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Warsztaty dla przedstawicieli Rad Młodzieżowych 

Zaproszenie 

Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk (STG) przy wsparciu Stałego 

Międzynarodowego Sekretariatu Euroregionu Bałtyk (SMS ERB) działającego przy 

STG zaprasza   przedstawicieli rad młodzieżowych Gmin Województwa Warmińsko-

Mazurskiego do wzięcia udziału w seminarium podsumowującym projekt  

Liderzy Bałtyku – Energią Młodej Europy (LB-EME). 

 

Miejsce spotkania:  

Siedziba Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu 

Ratusz Staromiejski ul. Stary Rynek 25,  

sala konferencyjna 300 (III piętro)     

                                                                                                             

Data Spotkania:  29 września  2017 r. (piątek) 

Godz. Rozpoczęcia i zakończenia: 10.00 – 14.30.  

Cel zadania: 

Zadaniem projektu LB-EME jest zwiększenie dostępu do wiedzy na temat współpracy 

międzynarodowej regionu Morza Bałtyckiego, poprzez uczestnictwo młodych osób w 

warsztatach oraz promocję wydarzenia wśród członków (Liderów Społecznych) rad 

młodzieżowych Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jak również zwiększenie 

wiedzy młodych ludzi z zakresu Strategii Bałtyckiej przez członków Rad Młodzieżowych oraz 

podniesienie zainteresowania podmiotów lokalnych działaniami w ramach młodzieżowej 

współpracy międzynarodowej w regionie Południowego Bałtyku. 

Finansowanie: 

Działanie jest współfinansowane  w ramach dotacji otrzymanej przez Stowarzyszenie Gmin RP 

Euroregion Bałtyk ze środków Samorządu Województwa  Warmińsko-Mazurskiego dla 

uczestników jest nieodpłatne. 
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Kto prowadzi warsztaty: 

Joanna Pietrasik – Prezes Fundacji Civis Polonus  

 

Paweł Kulasiewicz – Dyrektor Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, 

Społecznym i Instytucjonalnym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

 

Damian Ciachorowski – Ekspert ds. Polityki Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk  

 

Agata Ludwiczak - Z-ca Kierownik Stałego Międzynarodowego Sekretariatu  Euroregionu 

Bałtyk 

 

Marcin Żuchowski  - Project Manager Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk 

 

W trakcie warsztatu zostaną  przedstawione inicjatywy czterech projektów Stowarzyszenia oraz  

doświadczenia  Fundacji Civis Polonus we współpracy z radami młodzieżowymi, a także  

możliwości indywidualnego rozwoju w Państwowej  Wyższej  Szkoły Zawodowej w Elblągu 

kierowany do młodzieży: 

• CaSYPoT  - Capacity Building for Strategic Youth Policy and Transnational 

Cooperation (Budowanie Potencjału Strategii Polityki Młodzieżowej oraz Współpracy 

Transnarodowej)  ( http://casypot.eu/ ) realizowany z  Programu Interreg Południowy 

Bałtyk  

• SB YCGN – South Baltic Yoouth Core Groups Network (Południowo Bałtycka Sieć 

Grup Młodzieżowych)  realizowany z Programu Interreg Południowy Bałtyk   

• Europe Direct Bornholm – Dania  - Młodzież 3.0 – Młodzież Cyfrowa  - realizowany  z   

Programu Erasmus +.  

• Kumulus-  Szwecja - Młodzież 4.0 – Aktywizacja Młodzieży Lokalnie -  realizowany  

z   Programu Erasmus +.  

 

CaSYPoT: 

Projekt skierowany jest do  podmiotów lokalnych  zwraca uwagę na potrzebę budowania ich 

potencjału w ramach Programu Południowy Bałtyk. Projekt ma na celu pokazanie korzyści 

płynących z miękkiej współpracy transgranicznej w zakresie rozwiązywania wspólnych 

problemów w dziedzinie spraw młodzieży zbliżając podmioty władz lokalnych we współpracy 

z uczelniami. Głównym celem projektu jest zwiększenie współpracy transgranicznej w wyniku 

czego wzrośnie  zdolność lokalnych podmiotów  pracujących z młodzieżą w Euroregionie. 

Gminy partnerskie wspólnie przeprowadziły  ankietę wśród młodzieży w celu określenia ich 

potrzeb i problemów, i  dostarczyły  wyniki badań do porównania. Jest to forma dzielenia się 

dobrymi praktykami,  natomiast metoda badania została wcześniej opracowana i wdrożona w 

szwedzkich gminach, a obecnie jest  dostosowywana do lokalnych warunków innych krajów. 

http://casypot.eu/
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Uzyskane wyniki są analizowane przez uniwersytety i  będą dokonane porównania między 

krajami. Dzięki działaniom projektowym  powstanie  wspólna strategia  jak również lokalne 

strategie młodzieżowe opartej na wiedzy o  młodzieży w ERB. Pozwoli to na lepsze 

rozwiązywanie problemów młodzieży w regionie, takich jak na przykład wczesne opuszczenie 

szkoły. Taka współpraca wymaga zaangażowania lokalnych podmiotów odpowiedzialnych za 

sprawy młodzieży, a także uniwersytetów, które będą brały  udział w badaniach społecznych. 

Głównym wynikiem będzie  uświadomienie korzyści  płynących z miękkiej współpracy 

transgranicznej przez lokalne podmioty oraz  nowe organizacje, biorące udział w Programie 

Południowy Bałtyk. W projekcie biorą udział organizacje ze Szwecji, Litwy, Rosji i Polski. 

SB YCGN: 

Celem ogólnym projektu jest zbudowanie sieci współpracy partnerów regionu Południowego 

Bałtyku na rzecz/umożliwiającej zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodych na lokalnym 

poziomie. Cele szczegółowe projektu: Zwiększenie współpracy transgranicznej, wymiany 

doświadczeń i kompetencji partnerów na temat partycypacji obywatelskiej młodych (uczenie 

się od siebie nawzajem i budowanie zdolności do współpracy). Zwiększenie możliwości i 

kompetencji jednostek samorządu terytorialnego i ich przedstawicieli do prowadzenia dialogu 

obywatelskiego z młodymi, a tym samym zwiększania partycypacji obywatelskiej młodych. 

Upowszechnienie wniosków i doświadczeń projektu oraz wspólna analiza i refleksja na temat 

przyszłości partycypacji młodych w obszarze Południowego Bałtyku. Projekt ten jest 

rozwinięciem koncepcji wytworzonej podczas realizacji projektu seed money „LYC SB – Local 

Youth Councils in SB – An Effective Way to Promote Youth Participation”, który był 

realizowany od września 2016 do 31 stycznia 2017, w ramach którego zostały wypracowane 

założenia obecnej aplikacji odpowiadającej potrzebom i wymaganiom partnerów 

międzynarodowych. 

 

 

Europe Direct Bornholm – Dania  - Młodzież 3.0 – Młodzież Cyfrowa  

Kumulus-  Szwecja - Młodzież 4.0 – Aktywizacja Młodzieży Lokalnie  

Istotą  dwóch uzupełniających się wzajemnie zatwierdzonych projektów jest podniesienie 

poziomu kompetencji 24 wybranych młodych liderów z regionu Południowego Bałtyku 

(Polska, Litwa, Szwecja, Dania). Projekty będą realizowane w okresie 12 miesięcy od września 

2017 r. do sierpnia 2018 r.  Celem ogólnym projektu jest uczestnictwo 6 kandydatów z każdego 

z w/w krajów w wieku 16-30 lat z każdego kraju w spotkaniu zorganizowanym w Danii i 

Szwecji. Osoby te będą reprezentowały  różne grupy i  środowiska, np.: grupy taneczne, młode 

zespoły, artystów ulicy, fanów gier planszowych itp., którzy posiadają wiedzę z zakresu 

przedsiębiorczości wśród młodzieży. Tematem spotkania  jest przedstawienie przykładów 

"nieformalnego uczenia się", co nie jest zapewnione przez tradycyjne systemy edukacji 

publicznej. Te działania są często dobrze zakotwiczone, ale młodzi ludzie nie mają środków 

lub czują obawę przed formalizacją / rejestracją. Projekty te są w pełni zgodne z celami 
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Programu Erasmus +, w związku z czym 24 uczestnicy biorą udział w 5-dniowych "wymianach 

studyjnych" w Rønne (Dania) i Kalmar (Szwecja), mających na celu pobudzanie myślenia 

krytycznego, wymiany kulturalnej, dialogu międzykulturowego, rozwoju własnych postaw i 

wartości. W Projekcie Młodzież 3.0 celem jest  zwiększenie  świadomość dot. korzyści z 

edukacji nieformalnej i praktycznych aspektów korzystania z technologii ICT w codziennej 

pracy, umożliwiając uczestnikom zdobycie wiedzy na temat technologii cyfrowych poprzez 

inkubowanie liderów i inicjatyw oddolnych.  Projekt Młodzież 4.0 będzie poświęcona 

Pakietowi Wolontariatu oraz znaczeniu doświadczania uczestnictwa w organizacji / 

przedsiębiorstwie, możliwość rozwijania umiejętności osobistych ze względu na dynamikę 

pracy grupowej. Wolontariat może być także sposobem na zwiększenie pewności siebie, 

poznanie granic osobistych, ale także postaw oraz  rozwijanie miękkich umiejętności, takich 

jak tolerancja, otwartość, poszanowanie różnorodności, elastyczności itp. Kreatywne metody 

rozwoju osobistego stanowią wartość dodaną tego projektu. Końcowymi wynikami tych 

doświadczeń będzie  uruchomienie 20 małych inicjatyw lokalnych prowadzonych przez 

młodych uczestników oraz budowa sieci współpracy pomiędzy społecznościami 

młodzieżowymi w obszarze Morza Bałtyckiego. 

Kto może być uczestnikiem warsztatu: 

 

• Przedstawiciele Rad Młodzieżowych Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

• Liderzy  Społeczni działający aktywnie w organizacjach pozarządowych  na terenie 

Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

• Opiekunowie Rad Młodzieżowych   Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 

 

Potwierdzenie Uczestnictwa: 

Wymagane jest wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie do dnia 25.09.2017 r. 

Zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail: Agata.Ludwiczak@euroregionbaltic.eu 

Zgłoszenie powinno zawierać 

- Imię i nazwisko uczestnika 

- Nazwę instytucji/Organizacji, pełnione stanowisko (opcjonalnie stanowisko) 

- Dane kontaktowe adres e-mail, numer telefonu 

Uczestnictwo: 

Uczestnicy proszeni są o przygotowanie krótkiej informacji na temat planów działalności Rad 

Młodzieżowych  lub organizacji, ze zwróceniem uwagi na współpracę międzynarodową. 

mailto:Agata.Ludwiczak@euroregionbaltic.eu
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Posłuży ona przygotowaniu raportu dotyczącego wyzwań i stanu obecnego w przedstawionej 

dziedzinie. 

 

Warsztaty i co dalej ? 

Jest to drugie spotkanie  z cyklu warsztatów,  które zostaną zorganizowane przez 

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. 

Warsztaty te posłużą określeniu potrzeb uczestników oraz zwiększeniu ich aktywności w 

dziedzinie szerokorozumianych działań Rad Młodzieżowych oraz Liderów Społecznych w 

Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Stowarzyszenie realizuje wiele projektów w obszarze Morza Bałtyckiego związanych z 

tematyką młodzieżową, dlatego uczestnictwo w tych warsztatach pozwoli młodzieży na 

wzięcie udziału w planowanych wyjazdach do Danii i Szwecji. 

 

Informacje organizacyjne: 

W trakcie warsztatu dla uczestników zapewniony będzie lunch w godz. 12.00 do 13.00 oraz 

przerwy kawowe z przekąskami. 

 

 

        Zapraszamy do udziału! 
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AGENDA WARSZTATÓW 29.09 2017 

 

10:00 GODZINA ROZPOCZĘCIA  

1.  WPROWADZENIE –  LIDERZY BAŁTYKU- ENERGIĄ MŁODEJ EUROPY 

• EUROREGION BAŁTYK  - O NAS ... 

• RADA MŁODZIEŻOWA  EUROREGIONU BAŁTYK 

• PODSUMOWANIE FORUM STRATEGII BAŁTYCKIEJ 

2. PREZENTACJA PROJEKTÓW  

• CASYPOT 

• SB YCGN  

• MŁODZIEŻ  

3. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU  

• ERASMUS PROGRAM 

• MOŻLIWOŚCI ROZWOJU  

• OFERTA SZKOŁY 

• PRAKTYKI, STAŻE 

12:00 -13:00 PRZERWA OBIADOWA W FORMIE CATERINGU! 

4. FUNDACJA CIVIS POLONUS 

• REALIZOWANE PROJEKTY  

• RADY  MŁODZIEZOWE – CELE I WYZWANIA   

5. ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE 

 

 
 


