 
w 2011 roku to:

–  działania promujące wymianę, współpracę 
i szkolenia w zakresie pracy z młodzieżą (szkole-
nia skierowane do osób pracujących z młodzieżą 
i w organizacjach młodzieżowych podnoszące 
wiedzę i umiejętności młodych ludzi. były to 
szkolenia pajp – pozaformalna akademia jako-
ści projektu oraz mall – młodzieżowa akade-
mia lokalnych liderów),

–  działania prowadzące do przygotowania kolejnych projektów 
w ramach programu „młodzież w działaniu” (głównie szkole-
nia wprowadzające do poszczególnych akcji programu),

–  działania wspierające wymianę doświadczeń i dobrych 
praktyk pomiędzy osobami pracującymi z młodzieżą 
(spotkania ewaluacyjne beneficjantów akcji 1. oraz zjazd 
organizacji Wolontariatu europejskiego, szkolenia mię-
dzynarodowe w akcji 2.),

–  działania umożliwiające powstanie trwałych przedsię-
wzięć partnerskich i sieci (działania międzynarodowe 
w ramach współpracy z innymi narodowymi agencjami 
i z salto, czyli goszczenie szkoleń międzynarodowych 
oraz wysyłanie polskich uczestników za granicę),

–  szkolenia regionalne na temat jakości w projektach pro-
gramu „młodzież w działaniu” pozwalające na dotarcie do 
większej liczby potencjalnych beneficjentów. W drodze 
otwartego konkursu wyłoniono ośrodki szkolące. instytu-
cje te przygotowują serie szkoleń regionalnych podnoszą-
cych wiedzę o realizacji projektów w programie „młodzież 
w działaniu”. dzięki temu szkolenia programu obecne 
były w każdym regionie polski.

Plan Szkoleń 
i wSPółPracy

ważne liczby:
 13  Wydarzeń międzynarOdOWych

 40 prOjektóW krajOWych

 16  szkOleń regiOnalnych

 78  szkOleń Wysyłających

 3044 uczestnikóW z pOlski

 365 uczestnikóW z zagranicy

 161  uczestnikóW Wysłanych z pOlski 
na szkOlenia zagraniczne

zapraszamy dO zapOznania się  
z Opisami Wybranych szkOleń! 

działania właSne 
narodowej agencji
  Plan szkoleń i współpracy

wydarzenia tematyczne
Publikacje



50 51

bitrimulti

Data i miejsce: 13.09-18.09.2011; Konstancin-Jeziorna
Oznaczenie: Akcja 1.1.; 3.1., szkolenie międzynarodowe

szkolenie „bitrimulti” skierowanie jest przede wszystkim 
do młodych osób, które do tej pory miały bardzo mały 
związek z wymianami międzynarodowymi, ale chciałyby 
spróbować swoich sił przy ich organizacji, tylko potrzebują 
pomocy i wskazówek w tej kwestii. podczas realizacji pro-
jektu bardzo duży nacisk położony był na pracę zespołową 
oraz pozaformalne metody nauczania, takie jak warsztaty, 
animacje oraz gry.

Wśród uczestników projektu była młodzież z polski, 
chorwacji, Francji, Węgier, irlandii, portugalii, Hiszpanii, 
szwajcarii, turcji i Wielkiej brytanii. mimo tak ogromne-
go zróżnicowania kulturowego młodzież bardzo swobodnie 
czuła się w swoim towarzystwie, czemu sprzyjało doskonałe 
przygotowanie całej imprezy. organizatorzy dbali o płynny 
przepływ informacji oraz bardzo przejrzysty podział obo-
wiązków i dzięki temu całość przebiegała bardzo sprawnie 
i bez problemów.

największe sukcesy dotyczyły wiedzy o funkcjonowaniu 
i organizacji międzynarodowych wymian młodzieżowych, 
a także zadań programu „młodzież w działaniu”. W trakcie 
ewaluacji większość uczestników przyznawała, iż przed 
udziałem w projekcie znajomość tych kwestii była u nich 
znikoma, natomiast po jego zakończeniu niemalże wszyscy 
czuli się pewniej w tej tematyce. świadczył o tym także 
fakt, iż pod koniec ponad 90% uczestników deklarowało, iż 
czułoby się na siłach wziąć udział w organizacji wymiany 
międzynarodowej, podczas gdy na początku było to niewie-
le ponad 10%. Właśnie ten wzrost pewności siebie i wiary 
w swoje umiejętności uważany był, zarówno przez uczest-
ników, jak i organizatorów, za największe osiągnięcie tego 
projektu. młodzież poznała podstawowe zasady tworzenia 
programu takiej wymiany, dzięki czemu zdobyła solidne 
postawy do pracy przy swoich przyszłych samodzielnych 
projektach.

let’s Follow up

Data i miejsce: 7.10-12.10.2011, Warszawa
Oznaczenie: Akcja 3.1., szkolenie międzynarodowe

szkolenie, którego głównym organizatorem była narodowa 
agencja programu „młodzież w działaniu”, było niezwykłą 
okazją do nawiązania porozumienia z osobami pochodzą-
cymi z innych państw. W jego realizację zaangażowało się 
48 uczestników między innymi z takich krajów, jak: austria, 
belgia, czechy, Francja, niemcy, portugalia, słowenia, ar-
menia, egipt, gruzja, izrael, jordania, liban oraz kilku in-
nych z regionu europy Wschodniej i południowo-Wschod-
niej. udział brali więc nie tylko przedstawiciele państw 
należących do unii europejskiej, ale także spoza niej, co 
tym bardziej pozytywnie wpłynęło na nawiązanie dialogu 
międzykulturowego. program szkolenia składał się z dwóch 
części. pierwsza z nich miała miejsce w czarnogórze i doty-
czyła przede wszystkim pozaformalnych form pracy z mło-
dzieżą. uczestnicy nie tylko mieli okazję dowiedzieć się cze-

goś od swoich bardziej doświadczonych kolegów, ale także 
mogli swobodnie przedstawić na forum swoje pomysły 
i przedyskutować je z innymi. po tak dobrym przygotowaniu 
teoretycznym i praktycznym uczestnicy wrócili do swoich 
krajów, gdzie mieli za zadanie wprowadzić w życie to, czego 
się nauczyli. zdobyta wiedza obejmowała wiele zagadnień, 
których znajomość bardzo przydaje się w codziennej pracy 
z młodzieżą. były to więc takie kwestie, jak: praca w grupie, 
dobra komunikacja czy edukacja pozaformalna. poruszane 
były tematy związane z bezpośrednią pracą z młodzieżą, ale 
i takie, które pomagają w indywidualnym rozwoju uczestni-
ków. dowiedzieli się oni, jak zarządzać czasem i budżetem, 
wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia, wyszukiwać 
potrzebne informacje, a także jakie cechy powinien posia-
dać dobry lider.

przez 12 kolejnych miesięcy młodzi ludzie starali się 
w praktyce wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności 
w środowiskach, w których pracują na co dzień. następnie 
ponownie spotkali się w Warszawie, aby podsumować efek-
ty swojej pracy. Wszyscy bardzo miło wspominali wspólnie 

spędzony czas, ale przede wszystkim zgodnie twierdzili, iż 
szkolenie to bardzo wiele wniosło do ich życia nie tylko za-
wodowego, ale także prywatnego, gdyż zdobyta wiedza jest 
w dużym stopniu uniwersalna.

Sztuka promocji, czyli jak upowszechniać rezultaty 
projektów

Data i miejsce: 27.06-29.06.2011, Konstancin-Jeziorna
Oznaczenia: ogólne, szkolenie krajowe

osoby poświęcające się pracy z młodzieżą zawsze dążą do 
tego, aby projekty, które organizują, na długo zapadły w pa-
mięć ich podopiecznych oraz żeby wynieśli oni z nich jak 
najwięcej. zadowolenie uczestników to jednak tylko część 
sukcesu, ponieważ na powodzenie projektu młodzieżowego 
składają się różne czynniki.

jak pokazała końcowa ewaluacja programu „młodzież 
w działaniu”, jednym z ważniejszych elementów jest roz-
powszechnianie. okazało się, iż pozytywny wpływ podej-
mowanych działań byłby jeszcze większy, gdyby były one 

bardziej widoczne. szkolenie to poświęcone zostało więc 
specjalnej strategii, która ma temu służyć. jest nią deor, 
będący skrótem od anglojęzycznego zwrotu dissemination 
and exploitation of results. oznacza on dokładnie upo-
wszechnianie i wykorzystywanie rezultatów. stosowanie 
tej strategii miało więc na celu dostarczanie informacji 
dotyczących realizacji projektów, a przede wszystkim ich 
skuteczności i przydatności.

szkolenie prowadzone było głównie w formie warsztatów, 
w trakcie których kursanci dyskutowali o tym, jak istotny 

oPiS Szkoleń
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jest proces rozpowszechniania efektów działań. dzisiejszy 
świat daje wiele możliwości dotarcia do szerokiego grona 
odbiorców. najskuteczniejszym sposobem jest oczywiście 
internet, jednak uczestnicy zastanawiali się, jakie inne na-
rzędzia mogą okazać się pomocne. analizowali skuteczność 
takich metod przekazu jak happeningi, plakaty, broszury, 
różnego rodzaju gadżety oraz kontakt z mediami.

bardzo ważne dla organizatorów było ukazanie różnicy 
między deor-em a promocją, które to określenie ostatnio 

często jest nadużywane. deor skupia się na rozpowszech-
nianiu rezultatów projektu, czyli korzyści, jakie osiągnęli 
jego uczestnicy lub społeczności lokalne. dzięki temu 
uczestnicy mają możliwość pochwalenia się tym, co osią-
gnęli lub z czego są dumni. promocja dotyczy natomiast 
widoczności projektu jako całości: organizowanych dzia-
łań, organizatorów lub sposobów dofinansowania. różnicę 
tę bardzo dobrze uchwyciła jedna z uczestniczek, mówiąc: 
„W każdym deor-ze jest promocja, nie w każdej promocji 
jest deor”.

lokalnie czy międzynarodowo? 
Szkolenie wprowadzające do akcji 1.

Data i miejsce: 27.10-30.10.2011, Konstancin-Jeziorna
Oznaczenia: Akcja 1., szkolenie krajowe

szkolenie „lokalnie czy międzynarodowo?”, jako wprowa-
dzenie do akcji 1. młodzież dla europy, skierowane było 
przede wszystkim do osób, które są zainteresowane współ-
organizowaniem różnego rodzaju inicjatyw oraz wymian 
młodzieżowych. praca z młodzieżą wymaga bowiem szcze-
gólnego podejścia, wiedzy i umiejętności, które najlepiej 
zdobyć poprzez obserwację i uczenie się od doświadczonych 
już w tej kwestii kolegów. uczestnikami tego szkolenia byli 
przedstawiciele różnych fundacji, stowarzyszeń oraz orga-
nizacji harcerskich, działających głównie na terenach słabo 
zurbanizowanych. być może właśnie dzięki temu mieli oni 
tak duży zapał i chęć do pracy. ze względu na środowisko, 

z którego pochodzili, nie mieli tak dużych możliwości roz-
woju w kierunku pracy z młodzieżą, dlatego z tym większym 
entuzjazmem aktywnie uczestniczyli we wszystkich działa-
niach zorganizowanych podczas szkolenia.

choć spotkanie trwało zaledwie cztery dni, uczestnicy 
bardzo się ze sobą zżyli. łączyła ich pasja, którą pragnęli 
wspólnie rozwijać. ze względu na brak czasu program prze-
widywał tylko jeden wieczór integracyjny. Wszystkim jed-
nak bardzo zależało na bliższym poznaniu się, dlatego spo-
tykali się pod koniec każdego dnia, aby dzielić się swoimi 
doświadczeniami, zainteresowaniami i poglądami. W tak 

przyjaznej atmosferze uczestnicy dowiadywali się między 
innymi, jakie są zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz 
co jest niezbędne do tego, aby projekt młodzieżowy zakoń-
czył się sukcesem. przeprowadzono więc warsztaty dotyczą-
ce pracy w grupie, sposobów rozpowszechniania projektów 
oraz reguł, którymi należy kierować się przy jego pisaniu.

udział w tym szkoleniu stanowił dla wszystkich niezwykłą 
okazję do zdobycia cennej wiedzy i dostarczył wskazówek, 
które w przyszłości ułatwią realizację projektów i inicjatyw. 
podczas ewaluacji uczestnicy bardzo wysoko oceniali orga-

nizację szkolenia. jednym z największych sukcesów był fakt, 
iż niemal wszyscy nabrali pewności siebie i deklarowali, iż 
dzięki temu spotkaniu realizacja projektów młodzieżowych 
będzie dla nich dużo łatwiejsza. „podczas pracy czułam się 
bardzo swobodnie. prowadzący chętnie odpowiadali na 
nasze pytania. chciałabym na co dzień pracować z takimi 
ludźmi. ich wiedza i kompetencje są na najwyższym pozio-
mie” – tego typu oceny uczestników są najlepszą nagrodą  
i świadczą o potrzebie realizacji podobnych szkoleń w przy-
szłości, ponieważ jest wiele osób pragnących realizować się 
w pracy z młodzieżą, ale potrzebują odrobiny pomocy.

mentor w roli głównej – czyli jak być dobrym mentorem 
wolontariusza europejskiego 

Data i miejsce: 11.06-14.06.2011, Warszawa
Oznaczenia: Akcja 2., szkolenie krajowe

rok 2011 przyniósł ze sobą kolejne zmiany formalne, mery-
toryczne i jakościowe w programie „młodzież w działaniu” 
mające bezpośredni wpływ na realizowane projekty Wo-
lontariatu europejskiego. projekt evs w większym niż do-
tychczas stopniu kładzie nacisk na rozwój osobisty wolon-
tariusza, jego proces uczenia się, pozyskiwanie przez niego 
nowych, przydatnych na rynku pracy kompetencji. 

W związku z tym znacząco wzrosła również rola mentora 
w projekcie. ma on z jednej strony wspierać proces ucze-
nia się wolontariusza, z drugiej pomagać mu w takim za-
planowaniu projektu, a potem w jego realizacji i refleksji 
nad nim, by pozwolić młodemu człowiekowi na możliwie 
najpełniejsze wykorzystanie doświadczenia uczestniczenia 
w Wolontariacie europejskim. 

tym zagadnieniom poświęcone było szkolenie dla men-
torów, które odbyło się w czerwcu 2011 r. przedstawiciele 
organizacji evs – 24 mentorów, zarówno tych bardzo do-
świadczonych, jak i dopiero zaczynających swoją przygodę 

z wolontariatem – wspólnie zastanawiali się, jak budować 
więź z wolontariuszem, jak być źródłem wsparcia i motywa-
cji, jak dbać o komfort pracy swój jako mentora i wolonta-
riusza. pytaniem nadrzędnym było, jak być dobrym mento-
rem wolontariusza europejskiego. za przykład i inspirację 
do pracy posłużyła „odyseja” Homera. mentor to postać 
z mitologii greckiej. był on opiekunem i wychowawcą tele-
macha, syna odyseusza z dzieła Homera. 

szkolenie prowadzili doświadczeni trenerzy – dagna gmi-
trowicz oraz Wojtek spychała.

szkolenie dla mentorów okazało się sukcesem. mentorzy 
wskazywali w ewaluacji, że przynajmniej raz w roku powinni 
mieć możliwość spotkania, oceny swoich doświadczeń oraz 
pogłębienia zagadnień pracy z wolontariuszami, dlatego 
narodowa agencja będzie kontynuowała tego typu szkole-
nia w 2012 r.

między innymi

Projekt długoterminowy realizowany we współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży
Oznaczenia: ogólne – edukacja międzykulturowa, szkolenie krajowe

każdy, kto choć raz zmienił środowisko, w którym żyje, zdaje 
sobie sprawę z tego, iż może się to wiązać z licznymi wyzwa-
niami. W dzisiejszych czasach, kiedy emigracja zarobkowa, 
studia za granicą lub praca w międzynarodowym zespole 

są na porządku dziennym, ludzie często zmuszeni są do 
przystosowania się do nowych warunków niemalże z dnia 
na dzień. niektórzy bez problemu odnajdują się w nowych 
realiach, inni potrzebują pomocy i wsparcia. odpowiednie 
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kompetencje wymagane są też od osób, które pracują z gru-
pami zróżnicowanymi kulturowo. stąd narodowa agencja 
programu „młodzież w działaniu” wraz z polsko-niemiecką 
Współpracą młodzieży postanowiła przygotować warsztaty 
skierowane do studentów pedagogiki i resocjalizacji, któ-
re dadzą im podstawy do efektywnej pracy pedagogicznej 
w szkole oraz klasie międzykulturowej.

Warsztaty edukacji międzykulturowej „między innymi” 
składają się z obowiązkowego modułu „Wstęp do eduka-
cji międzykulturowej” dotyczącego podstawowych pojęć, 
takich jak: wielokulturowość, kultura i edukacja między-
kulturowa oraz modułów komplementarnych poszerzają-
cych wiedzę o kolejne aspekty. moduły komplementarne 
skonstruowano w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom 
konkretnych grup studentów. jednym z ważniejszych poru-
szanych tematów jest komunikacja międzykulturowa, bez 
której odnalezienie się w środowisku odmiennym kulturo-
wo jest niemalże niemożliwe. studenci uczą się, jak radzić 

sobie w trudnych sytuacjach wynikających z uprzedzeń, ste-
reotypów lub błędnego odczytywania komunikatów cha-
rakterystycznych dla kodu komunikacyjnego danej kultury. 
inne istotne zagadnienia to praca w zespole międzykultu-
rowym, zarządzanie projektem oraz rozwijanie kompetencji 
międzykulturowych wśród dzieci i młodzieży. 

uczestnictwo w tych warsztatach przygotowuje studentów 
do świadomej pracy z grupami wielokulturowymi. poza tym 
zdobytą wiedzę będą mogli przekazywać swoim młodym 
podopiecznym, aby odmienność kulturowa i stereotypy 
nie stawały na przeszkodzie do poznawania świata. naby-
te kompetencje oraz poznanie warsztatowych metod pro-
wadzenia zajęć mogą również zwiększyć ich szanse na tak 
bardzo wymagającym dziś rynku pracy.

Warsztaty „między innymi” realizowane są w ramach pro-
gramu studiów. do tej pory odbywały się w warszawskim 
kolegium nauczycielskim oraz na uniwersytecie Warszaw-
skim (wydział pedagogiki, germanistyki i ipsir). W kolej-
nym roku akademickim planowane są zajęcia również na 
uczelniach poza Warszawą.

kurs na jakość

Data i miejsce: 7.04-10.04.2011, Konstancin-Jeziorna
Oznaczenie: Akcja 4.3., szkolenie krajowe

szkolenie „kurs na jakość” zorganizowane zostało w celu 
promowania działań realizowanych w ramach akcji 4.3. 
programu „młodzież w działaniu”. przeznaczone było dla 
osób, które chciałyby bardziej zaangażować się w projekty 
i potrzebowały wsparcia zarówno pod względem teoretycz-
nym, jak i praktycznym. Ważne było jednak, aby osoby te 
miały już do czynienia z pracą na rzecz młodzieży, ponieważ 
wymiana dotychczasowych doświadczeń stanowiła istotny 
element programu szkolenia. 

głównym celem było przybliżenie uczestnikom podstawo-
wych założeń akcji 4.3., dzięki czemu mogli oni lepiej zro-
zumieć jej istotę. było to niezbędne do umiejętnego plano-
wania działań, co stanowi jeden z podstawowych warunków 
powodzenia projektów. poruszano także inne zagadnienia 
mające wpływ na podnoszenie ich jakości. organizato-
rzy poświęcili sporo czasu między innymi na wyjaśnienie 
kwestii czysto organizacyjnych. uczestnicy dowiedzieli 
się więc, jakie są wymogi formalne, które należy spełnić, 
zgłaszając swój projekt, oraz jakie są szczegółowe zasady 
finansowania. 

po pierwszym dniu, który praktycznie w całości przeznaczo-
ny był na szczegółową charakterystykę akcji 4.3., uczestnicy 
mieli już podstawy teoretyczne do tego, aby podjąć próbę 
napisania harmonogramu projektu. pracując w grupach, 
mieli za zadanie przygotować program zgodny z poznanymi 
zasadami. gdy projekty były już gotowe, wszyscy zaprezen-
towali na forum efekty swojej pracy, co również było impul-
sem do dyskusji i burzy mózgów. następnie uwzględniając 
wszelkie warunki formalne, musieli opracować wniosek. 
ostatni dzień przeznaczony był na wszelkie zagadnienia 

finansowe, co pomocne jest przy ustalaniu budżetu projek-
tów. była to także ostatnia okazja do zadawania pytań. jeśli 
po szkoleniu nadal istniały jakieś niejasne kwestie, to był 
właśnie czas, żeby uzyskać odpowiedzi na dręczące pytania.

podczas ewaluacji uczestnicy bardzo wysoko oceniali orga-
nizację kursu. dzięki niemu nabrali pewności co do swoich 
umiejętności i zdobyli wiedzę, która niewątpliwie okaże się 
przydatna w przyszłej pracy na rzecz młodzieży.

PajP – Partnerstwo lokalne w praktyce

Data i miejsce: 20.04-24.04.2011, Konstancin-Jeziorna
Oznaczenie: ogólne – partnerstwo lokalne, szkolenie krajowe

pajp, czyli pozaformalna akademia jakości projektu, to 
cykl szkoleń skierowanych do liderów młodzieżowych, pra-
gnących wzbogacić swoje dotychczasowe doświadczenie 
o nowe kompetencje w określonych obszarach mających 
wpływ na jakość projektów. cała istota szkolenia zawarta 
jest w jego nazwie. przede wszystkim wskazuje ona na wy-
korzystanie pozaformalnych metod nauki jako najlepszego 
środka przekazywania wiedzy. prowadzone jest w formie 
akademii, czyli modułowych spotkań, które każdorazowo 
kończą się uzyskaniem certyfikatu i które prowadzą do pod-
niesienia jakości projektów realizowanych w ramach pro-
gramu „młodzież w działaniu”. 

tym razem cykl poświęcony był partnerstwu na poziomie 
lokalnym. na szkolenie składały się trzy etapy: szkolenie me-
rytoryczne, implementacja oraz ewaluacja. W trakcie etapu 
pierwszego uczestnicy poruszali liczne kwestie odnoszące 
się do pojęcia partnerstwa. przy realizacji projektów mło-
dzieżowych ma ono niezwykle duże znaczenie, ponieważ ła-
twiej jest osiągnąć sukces, mając wsparcie i pomoc ze strony 

innych. jeśli dwie strony dążą do tego samego, korzystniej 
jest połączyć siły, niż działać w pojedynkę. jednak aby ta 
współpraca układała się pomyślnie, musi zostać spełnionych 
kilka warunków. Właśnie nad nimi zastanawiali się kursanci. 
podstawowe pytanie, jakie sobie zadali, brzmiało: czym tak 
naprawdę jest partnerstwo oraz dlaczego warto je nawiązy-
wać? próbowali także odpowiedzieć, jakie warunki najlepiej 
sprzyjają funkcjonowaniu partnerstwa oraz jak poszukiwać 
i dobierać partnerów, aby wszystkie strony czerpały korzy-
ści ze współpracy. podczas drugiego etapu uczestnicy mie-
li za zadanie zastosować zdobytą już wiedzę w działalności 
na rzecz swojej organizacji. szkolenie zamykało spotkanie 
końcowe, na którym każdy z kursantów mógł wyrazić swoją 
opinię o spotkaniu i wskazać, jakie korzyści z niego wyniósł.

czas wspólnie spędzony na szkoleniu zaowocował pogłębie-
niem zrozumienia istoty partnerstwa i jego znaczenia dla 
powodzenia podejmowanych inicjatyw. uczestnicy nauczyli 
się skutecznie nawiązywać relacje partnerskie na poziomie 
lokalnym oraz je pielęgnować.

risk’n’roll

Data i miejsce: 2.10-7.10.2011, Konstancin-Jeziorna
Oznaczenie: ogólne – ryzyko w projektach, szkolenie międzynarodowe 

każde spotkanie ludzi o różnych poglądach, pochodzeniu 
i mentalności wiąże się z ryzykiem zaistnienia sytuacji, 
które mogą zakłócić realizację zaplanowanych działań. 
uprzedzenia i nieporozumienia generują konflikty, które 
nieumiejętnie rozwiązywane niejednokrotnie mogą dopro-
wadzić do sytuacji kryzysowych, mających bardzo negatyw-
ny wpływ na całokształt projektu.

szkolenie „risk’n’roll” w całości poświęcone było zarzą-
dzaniu ryzykiem, które może pojawić się na każdym etapie 
przygotowywania projektów młodzieżowych, począwszy od 
planowania, poprzez poszukiwanie partnerów i składanie 
wniosków, aż do realizacji i raportu końcowego. zorgani-
zowane zajęcia miały na celu takie przygotowanie uczest-
ników, aby gdy znajdą się w sytuacji kryzysowej, potrafili 
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skutecznie się z nią zmierzyć. najważniejsze jednak było 
zdefiniowanie pojęcia ryzyka, ponieważ w różnych kulturach 
i środowiskach może być ono różnie interpretowane. dla 
jednych dana sytuacja może stanowić poważny problem, 
podczas gdy dla innych nie. uczestnicy uczyli się dostrze-
gać ryzyko, aby zawczasu móc odpowiednio zareagować. 
najlepszą formą nauki były scenki sytuacyjne, obrazujące 
określone problemy. kursanci musieli określić rozwiązanie, 
które według nich było najbardziej korzystne dla całego 
projektu. aby zapewnić równowagę pomiędzy teorią i prak-
tyką, program szkolenia przewidywał też debaty, prezenta-
cje, warsztaty i dyskusje.

grupą docelową szkolenia były osoby, które bezpośrednio 
pracują z młodzieżą i działają w ramach jakiejś organizacji. 

aby osoby te wyniosły jak najwięcej korzyści, musiały być 
szczerze zainteresowane poruszaną tematyką oraz zmoty-
wowane do zdobywania nowej wiedzy w dziedzinie projek-
tów młodzieżowych. dodatkowym warunkiem uczestnictwa 
było posiadanie doświadczenia w zarządzaniu projektami 
międzynarodowymi. każdy z uczestników musiał mieć na 
swoim koncie choć jeden zrealizowany projekt. 

dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zdobyli nowe 
kompetencje, które przydadzą im się w przyszłej pracy nad 
projektami międzynarodowymi. trafne identyfikowanie 
i radzenie sobie w trudnych sytuacjach jest bowiem bardzo 
cenną umiejętnością, która wpływa na podniesienie jakości 
projektów prowadzonych w ramach programu „młodzież 
w działaniu”.

eX-tra meeting

Data i miejsce: 4.11-6.11.2011, Cieszyn
Oznaczenie: ogólne, szkolenie międzynarodowe

dla osób, które na co dzień działają w organizacjach zaj-
mujących się pracą na rzecz młodzieży, bardzo ważna jest 
wymiana doświadczeń z innymi kolegami także poświęca-
jącymi się tej działalności. poznanie odmiennych punktów 
widzenia na te same sprawy daje szersze spojrzenie. dzieje 
się tak tym bardziej wtedy, kiedy wymiana ta następuje 
pomiędzy reprezentantami różnych krajów. podczas szko-
lenia „eX-tra meeting” doszło do spotkania pracowników 
młodzieżowych z polski oraz czech. obydwie grupy miały 
za sobą podobne doświadczenia i aktywnie działały przy or-
ganizacji wymian międzynarodowych. pracując z młodzieżą 
na terenie swoich krajów, uczestnicy spotykali się z różnymi 
bardziej lub mniej trudnymi sytuacjami, w których musieli 
znaleźć odpowiednie rozwiązanie. szkolenie to dało moż-
liwość podzielenia się swoimi metodami pracy, udzielenia 
wskazówek, jeśli ktoś tego potrzebował. dyskusje i warszta-
ty dotyczyły niemal wszystkich faz realizacji projektu mło-
dzieżowego. kursanci porównywali, jak wygląda każdy jego 
etap: przygotowanie harmonogramu oraz wniosku, prze-
prowadzanie zaplanowanych działań oraz ewaluacja. za-

stanawiali się, jakie elementy procesu organizacji mogliby 
zapożyczyć od drugiej grupy i przenieść je na własny grunt. 
pozytywne nastawienie uczestników sprawiało, iż wszyscy 
wzajemnie inspirowali się oraz zarażali entuzjazmem do 
podejmowania kolejnych inicjatyw. z jednej strony zdoby-
wanie wiedzy, a z drugiej możliwość przekazania jej komuś 
dodawały pewności i wiary we własne umiejętności.

korzyścią ze spotkania była również możliwość nawiązania 
partnerstwa pomiędzy obydwoma krajami. nawiązane zna-
jomości być może zaowocują wspólnymi projektami, które 
będą doskonałą okazją do wykorzystania wiedzy i doświad-
czeń z tego szkolenia.

wydarzenia 
tematyczne

europejski tydzień młodzieży pod hasłem  
„młodzież ma głos” , 15-21 maja 2011 r.

europejski tydzień młodzieży, zorganizowany przez komi-
sję europejską i odbywający się od 15 do 21 maja, już po raz 
piąty miał umożliwiać młodym ludziom publiczne wyraże-
nie własnych poglądów na tematy ich dotyczące i mające 
wpływ na ich przyszłość. na poziomie ogólnoeuropejskim 
odbyły się dwa spotkania, w brukseli i antwerpii – debata 
z udziałem młodzieży w ramach dialogu usystematyzowa-
nego oraz promocja inicjatywy „mobilna młodzież” i pro-
jektów Wolontariatu europejskiego.

etm w 2011 roku koncentrował się na pięciu kluczowych 
z punktu widzenia młodzieży zagadnieniach: sytuacji mło-
dych ludzi na rynku pracy, wyrównywaniu szans rozwoju 
młodzieży z mniejszymi szansami, wolontariacie jako dzia-
łalności pomiędzy edukacją a pracą, aktywnym uczestnic-
twie młodzieży w życiu społeczności oraz oddziaływaniu 
i efektach programu „młodzież w działaniu”.

rOk 2011 dla narOdOWej agencji prOgramu 
„młOdzież W działaniu” ObfitOWał W Wydarzenia 
prOmujące WOlOntariat eurOpejski, prezydencję 
pOlską W unii eurOpejskiej Oraz eurOpejski 
tydzień młOdzieży. celem różnOrOdnych Wydarzeń 
naukOWych i kulturalnych byłO prOpagOWanie 
działań W Obszarze pOlityki młOdzieżOWej, edukacji 
pOzafOrmalnej Oraz kOrzyści z niej płynących. 
zapraszamy dO zapOznania się ze skrótem 
najWażniejszych Wydarzeń. 
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głównym wydarzeniem obchodów etm w polsce była de-
bata krajowa zorganizowana 17 maja w Warszawie w pa-
łacu kultury i nauki w kinie kinoteka, którą poprowadził 
maciej rock. stała się ona częścią dialogu usystematyzo-
wanego dotyczącego współpracy z młodymi ludźmi, orga-
nizacjami młodzieżowymi, osobami pracującymi z młodzie-
żą i osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową. 
podczas głównej części debaty młodzi ludzie mieli okazję 
dyskutować z przedstawicielami instytucji publicznych 
– mirosławem sielatyckim, podsekretarzem stanu w mi-
nisterstwie edukacji narodowej, małgorzatą starczewską-
-krzysztoszek z konfederacji pracodawców prywatnych le-
wiatan, rafałem rudnickim z przedstawicielstwa komisji 
europejskiej w polsce oraz jerzym owsiakiem z Fundacji 
Wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. podczas spotkania 
po raz pierwszy w polsce zostały zaprezentowane najnowsze 
badania dotyczące młodych europejczyków – Flash euroba-
rometer – „Young europeans”. Wyniki sondażu przedstawił 
andrzej pyrka, analityk instytutu gallup europe z siedzibą 
w brukseli. 

podczas panelu dyskusyjnego rozmawiano również m.in. 
o wolontariacie jako sposobie zdobywania doświadczenia 
zawodowego, o potrzebie odbywania praktyk zawodowych 
podczas ostatnich lat studiów, o różnych projektach reali-
zowanych w ramach programu „młodzież w działaniu” oraz 
o trudnościach, z jakimi stykają się młodzi ludzie, próbując 
współdziałać z samorządami czy dyrektorami szkół.

młodzież pytała panelistów: „co możecie nam zapropo-
nować?”, „co możecie nam dać?”, na co odpowiedzieli oni 
jednogłośnie, że propozycje i pomysły powinny wychodzić 
od młodych ludzi. „młodzież zawsze zmieniała i zmienia 
świat, od młodzieży wiele się zaczyna. pokażcie, jaki ma-
cie pomysł, czego oczekujecie. państwo tego za was nie 
zrobi, mamy demokrację musicie się sami zorganizować” 
– zachęcał tomasz bratek, dyrektor programu „młodzież 
w działaniu”. po sesji plenarnej równolegle rozpoczęło się 
pięć paneli dyskusyjnych, które nawiązywały tematycznie 
do pięciu zagadnień etm-u. 

przed debatą, 16 maja, odbyły się warsztaty „5x5 ani-
muj-debatuj” przygotowujące ochotników do współ-
prowadzenia paneli dyskusyjnych. umożliwiły one 
młodym uczestnikom zdobycie i pogłębienie wiedzy 
o aktywności obywatelskiej, reprezentowanie swojej or-
ganizacji, a także przygotowały do stworzenia konkluzji 
z debat tematycznych oraz zaprezentowania ich podczas 
sesji plenarnej.

przed uroczystymi obchodami etm-u serwis gazetaeduka-
cja.pl i Fundacja rozwoju systemu edukacji zorganizowały 
konkurs literacki pt.: „Wyraź się”. młodzi ludzie mieli 
napisać esej skierowany do rówieśników na jeden z pięciu 
tegorocznych tematów przewodnich. zwycięzcy oprócz 
nagród rzeczowych mogli uczestniczyć w debacie głównej 
w warszawskiej kinotece.

między 18 a 21 maja, w kinie Femina, odbyły się pokazy fil-
mów dokumentalnych nawiązujących do zagadnień prze-
wodnich debaty głównej, pod szyldem ETm-owego kina 
krótkometrażowego. przedsięwzięcie to zorganizowano we 
współpracy z polskim instytutem sztuki Filmowej oraz przy 
wsparciu merytorycznym Fundacji centrum edukacji obywa-
telskiej. po każdym z seansów widzowie brali udział w dys-
kusji (często gorącej) na temat filmów. W ramach czterech 
spotkań wyświetlono filmy „nasza ulica” marcina latałły, 
„jestem zły” grzegorza packa, „Wszystko może się przytrafić” 
marcela łozińskiego i „nienormalnych” jacka bławuta. 

obraz „nasza ulica” pobudził młodych ludzi do refleksji nad 
sposobami niesienia pomocy ludziom podobnym do sportre-
towanych przez latałłę. pomocy nie tylko doraźnej, ale przede 
wszystkim długofalowej, która mogłaby rozwiązać problem 
wykluczenia społecznego. do dyskusji o młodzieży z mniejszy-
mi szansami doprowadził także film grzegorza packa, który tak 
skomentował swoją twórczość: „nie chciałem robić pozytyw-
nego filmu. chciałem pokazać dzieciaki, które są na straconej 
pozycji”. niektórzy widzowie interpretowali jednak film pozy-
tywnie, sądząc, że marzenia bohaterów nie są jeszcze stracone 
i mogą oni nadal coś zmienić. poznanie przemyśleń rówieśni-
ków oraz samych twórców okazało się, jak powiedział jeden 
z uczestników dyskusji, bardzo stymulujące i wartościowe. 

obchody etm-u to również debaty regionalne, warszta-
ty, seminaria, spotkania z politykami w całej polsce. 
W dniach 15-21 maja odbyły się lokalne i regionalne debaty 
młodzieży z przedstawicielami lokalnej władzy. organizacje 

młodzieżowe dofinansowane dzięki akcji 5.1. pomogły świę-
tować europejski tydzień młodzieży w ponad 24 polskich 
miastach i ich okolicach (były to: bytom, elbląg, gdańsk, 
gdynia, goniądz, jaraczewo, katowice, kielce, kraków, krosno 
odrzańskie, lębork, lublin, łódź, kędzierzyn-koźle, miłocin, 
sanok, siemianowice śląskie, starogard gdański, pelplin, 
tczew, toruń, Warszawa, Wrocław, zawiercie, itd.). 

uczestniczyli w nich uczniowie, studenci, zagraniczni wo-
lontariusze, którzy mieli okazję podzielić się swoim do-
świadczeniem, młodzież aktywna w organizacjach trzecie-
go sektora, jak również dorośli – przedstawiciele urzędów 
miejskich i gminnych oraz urzędów pracy, doradcy zawodo-
wi, eksperci, przedstawiciele uczelni wyższych i organiza-
cji pozarządowych. dodatkowo, dzięki działaniom organi-
zowanym w przestrzeni miejskiej, udało się zainteresować 
etm-em przypadkowych przechodniów. debaty oksfordz-
kie, konferencje open space, festiwale filmowe, maratony 
i rajdy rowerowe, wystawy, wydarzenia outdoorowe i flash 
moby – głośno, radośnie i kolorowo – wszystko po to, by 
głos młodzieży był słyszany w całej polsce. 

etm okazał się wielkim wyzwaniem oraz wielkim suk-
cesem, zarówno dla narodowej agencji, jak i organizacji 
koordynujących wydarzenia regionalne. udowodnił, jak 
dobrze młodzież potrafi wykorzystać swój czas i swoje 
możliwości oraz że posiada ona wartościowe przemyśle-
nia i chce się nimi dzielić. dzięki etm-owi głos młodzieży 
odbił się szerokim echem w całej europie. mamy nadzieję, 
że słychać go i dziś!

europejski tydzień młodzieży, debata „młodzież ma głos!” od lewej: tomasz bratek, dyrektor narodowej agencji programu „młodzież 
w działaniu”, mirosław sielatycki, podsekretarz stanu w ministerstwie edukacji narodowej, rafał rudnicki, kierownik Wydziału informacji 
i komunikacji społecznej przedstawicielstwa komisji europejskiej w polsce
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2011 – europejski rok wolontariatu

Fundacja rozwoju systemu edukacji zaangażowała się 
w obchody europejskiego roku Wolontariatu 2011. to ca-
łoroczna kampania promująca dotychczasowe działania 
wolontariuszy i wyzwania związane z wolontariatem w celu 
pobudzenia świadomości społecznej i zachęcenia do więk-
szego zaangażowania. szereg imprez zorganizowanych przez 
Fundację miał pomóc w zrozumieniu, że wolontariat to nie 
tylko świetny sposób na spędzanie wolnego czasu czy re-
alizowanie pasji, ale też spoiwo społeczeństwa pozwalające 
budować więzi między jego członkami. 

W trakcie jednego dnia (21 stycznia 2011 r.) pałac kultu-
ry i nauki zebrał pod swoim dachem prawie 200 osób 
dyskutujących na temat możliwości, jakie daje między-
narodowy wolontariat. 20 stycznia 2011 roku odbyło się 
forum „Wolontariat międzynarodowy – wolontariat 
dla wszystkich”, pierwsza z imprez europejskiego roku 
Wolontariatu kontynuująca idee międzynarodowego roku 
Wolontariatu ogłoszonego w 2001 roku przez organizację 
narodów zjednoczonych. Wzięły w niej udział organizacje 
zaangażowane lub zainteresowane zaangażowaniem się 
w wolontariat, a także osoby planujące współpracę z nimi 
oraz eksperci. 

W dyskusjach podczas części plenarnej udział wzięli przed-
stawiciele ministerstwa edukacji narodowej, ministerstwa 
pracy i polityki społecznej, ministerstwa spraw zagranicz-
nych oraz przedstawicielstwa komisji europejskiej w pol-
sce. ponadto podczas poszczególnych paneli dyskusyjnych 
poruszono między innymi tematy podstaw prawnych, wy-
miaru lokalnego, aspektu geograficzno-społecznego i war-
tości ekonomicznych wolontariatu międzynarodowego. 
podczas forum przedstawiano różnorodność działań, jakie 
można podejmować na rzecz innych, wkład wolontariuszy 
w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, pokazano też 
wolontariat międzynarodowy nie jako cel sam w sobie, lecz 
narzędzie zdobywania kompetencji poszukiwanych na ryn-
ku pracy.

ciekawą inicjatywą ogólnoeuropejską był pawilon ErW 
2011, który odwiedzał wszystkie kraje członkowskie i pro-
mował idee związane z wolontariatem. pawilon stanął 
pod pałacem kultury i nauki w dniach 1-14 września i od 
razu stał się miejscem interakcji, wymiany pomysłów i de-
bat. każdego dnia koncentrowano się na innym rodzaju 
wolontariatu – od integracji z osobami niepełnospraw-
nymi, aktywizacji seniorów i młodzieży, po wolontariat zagraniczny, misyjny, sportowy, pracowniczy itd. pawilo-

nem każdego dnia zarządzała inna instytucja, posiadają-
ca największe doświadczenie w danej dziedzinie. oprócz 
tego organizowano warsztaty, konferencje, koncerty, 
spektakle, pokazy artystyczne, plastyczne i sportowe. 
dzień Wolontariatu młodzieżowego, przypadający na 
2 września, został zorganizowany przez Fundację rozwoju 
systemu edukacji – narodową agencję programu „mło-
dzież w działaniu”.  tego dnia w pawilonie prezentowało 
się 11 organizacji, które jak najpełniej miały pokazać róż-
norodność młodzieżowych działań wolontariackich. były 
to m.in. organizator dnia – program „młodzież w działa-
niu”, polski czerwony krzyż, związek ochotniczych straży 
pożarnych rzeczypospolitej polskiej i program eurodesk. 
można było m.in. porozmawiać z doświadczonymi wolon-
tariuszami, skorzystać z wiedzy pracowników eurodesk 
polska na temat wolontariatu europejskiego, oddać głos 
w konkursie plastycznym „pocztówka z wolontariatu” czy 
dowiedzieć się wszystkiego o praktykach w ministerstwie 
spraw zagranicznych. 

kolejnym pretekstem do świętowania europejskiego roku 
Wolontariatu było wzięcie udziału przez uczestników wo-
lontariatu europejskiego w działaniach lokalnych w róż-
nych miejscach polski. 17 i 18 września 2011 roku młodzi 
europejczycy (wolontariusze będący w polsce na wolon-
tariacie europejskim) poświęcili się projektowi „Efekt 
wolontariusza”. młodzież z kraju i zagranicy działała 
w przestrzeni miejskiej pod hasłem „małe działania zmie-
niają świat!”, starając się zaangażować jak najwięcej przy-
padkowych osób. akcja pokazała, że nawet jednorazowe 

działania mogą mieć trwały wpływ na odbiorców i warto 
przyczyniać się do promocji postawy zaangażowania spo-
łecznego.

W jaki sposób prowadzić działania na rzecz społeczności 
z krajów europy Wschodniej i kaukazu oraz czy warto być 
wolontariuszem? – na te pytania i wiele innych próbowali 
odpowiedzieć uczestnicy grudniowego forum „Wschodni 
wymiar wolontariatu”.

Forum odbyło się w dniach 5-7 grudnia 2011 roku w Warsza-
wie. było to spotkanie działaczy z instytucji pozarządowych 
i rządowych zajmujących się wolontariatem oraz samych 
wolontariuszy, głównie z krajów europy Wschodniej i kau-
kazu: armenii, azerbejdżanu, białorusi, gruzji, mołdawii, 
rosji oraz ukrainy.

podczas tego spotkania można było poznać różnego rodza-
ju programy wolontariackie oraz możliwości, które stwa-
rzają. „zdobyte doświadczenia chcę później wykorzystywać 
w swojej codziennej pracy” – tłumaczył marat kurchevsky, 
który działa w korpusie pokoju (peace corps) na ukrainie. 
W dniu otwarcia forum zostały zaprezentowane wyniki ba-
dań analizujących wpływ działań uczestników Wolontaria-
tu europejskiego (evs) na rozwój społeczności lokalnych, 
w których pracują, a także na nich samych i beneficjentów. 
zostały one przeprowadzone na grupie dwustu wolontariu-
szy i organizacji goszczących.

dodatkową atrakcją erW 2011 była wystawa „Wolonta-
riat zmienia świat” prezentowana w trakcie różnorodnych 
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przedsięwzięć. przedstawia ona osobiste relacje uczest-
ników Wolontariatu europejskiego, które prezentowane 
w polsce (pałac kultury i nauki w Warszawie, ministerstwo 

edukacji narodowej) oraz za granicą (siedziba rady unii 
europejskiej w luksemburgu) zapoznawały widzów z emo-
cjami, jakie towarzyszyły jej bohaterom.  

inicjatywa „mobilna młodzież”

polska jest liderem pod względem liczby młodych ludzi wy-
jeżdżających za granicę dzięki Wolontariatowi europejskie-
mu. jest to jedno z najważniejszych narzędzi wspomagają-
cych inicjatywę „mobilna młodzież”, będącej częścią strategii 
europa 2020, która jest unijną odpowiedzią na bezrobocie 
wśród młodzieży wywołane kryzysem ekonomicznym oraz 
wsparciem w przechodzeniu do gospodarki opartej na wiedzy. 

program ten ma pomóc w osiągnięciu bardzo ambitnego 
celu: aby do 2020 roku każdy młody człowiek w europie 
odbył część swojej edukacji za granicą. zawiera w sobie 28 
propozycji działań, w tym staranie się o dofinansowanie po-
przez programy unijne, m.in. poprzez akcję 2. Wolontariat 
europejski. komisja europejska oświadczyła, iż co roku ok. 
380 tysięcy uczniów, studentów, naukowców i wolonta-
riuszy korzysta z programów mobilnościowych. Wynik ten 
zamierza poprawiać, zwiększając możliwości dofinansowa-
nia wyjazdów zagranicznych, także tych skupiających się na 
edukacji pozaformalnej.

o wartości inicjatywy „mobilna młodzież”, a także o wolon-
tariacie międzynarodowym dyskutowano w trakcie konfe-
rencji, która odbyła się 4 marca 2011 r. w pałacu kultury 
i nauki w Warszawie. około 400 młodych uczestników mia-
ło okazję spotkać się i wysłuchać ekspertów zachęcających 
do zdobywania cennego doświadczenia właśnie w ten spo-
sób. zdolności językowe, organizacyjne, łatwość funkcjo-
nowania w wielokulturowej grupie to tylko niektóre plusy 
wyjazdu. profesor danuta Hübner, posłanka do parlamentu 
europejskiego, podkreśliła znaczenie dynamicznego dosto-
sowywania kompetencji do wymogów pracodawców. 

inicjatywa „mobilna młodzież” była również promowana na 
targach edukacyjnych perspektywy 2011 w Warszawie oraz 
na imprezie plenerowej w gdańsku, gdzie tysiące młodych 
ludzi dowiadywało się, co trzeba zrobić, aby wyjechać za 
granicę i zdobywać nowe kompetencje. 

Forum ekonomiczne młodych liderów w nowym Sączu

We wrześniu 2011 roku odbyło się już vi Forum ekonomicz-
ne młodych liderów organizowane przez europejski dom 
spotkań – Fundację nowy staw przy wsparciu Fundacji 
rozwoju systemu edukacji. jest to impreza towarzysząca 
corocznemu Forum ekonomicznemu w krynicy-zdroju – 
największemu tego typu spotkaniu w europie środkowo-
-Wschodniej. podczas gdy politycy, przedstawiciele naj-
większych światowych i regionalnych firm oraz naukowcy 
debatowali nad kierunkami zmian w europie, polityką 
ekonomiczną i szansami płynącymi z integracji, aż 200 
młodych osób dyskutowało na aktualne tematy polityczne, 
ekonomiczne i społeczne. 

misją forum jest tworzenie idei dla przyszłości europy, jego 
uczestnicy starają się pokazywać, że mimo młodego wieku 
mają wiele do powiedzenia w sprawach europejskich i wizję 
przyszłości, którą pragną realizować już dziś. debatujący 
zastanawiali się, jak sytuacja spowodowana kryzysem za-
dłużeniowym w grecji oddziałuje na młodzież, jakie szan-
se zakładania własnej przedsiębiorczości i inwestowania 
są dostępne dla młodych biznesmenów, jak odnaleźć się 

w europie zmian i niepewności. pięciodniowe obrady moż-
na było śledzić w internecie, a pełne sprawozdanie znajduje 
się pod adresem: www.forum-leaders.eu.

Honorowym gościem forum był prezydent gruzji micheil 
saakaszwili, który w swym przemówieniu poparł aktywność 
młodych ludzi na polach politycznym, ekonomicznym i spo-
łecznym. stwierdził też, że przemiany, które zaszły w gruzji 
po 2003 roku, to głównie zasługa młodych ludzi, którzy nie 
bali się ryzykować dla zrealizowania swoich ambicji.

młodzi liderzy z 37 krajów mieli także okazję uczestniczyć 
w warsztatach i zajęciach dotyczących edukacji pozaformal-
nej i polityki młodzieżowej prowadzonych przez pracowni-
ków narodowej agencji programu „młodzież w działaniu”.

młodzież w polskiej prezydencji

Fundacja rozwoju systemu edukacji wraz z ministerstwem 
edukacji narodowej zajęła się koordynacją działań z dzie-
dziny oświaty podczas polskiej prezydencji w 2011 roku. 23 
września odbyła się pierwsza z planowanych konferencji na 
temat rozwijania współpracy pomiędzy kształceniem 
zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się 
dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się 
przez całe życie. głównym celem konferencji było pod-
kreślenie roli współpracy pomiędzy różnymi sektorami 
edukacji względem aktualnych potrzeb edukacyjnych mło-
dzieży oraz osób dorosłych. dyskutowano o kształceniu 
zawodowym, uczeniu się dorosłych, szkolnictwie wyższym 
w kontekście konkurencyjności, przedsiębiorczości i rynku 
pracy. można było również poznać przykłady dobrych prak-
tyk z różnych krajów unii europejskiej.

narodowa agencja programu „młodzież w działaniu” jako 
jeden z członków komitetu sterującego do spraw dialogu 
usystematyzowanego uczestniczyła w roli ekspertów i wspie-
rała uczestników w unijnej konferencji młodzieżowej, która 
odbyła się 5-7 września 2011 r. Współpraca pomiędzy mło-
dzieżą z unii europejskiej i krajów europy Wschodniej była 
głównym tematem jednego z najważniejszych wydarzeń do-
tyczących młodzieży w ramach polskiej prezydencji. 

uczestnicy konferencji dyskutowali o korzyściach wynikają-
cych ze współpracy i o trudnościach, które się z nią wiążą, 
a podczas zajęć warsztatowych, w mniejszych grupach szukali 
sposobów na pokonanie tych trudności. poszczególne zespo-
ły zaproponowały między innymi umożliwienie uczestnikom 
programów wolontariatu i współpracy międzynarodowej 

bezpłatnego i ułatwionego uzyskiwania wiz schengen oraz 
utworzenie przez unię europejską funduszu solidarności, 
z którego finansowany byłby udział we współpracy między-
narodowej młodzieży z grup de faworyzowanych.

Wypracowane podczas konferencji wnioski posłużyły 
do sformułowania rekomendacji dla ministrów edukacji 
państw unii europejskiej uczestniczących w pracach rady 
ds. młodzieży, edukacji i kultury. rekomendacje nie będą 
dla rady wiążące, ale zostaną uznane za ważny głos w dys-
kusji nad sprawami młodych europejczyków.

spotkanie w sopocie, w dniach 17–19 października 2011 
r., było pretekstem do podjęcia dyskusji o roli i potencjale 
mobilności edukacyjnej w kształceniu formalnym, niefor-
malnym oraz pozaformalnym. podczas konferencji „mobil-
ność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji 
– od juniora do seniora” zastanawiano się nad metodami 
lepszego wykorzystania rezultatów mobilności dla rozwo-
ju społecznego i stworzenia zaplecza instytucjonalnego 
gwarantującego jej coraz lepszą jakość. podczas spotkania 
podkreślono potrzebę tworzenia partnerstw na wszystkich 
szczeblach, rozszerzenie współpracy między systemami 
kształcenia a rynkiem pracy, zostały też przedstawione sys-
temy i narzędzia rozwijające programy kształcenia wielokul-
turowego. uczestnicy docenili dotychczasowy dorobek oraz 
potencjał wspólnotowych programów „uczenie się przez całe 
życie” i „młodzież w działaniu” w zakresie nabywania kom-
petencji, wspierania mobilności oraz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, akcentując konieczność kontynuowania ty-
pów akcji realizowanych w ramach tych programów.

inicjatywa „mobilna młodzież”, karel bartak, dyrektor departamentu komunikacji i Wykorzystywania rezultatów 
(dyrekcja generalna ds. edukacji i kultury)
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eurodesk Polska

eurodesk – to europejska sieć informacyjna dla młodzieży 
i osób z nią pracujących – pedagogów, pracowników insty-
tucji i organizacji młodzieżowych. Funkcjonuje w 33 pań-
stwach. eurodesk działa na trzech poziomach: europejskim, 
krajowym i regionalnym. koordynatorem programu na po-
ziomie europejskim jest europejskie biuro eurodesku. euro-
deskiem w polsce zarządza krajowe biuro eurodesk polska 
mieszczące się w Fundacji rozwoju systemu edukacji. do 
sieci eurodesk polska należy kilkadziesiąt organizacji i in-
stytucji z całej polski. Wszyscy konsultanci eurodesku mają 
ze sobą stały kontakt online. posiadają również dostęp do 
największej w europie bazy organizacji oraz programów 
grantowych dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. 
udzielają informacji bezpośrednio w swoich siedzibach, 
przez telefon lub przez internet. 

konsultanci eurodesk polska:

–  odpowiadają na pytania dotyczące innych krajów euro-
pejskich, 

–  informują o najważniejszych wydarzeniach młodzieżowych 
i możliwościach zdobywania funduszy w polsce i w europie, 

–  przekazują informacje o grupach poszukujących partnerów 
lub szukających kontaktów z rówieśnikami z europy, 

–  pomagają w zdobywaniu informacji związanych z edukacją, 
europą, szkoleniami i działalnością młodzieżową, 

–  odpowiadają za zawartość europejskiego portalu młodzieżo-
wego (www.portalmlodziezowy.eu), 

–  wydają publikacje: dla młodzieży – o pracy, studiach i wo-
lontariacie w europie, dla organizacji – kwartalnik „europa 
dla aktywnych”, 

–  wspierają organizacje prowadzące działalność informacyjną 
i młodzieżową, przy których działają regionalne i lokalne 
punkty informacyjne eurodesk polska. 

„eurowolontariat – ciekawy start 
w dorosłe życie”   
najważniejszym, najbardziej innowacyjnym i najbardziej 
spektakularnym działaniem sieci eurodesk polska w roku 
2011 był sieciowy projekt „eurowolontariat – ciekawy start 
w dorosłe życie”, w ramach którego od marca do listopa-
da 20 regionalnych i lokalnych konsultantów prowadziło 
dwugodzinne warsztaty dotyczące wolontariatu za gra-
nicą. tematyka projektu związana była z europejskim ro-
kiem Wolontariatu. W sumie konsultanci eurodesk polska 
przeprowadzili 387 warsztatów. Wzięło w nich udział 8536 
uczniów. 

dziś pytanie, dziś odpowiedź

W roku 2011 konsultanci krajowego biura eurodesk polska 
(kbe) odpowiedzieli na ponad tysiąc pytań. do tej liczby 
należy dodać kilka tysięcy pytań, na które udzielili odpo-
wiedzi konsultanci punktów eurodesk polska. na bardzo 
wysokim poziomie utrzymuje się ocena wyjaśnień krajowe-
go biura eurodesk polska. ponad 96 proc. pytających jest 
zadowolona z uzyskanej odpowiedzi  i uznaje ją za pomoc-
ną. pozytywne są też w większości komentarze pytających. 
na potwierdzenie dwa cytaty z ubiegłego roku:
–  system jest bardzo sprawny, a uzyskane odpowiedzi 

– bardzo przydatne!
–  moim zdaniem system funkcjonuje świetnie. jestem nie-

zmiernie zadowolona, że mogłam napotkać tak wspaniałą 
„platformę”. gratuluję. jeszcze raz dziękuję za pomoc.

kwartalnik „europa dla aktywnych” 
i gazetki tematyczne   
W roku 2011 krajowe biuro eurodesk polska kontynuowa-
ło wydawanie kwartalnika Frse „europa dla aktywnych”. 
trzy numery kwartalnika ukazały się w nakładzie blisko 20 
tys. egzemplarzy. rozsyłany był on bezpośrednio do po-
nad 2000 odbiorców. reszta nakładu rozpowszechniona 
została za pośrednictwem organizacji należących do sieci 
eurodesk polska. Wszystkie numery „eda” dostępne są na 
stronie: www.eurodesk.pl/eda. 
ponadto zostały wydane trzy gazetki tematyczne „poszuki-
wany. poszukiwana”, „dialog” i „oczy na Warszawę”. Wszyst-
kie zostały opracowane z myślą o młodzieży. przygotowana 
z okazji europejskiego roku Wolontariatu gazetka „poszuki-
wany. poszukiwana” zachęcała do zaangażowania się w dzia-
łania wolontariackie i promowała wolontariat za granicą. 
„dialog”, opracowany wspólnie z narodową agencją progra-
mu „młodzież w działaniu”, zachęcał do udziału w europej-
skim tygodniu młodzieży. natomiast wydana w lipcu gazetka 
„oczy na Warszawę” miała za zadanie przybliżyć młodym 
polakom przewodnictwo polski w ue. opracowana została 
w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. 

broszury do szybkiej lektury  

uzupełnieniem działalności wydawniczej były publikacje 
dla młodzieży „altruista w akcji, czyli wszystko, co chcesz 
wiedzieć o wolontariacie za granicą” i „studiowanie to wy-
zwanie, czyli jak zdobyć indeks w europie”. ukazały się one 
pod koniec 2010 i na początku 2011 r. nakład każdej z nich 
wyniósł 30 tys. egzemplarzy. 

wSPierają naS  
– eurodeSk PolSka
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nasza mocna strona
z miesiąca na miesiąc rosła oglądalność uruchomionej 
w 2010 roku nowej strony internetowej eurodesk polska. 
pod koniec roku liczba odwiedzin eurodesk.pl zbliżyła się 
do 30 tys. w miesiącu, a liczba unikalnych użytkowników 
do 20 tys.  

partnerów szukają – „eurokursor” dostają

Wraz z oglądalnością strony rosła lista subskrybentów obu 
elektronicznych newsletterów eurodesk polska – miesięcz-
nego „eurokursora” i tygodniowego „eurokursora – part-
nerzy”. za pośrednictwem pierwszego odbiorcy otrzymali 
w ubiegłym roku ok. 300 newsów z zakresu szeroko rozu-
mianej polityki młodzieżowej. W bardziej praktycznym 
„eurokursorze – partnerzy” opublikowanych zostało ok. 
400 informacji o grupach poszukujących partnerów do 
projektów, szkoleniach, konkursach seminariach i innych 
wydarzeniach. 
pod koniec roku na liście subskrybentów co najmniej jedne-
go z eurodeskowych newsletterów było 7665 osób. 

baza eurodesk polska

znajdująca się na stronie eurodesk.pl baza programów 
grantowych, organizacji i projektów była systematycznie 
uzupełniana i aktualizowana. pod koniec 2011 roku składała 
się z 504 programów grantowych, 1522 polskich organizacji 
i 197 projektów.

W networkingu jest metoda 
W roku 2011 do sieci eurodesk polska przystąpiło 8 nowych 
organizacji. na poziomie lokalnym – rodzina kolpinga 
z łeby, starostwo powiatowe w bełchatowie, Wyższa szko-
ła Humanistyczno-ekonomiczna we Włocławku, stowarzy-
szenie „partnerstwo sztuk” w gołdapi czy stowarzyszenie 
międzynarodowej i międzykulturowej Wymiany anaWoj 
z michałowa. powstały też nowe punkty regionalne – przy 
stowarzyszeniu instytut zachodni z poznania, europejskim 
stowarzyszeniu edukacji i rozwoju „pionier” z olsztyna 
i centrum informacji młodzieżowej w szczecinie. 
pod koniec roku do sieci eurodesk polska należało 81 orga-
nizacji – 29 z nich działało na poziomie regionalnym, 47 na 
poziomie lokalnym. pięć miało status partnera strategicz-
nego eurodesk polska.  
pracownicy organizacji należących do sieci eurodesk polska 
spotkali się w ubiegłym roku kilkukrotnie – na spotkaniu 
rocznym, szkoleniu z Wolontariatu europejskiego, szkole-
niu z eurolekcji i dwóch szkoleniach wprowadzających. 

eurolekcje   

uzupełnieniem warsztatów prowadzonych w ramach pro-
jektu „eurowolontariat –- ciekawy start w dorosłe życie” 
były autorskie eurolekcje eurodesk polska prowadzone 
w całej polsce. W 2011 roku pracownicy krajowego biura, 
punktów regionalnych i lokalnych przeprowadzili 124 lek-
cje, w których uczestniczyło 1883 uczniów. 

promując szanse europejskie 
pracownicy krajowego biura i organizacji należących do 
sieci eurodesk polska uczestniczyli w  kilkudziesięciu kon-
ferencjach, seminariach, targach i innych wydarzeniach, 
promując eurodesk, prezentując szanse i możliwości, jakie 
stwarza młodzieży unia europejska, oraz zagadnienia z za-
kresu europejskiej polityki młodzieżowej. 

na stronie www.eurodesk.pl 
znajdziesz opisy:

 504  prOgramóW grantOWych

 1522  Organizacji

 222  prOjektóW

 300  aktualnOści z ue



centrum Współpracy z krajami europy Wschodniej i kauka-
zu (salto eeca) należy do międzynarodowej sieci ośmiu 
centrów salto i działa przy polskiej narodowej agen-
cji programu „młodzież w działaniu”. salto eeca służy 
rozwojowi międzynarodowej współpracy młodzieżowej 
w ramach programu z krajami europy Wschodniej i kaukazu 
(eeca): armenią, azerbejdżanem, białorusią, gruzją, moł-
dawią, Federacją rosyjską i ukrainą.

centrum Współpracy zostało utworzone przy polskiej naro-
dowej agencji Wspólnotowego programu młodzież (obec-
nie programu „młodzież w działaniu”) – Fundacji rozwoju 
systemu edukacji, na mocy decyzji komisji europejskiej 
pod koniec 2003 roku i przy wsparciu ministerstwa eduka-
cji narodowej i sportu rzeczypospolitej polskiej. prowadzi 
działalność informacyjną, szkoleniową, promocyjną. poma-
ga także organizacjom znajdować organizacje partnerskie 
do realizowania wspólnych projektów, 

strategia działania centrum salto eeca skupia się na ta-
kich obszarach tematycznych, jak:
–  promocja edukacji pozaformalnej i programu „młodzież 

w działaniu” w krajach europy Wschodniej i kaukazu,
–  pomoc organizacjom i pracownikom młodzieżowym z unii 

europejskiej oraz z krajów europy Wschodniej i kaukazu 
w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy sobą, w tworzeniu 
i realizacji projektów,

–  podnoszenie jakości międzynarodowych projektów mło-
dzieżowych realizowanych z udziałem organizacji z krajów 
europy Wschodniej i kaukazu, z szczególnym naciskiem 
na projekty Wolontariatu europejskiego,

–  wspieranie informacyjne narodowych agencji programu 
„młodzież w działaniu” na rzecz rozwoju Współpracy mię-
dzynarodowej z krajami europy Wschodniej i kaukazu.

centrum Współpracy salto eeca jest niezwykle istotnym 
elementem polityki informacyjnej komisji europejskiej 
w zakresie rozwoju współpracy młodzieżowej z krajami eu-
ropy Wschodniej. centrum nie prowadzi jednak działalności 
grantowej, a jedynie pełni rolę szkoleniowo-informacyjną.

wSPierają naS  
– Salto eeca

 rOsja: 42 Organizacje

 ukraina: 31  Organizacji

 mOłdaWia: 28 Organizacji

 armenia: 24  Organizacje

 gruzja: 20 Organizacji

 azerbejdżan, białOruś pO 5

 155   Organizacji OtrzymałO akredytacje eVs  
W 2011 rOku

centrum współpracy Salto-youth z krajami 
europy wschodniej i kaukazu (Salto eeca)

spraWOzdanie z działalnOści 
saltO

rok 2011 był ogłoszony przez komisję europejską euro-
pejskim rokiem Wolontariatu oraz był okresem wdrażania 
przez centrum salto eeca działań mających na celu wpro-
wadzenie w krajach europy Wschodniej i kaukazu (eeca) 
tych samych standardów jakości projektów Wolontariatu 
europejskiego (evs), jakie obowiązują w krajach unii eu-
ropejskiej. 

saltO eeca – akredytor organizacji 
eVs w europie Wschodniej i na 
kaukazie
1 stycznia 2011 roku centrum salto eeca zostało ofi-
cjalnie instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie 
akredytacji organizacji w krajach eeca, które zamierzają 
realizować wysyłające albo goszczące projekty evs, a także 
instytucją odpowiedzialną za organizację cyklu szkoleń dla 
wolontariuszy evs w krajach europy Wschodniej i kaukazu. 

proces ten był od lat przygotowywany przez salto eeca, 
co w znacznym stopniu ułatwiło przeprowadzenie działań 
mających na celu wdrożenie akredytacji evs oraz cyklu 
szkoleń evs. dla lepszej koordynacji działań proces ten 
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seminarium na rzecz budowania partnerstwa pt. 
„East&West Included” o rozwoju nowych projektów evs 
dla młodzieży z terenów wiejskich zostało zorganizowane 
w mołdawii w dniach 6-11 czerwca 2011 roku we współpracy 
z austriacką, duńską, polską i brytyjską narodową agencją 
oraz z centrum salto inclusion. W szkoleniu wzięło udział 
23 koordynatorów evs (w tym 15 z krajów eeca oraz trzy 
osoby z polski). 

kurs szkoleniowy pt. „EastWestEVS” na temat rozwoju kom-
petencji zarządzania projektami evs został zorganizowany 
w bułgarii w dniach 17-23 października 2011 roku we współpra-
cy z bułgarską narodową agencją. W szkoleniu wzięło udział 
22 koordynatorów evs (w tym 10 z krajów eeca). 

7-12 października 2011 roku w polsce zorganizowane zosta-
ło międzyregionalne seminarium „let’s follow up”, które 
było zamykającym etapem długoterminowego projektu 
pt. „let’s train with our neighbours” realizowanym przez 
półtora roku przez trzy regionalne centra Współpracy sal-
to: eeca, euromed i see, trzy tematyczne centra salto 
różnorodność kulturowa, uczestnictwo młodzieży oraz 
szkolenia i Współpraca, a także cztery narodowe agencje: 
francuską, polską, słoweńską i turecką. Więcej informacji 
o szkoleniu można znaleźć na stronie 48.

ponadto salto eeca wzięło udział w vi ekonomicznym 
Forum młodych liderów w nowym sączu, 6-9 września 
2011 roku. to coroczna impreza towarzysząca ekonomicz-
nemu Forum w krynicy, która stwarza unikalne możliwości 

dyskusji młodych ludzi z liderami świata polityki, biznesu 
oraz społeczeństwa obywatelskiego. salto eeca uczest-
niczyło też w vi giełdzie metod edukacji pozaformalnej pt. 
„toolFair” na temat sposobów pracy z młodzieżą w ramach 
edukacji pozaformalnej; giełda była goszczona przez estoń-
ską narodową agencję w dniach 16-20 listopada 2011 roku. 
przeprowadziło również coroczne spotkanie sieci multipli-
katorów programu „młodzież w działaniu” w krajach eeca. 
spotkanie odbyło się w dniach 25-27 marca 2011 roku w tbi-
lisi (gruzja).

saltO i polska prezydencja

centrum salto eeca było włączone przez minister-
stwo edukacji narodowej oraz komisję europejską do 
przygotowań dwóch oficjalnych wydarzeń w ramach 
polskiej prezydencji. pierwszym z nich była konferen-
cja „Wschodni wymiar mobilności” (5-7 lipca 2011 r., 
Warszawa), w ramach której przeprowadzono dwa panele 
dyskusyjne współorganizowane przez centrum salto 
eeca: „program >>młodzież w działaniu<< jako narzędzie 
dla kluczowych kompetencji i zwiększania zatrudnienia 
młodych ludzi” oraz „możliwości mobilności dla mło-
dzieży, pracowników młodzieżowych i wolontariuszy”.

został podzielony na trzy subregiony: europa Wschod-
nia – białoruś, mołdawia i ukraina, kaukaz – armenia, 
azerbejdżan i gruzja oraz – trzeci – Federacja rosyjska. 
pod koniec 2010 roku salto eeca przeprowadziło pro-
ces rekrutacji i utworzyło grupę 21 akredytorów evs oraz 
12 trenerów evs.

pierwsze spotkanie grupy akredytorów odbyło się w dniach 

12-16 stycznia 2011 roku we lwowie na ukrainie. podczas 
spotkania omówiono procedurę akredytacji, specyfikę re-
gionu eeca oraz zasady współpracy. 

procedura akredytacji przewiduje, iż każda przeprowa-
dzana jest przez parę akredytorów – wizytującego oraz 
zewnętrznego. ostateczną decyzję dotyczącą akredyta-
cji podejmuje pracownik salto na podstawie raportów 
przygotowanych przez pary akredytorów. W pierwszym 
półroczu 2011 roku pary akredytorów razem wizytowały 
organizacje, co pomogło lepiej wypracować spójne podej-
ście do akredytacji oraz poznanie realiów Wolontariatu 
europejskiego na Wschodzie.

spotkanie zespołu trenerów evs zostało przeprowadzo-
ne we współpracy z polską narodową agencją programu 
„młodzież w działaniu” w dniach 1-4 czerwca 2011 roku 
w suzdalu, w rosji. na spotkaniu jako eksperci przeprowa-
dzili warsztaty trenerzy evs z polski i Hiszpanii. W trakcie 
spotkania omówiono cele i zadania szkoleniowego systemu 
wsparcia dla wolontariuszy evs, uzgodniono ramowy pro-
gram szkoleń oraz zasady współpracy. ma to zagwaranto-
wać spójność wdrażanych szkoleń dla wolontariuszy evs 
w każdym z trzech subregionów. pierwszy scentralizowany, 
zorganizowany przez centrum salto eeca cykl szkoleń 
odbył się w lipcu. następne dwa odpowiednio we wrześniu 
i w listopadzie. 

W sumie w tym okresie przeprowadzono 13 szkoleń wprowa-
dzających (tzw. on-arrival training) oraz trzy spotkania ewa-
luacji pośredniej (tzw. mid-term meeting), w których wzięło 
udział 270 wolontariuszy, z czego 70 z polski.

akredytacje eVs razem ze scentralizowanymi szkoleniami dla wolontariuszy eVs 
znacząco podnoszą jakość realizowanych projektów Wolontariatu europejskiego 
w krajach europy Wschodniej i kaukazu.

działalność edukacyjna

W 2011 roku centrum salto eeca we współpracy z innymi 
instytucjami partnerskimi przygotowało i przeprowadziło 
cały szereg nowych działań edukacyjnych:

kurs szkoleniowy pt. „diversity is more” na temat 
pracy z młodzieżą ze środowisk emigracyjnych, zorgani-
zowany w guimarães w portugalii, w dniach 24-27 lutego 
2011 roku we współpracy z portugalską narodową agen-
cją programu „młodzież w działaniu”. W szkoleniu wzięło 
udział 25 pracowników młodzieżowych evs (w tym sze-
ściu z krajów eeca). 

kurs szkoleniowy pt. „Eastern Express” na temat pod-
noszenia jakości wymian młodzieżowych z krajami eeca, 
ze szczególnym akcentem na zagadnienia związane z walką 
z ubóstwem oraz włączeniem młodzieży z mniejszymi szan-
sami, został zorganizowany w dniach 15-22 maja 2011 roku 

w budapeszcie, we współpracy z węgierską oraz słowacką 
narodową agencją. W szkoleniu wzięło udział 28 pracow-
ników młodzieżowych (w tym 15 z krajów eeca oraz jedna 
osoba z polski). 
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kolejnym wydarzeniem była unijna konferencja mło-
dzieżowa (5-7 września 2011 r., Warszawa), która zgroma-
dziła ponad 200 delegatów młodzieżowych z 27 krajów eu-
ropejskich, przedstawicieli ministerstw ds. młodzieży z kra-
jów członkowskich, aby wspólnie wypracować rekomenda-
cje dotyczące współpracy z młodzieżą z krajów partnerstwa 
Wschodniego w oparciu o wyniki konsultacji krajowych. 
swój głos miało także 14 młodych reprezentantów z krajów 
partnerstwa Wschodniego i Federacji rosyjskiej, którzy 
przyjechali na specjalne zaproszenie polskiej prezydencji. 
centrum salto eeca razem z ministerstwem edukacji na-
rodowej przeprowadziło nabór trzech prowadzących oraz 14 
uczestników z krajów eeca. był to pierwszy taki przypadek 
w historii unijnych konferencji młodzieży, kiedy tak liczna 
grupa osób spoza unii współtworzyła program oraz uczest-
niczyła w warsztatach konferencji.

saltO i europejski rok  Wolontariatu

W dniach 5-7 grudnia 2011 roku odbyło się w Warszawie 
forum „Wschodni wymiar wolontariatu” – wydarzenie, 
które było symbolicznym podsumowaniem europejskiego 
roku Wolontariatu oraz polskiej prezydencji. było to spo-
tkanie ok. 100 działaczy z instytucji pozarządowych i rzą-
dowych zajmujących się wolontariatem oraz samych wolon-
tariuszy, zarówno z krajów ue, jak i z krajów eeca (w tym 
15 osób z polski oraz 61 z krajów eeca). Forum zostało 
zorganizowane przez centrum Współpracy salto z kra-

jami europy Wschodniej i kaukazu oraz polską narodową 
agencję programu „młodzież w działaniu”. zaprezentowa-
no wyniki badań analizujących wpływ działań uczestników 
Wolontariatu europejskiego (evs) na rozwój społeczności 
lokalnych, w których pracują. Wyniki badań stały się przy-
czynkiem do dyskusji na temat tego, jakie doświadczenia 
zdobywają za granicą sami wolontariusze.

W trakcie forum, w ramach obchodów światowego dnia 
Wolontariusza, zaprezentowana została wystawa zdjęć 
„Wolontariat Europejski oczami wolontariuszy. kie-
runek Wschód-zachód”. zdjęcia wybrano w ramach 
konkursu organizowanego przez centrum salto eeca we 
współpracy z ambasadą rp w madrycie. na rozpoczęcie wy-
stawy zostali zaproszeni autorzy zaprezentowanych zdjęć, 
wolontariusze evs, którzy nie tylko dokonali jej uroczy-
stego otwarcia, ale też opowiedzieli o swoich projektach, 
o tym, jak Wolontariat europejski wpłynął na ich życie 
i jakich zmian w nim dokonał, zachęcając tym samym do 
korzystania z możliwości, jakie oferuje program „młodzież 
w działaniu”.

podczas forum, oprócz programu Wolontariatu europej-
skiego, prezentowano także zasady funkcjonowania innych 
programów (np. onz, msz rp, peace corps itd.), które 
stwarzają możliwości dla wolontariatu międzynarodowe-
go. przeprowadzono dyskusje w grupach panelowych na 
następujące tematy: wolontariat sportowy, lokalny wymiar 
wolontariatu, proces uczenia się w wolontariacie, ustawo-

dawstwo o wolontariacie, wsparcie systemowe dla między-
narodowego wolontariatu. Ważnym elementem forum była 
prezentacja i dyskusja na temat nowo otwartego okna part-
nerstwa Wschodniego programu „młodzież w działaniu”. po 
raz pierwszy w historii regionu europy Wschodniej i kauka-
zu tak duże środki są przyznane na rzecz rozwoju międzyna-
rodowej współpracy młodzieżowej, dzięki czemu pierwszy 
raz pojawiła się możliwość wspierania wniosków składanych 
bezpośrednio do komisji europejskiej przez organizacje 
z krajów partnerstwa Wschodniego. stwarza to historyczną 
szansę rozwoju potencjału młodzieży oraz organizacji mło-
dzieżowych z krajów europy Wschodniej i kaukazu. będzie 
to temat przewodni planu działań centrum salto eeca 
na 2012 rok.

działalność promocyjna

W 2011 roku centrum salto eeca kontynuowało rozwój 
elektronicznych i drukowanych zasobów informacyjnych. 
są to: 
–  elektroniczny biuletyn informacyjny (newsletter) wyda-

wany co drugi miesiąc. W biuletynie zawarte są informa-

cje o działaniach centrum, zaproszenia na liczne szkole-
nia i seminaria oraz przykłady dobrych praktyk w pracy 
z młodzieżą (www.salto-youth.net/newsletter). biuletyn 
dociera do ponad czterech tysięcy pracowników młodzie-
żowych z całej europy i świata,

–  portal internetowy www.salto-youth.net/eeca, który zo-
stał rozwinięty i przebudowany pod kątem strukturalnym 
i graficznym,

–  dwie publikacje na temat jakości działań Wolontariatu 
europejskiego oraz publikacja na temat rozwoju polityki 
młodzieżowej oraz pracy z młodzieżą w krajach eeca,

–  dwa numery magazynu „Youth in 7” zawierającego infor-
macje o krajach eeca, polityce młodzieżowej na Wscho-
dzie oraz przykłady zrealizowanych projektów we współ-
pracy z organizacjami z regionu.

ponadto centrum salto eeca koordynowało przygoto-
wanie i publikację anglojęzycznego sprawozdania sieci 
centrów zasobów i Współpracy salto za rok 2010 (http://
www.salto-youth.net/tools/publications/saltoreports/). 
jest to czwarty wspólnie przygotowany i opublikowany ra-
port przedstawiający całokształt działań sieci ośmiu cen-
trów salto.
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Publikacje
co roku liczba wniosków składanych do narodowej agencji programu „młodzież w działaniu” jest coraz większa, a także 
procent dofinansowanych pomysłów rośnie z każdym kolejnym terminem. aby powiększać grupę osób realizujących swoje 
pasje i rozwijających umiejętności o te niezorientowane jeszcze, czym jest program, jak z niego korzystać czy z jakimi krajami 
można współpracować, w ręce wszystkich zainteresowanych oddanych zostaje szereg publikacji dotyczących zasad działania 
programu, poradniki odnoszące się do technik pracy nad projektem, certyfikacji umiejętności, broszury opisujące najlepiej 
wykonane projekty czy przekazujące bieżące informacje ze świata edukacji i polityki młodzieżowej. można je pobrać ze stro-
ny programu: www.mlodziez.org.pl. 

materiały informacyjne: ulotka i folder 
programu „młodzież w działaniu” 

to syntetyczny zbiór infor-
macji o programie, prezen-
tujący jego podstawowe 
cele i zasady, wraz z krót-
kim opisem poszczególnych 
akcji. przydatny dla osób, 
które dopiero zapoznają się 
z ideą działań młodzieżo-
wych i szukają sposobu na 
urzeczywistnienie swoich 
zamiarów.

raporty programu „młodzież 
w działaniu”, 2007-2010
każdy raport zawiera in-
formacje na temat dobrych 
praktyk prezentowanych 
w projektach, relacje ze 
szkoleń i konferencji oraz 
szereg danych statystycz-
nych poświęconych dofinan-
sowanym projektom. jest 
sprawozdaniem z rocznej 
pracy narodowej agencji 
oraz przede wszystkim bene-
ficjentów. 

t-kit – pakiety szkoleniowe

training kits poświęcone 
są różnym aspektom pracy 
z młodzieżą. ich zadaniem 
jest wsparcie beneficjentów 
w dążeniu do uzyskania co-
raz wyższej jakości ich pro-
jektów. W języku polskim 
dostępne są: „zarządzanie 
organizacją”, „zarządzanie 
projektem”, „Wolontariat 
międzynarodowy”, „ucze-
nie się międzykulturowe”, 
„integracja społeczna”, „zasadnicze elementy szkolenia”, 
„W budowie – obywatelstwo, młodzież i europa”, „Fundu-
sze i zarządzanie finansami”, „ewaluacja edukacyjna w pracy 
z młodzieżą”.

publikacje pozaformalnej akademii 
jakości projektu
seria podręczników powsta-
ła jako efekt szkoleń poza-
formalnej akademii jakości 
projektu ma za zadanie doty-
kać najważniejszych aspek-
tów zarządzania projektem 
i realizowania programo-
wych priorytetów. dotyczy 
ona aktywnego uczestnictwa 
młodzieży, edukacji mię-
dzykulturowej, współpracy 
z mediami i ewaluacji pracy. 
przyda się osobom pragną-
cym udoskonalać swoje umiejętności projektowe i chcącym 
poznać w teorii i praktyce odpowiednie metody.  

youthpass na skróty. rozpowszechnianie 
rezultatów uczenia się

broszura informacyjna na 
temat narzędzi, jakie daje 
program „młodzież w działa-
niu”. publikacja jest poświę-
cona tematyce certyfikacji 
umiejętności, które można 
zdobyć, realizując projekty 
młodzieżowe, a które mogą 
przydać się w dalszym roz-
woju osobistym i zawodo-
wym. pokazuje, jak można 
stworzyć swój Youthpass, 
dlaczego tak ważna jest sa-
moocena własnych umiejętności i jakie korzyści może nam 
przynieść pozaformalne zdobywanie wiedzy.

hasło: wolontariat!

publikacja podsumowująca 
europejski rok Wolontariatu 
2011 w polsce, czyli wszelkie 
działania wspierane przez 
Fundację rozwoju systemu 
edukacji, w tym prowadzone 
w ramach programu „mło-
dzież w działaniu”. przed-
stawia różne spojrzenia na 
wolontariat krajowy i mię-
dzynarodowy, pokazuje, w jaki sposób jest on płaszczyzną 
dla edukacji formalnej i pozaformalnej oraz jakie korzyści 
osobiste i społeczne z niego płyną. znajdziemy tu opisy 
działań, imprez i konferencji wolontariackich.

przewodnik po programie  
„młodzież w działaniu”
programowy must have. 
to najbardziej aktualny 
i wyczerpujący zbiór 
zasad obowiązujących 
w programie „młodzież 
w działaniu”, przygo-
towany przez komisję 
europejską. przeznaczo-
ny jest dla wszystkich 
zainteresowanych wzięciem udziału w projektach młodzie-
żowych, czy to jako uczestnicy – młodzież i osoby pracujące 
z młodzieżą, czy też jako organizatorzy – osoby reprezentu-
jące uczestników i składające wnioski o środki finansowe.

„europa dla aktywnych”

to kwartalnik przedstawiają-
cy najważniejsze informacje 
ze świata edukacji, tworzony 
we współpracy z eurodesk 
polska i narodową agen-
cją programu „uczenie się 
przez całe życie”. znajdziemy 
w nim wywiady, wypowiedzi 
i porady ekspertów, relacje 
z targów, spotkań, konferen-
cji, przydatne informacje dla 
osób organizujących projek-
ty edukacyjne, jak również 
przykłady dobrych praktyk z całej europy.

„dialog” – dodatek etm

dodatek do kwartalnika „eu-
ropa dla aktywnych”, wydany 
z okazji obchodów europej-
skiego tygodnia młodzieży 
(15-21 maja 2011 r.) i sku-
piający się na jego pięciu 
podstawowych kwestiach: 
sytuacji młodzieży na rynku 
pracy, wyrównywaniu szans 
rozwoju, wolontariacie, 
uczestnictwu i integracji 
społecznej oraz oddziaływa-
niu programu „młodzież w działaniu”. na temat spraw mło-
dzieżowych wypowiedzieli się sami młodzi oraz eksperci.

dialog usystematyzowany  
- broszura informacyjna 
co to jest dialog usyste-
matyzowany? kto w nim 
uczestniczy? na czym pole-
gają konsultacje i jakie są ich 
efekty? co to jest krajowa 
rada młodzieży? na te i inne 
pytania można znaleźć odpo-
wiedź w tej krótkiej broszu-
rze o dialogu usystematyzo-
wanym.
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WydaWnictWa eurOdesk pOlska

studiowanie to wyzwanie, czyli jak 
zdobyć indeks w europie
to już czwarta 
edycja tej publi-
kacji. W obecnej 
opisane zostały 
studia w 30 kra-
jach europejskich. 
nieco obszerniej te, 
w których studia 
cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem (Wielka brytania, niemcy, Francja), 
i w których obcokrajowcom studiować najłatwiej (Holandia, 
kraje skandynawskie). broszura została uzupełniona o kil-
kadziesiąt sprawdzonych adresów internetowych. 

altruista w akcji, czyli wszystko,  
co chcesz wiedzieć o wolontariacie  
za granicą
broszura  składa się 
z czterech części. 
na początek wyja-
śniamy podstawo-
we zasady wolon-
tariatu za granicą. 
W części drugiej 
opisujemy pro-
gramy, które mają 
przedstawicielstwa w polsce. W części trzeciej – programy 
organizacji międzynarodowych. ostatni rozdział składa się 
z najatrakcyjniejszych i najciekawszych propozycji wolonta-
riatu w wybranych krajach europejskich.

poszukiwany. poszukiwana 
Wydana z okazji europej-
skiego roku Wolontariatu 
gazetka eurodesk polska 
zawiera m.in. wypowiedzi 
byłych wolontariuszy, krót-
kie opisy najciekawszych 
programów wolontariatu za 
granicą i instrukcję „sześć 
kroków do wolontariatu za-
granicznego”.

„poszukiwany. poszukiwa-
na” to gazetka, która zo-
stała opracowana z myślą 
o uczniach biorących udział w  warsztatach prowadzonych 
w ramach projektu  „eurowolontariat – ciekawy start w do-
rosłe życie”, które przez cały rok 2011 prowadzili konsultanci 
sieci eurodesk polska . 

Oczy na Warszawę

gazetka prezentowała naj-
ważniejsze z punktu wi-
dzenia młodzieży priory-
tety polskiej prezydencji: 
1) mobilność i wsparcie dla 
edukacji, 2) współpraca 
z krajami europy Wschodniej 
i kaukazu, 3) tańszy roaming 
i ułatwienia w handlu elek-
tronicznym, 4) działania na 
rzecz młodych rodziców, 
5) sport bez dopingu i ko-
rupcji. 

WydaWnictWa saltO eeca

magazyn „youth in 7” (numery 7 i 8)

to magazyn, który w przy-
stępny i ciekawy sposób 
informuje o krajach regionu 
europy Wschodniej i kauka-
zu, polityce młodzieżowej 
na Wschodzie. magazyn 
przedstawia przykłady zre-
alizowanych projektów we 
współpracy z organizacjami 
z tego regionu, ukazując ich 
specyfikę, a także realia pra-
cy młodzieżowej.

raport sieci saltO 

centrum salto eeca już po raz czwarty koordynowało 
przygotowanie i publikację anglojęzycznego raportu sieci 
centrów zasobów i Współpracy salto za rok 2010. jest to 
kolejne wspólnie przygotowane i opublikowane sprawoz-
danie przedstawiające cało-
kształt działań sieci ośmiu 
centrów salto. raport 
zawiera informacje o szko-
leniach, seminariach zreali-
zowanych w minionym roku, 
a osoby zainteresowane znaj-
dą tu także informacje staty-
styczne, poznają specyfikę 
funkcjonowania całej sieci 
salto oraz jej wkład w roz-
wój polityki młodzieżowej.

raport o wpływie Wolontariatu 
europejskiego na społeczności lokalne 
w krajach europy Wschodniej i kaukazu 

to publikacja przedstawia-
jąca wpływ Wolontariatu 
europejskiego (evs) na spo-
łeczności lokalne w krajach 
europy Wschodniej i kau-
kazu (eeca). publikacja za-
wiera wyniki badań, które 
zostały przeprowadzone 
w drugiej połowie 2011 roku, 
na potrzeby Forum „Wschod-
ni Wymiar Wolontariatu”, 
które odbyło się w dniach 5-7 
grudnia 2011 w Warszawie. 
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