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WSTĘP.
Niniejsza publikacja powstała w ramach
projektu „Demokracja, Europa i Ja”
realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacja
przez Internet współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach programu
Erasmus+.
Publikacja powstała w wyniku realizacji
projektu, w celu spisania konkretnych
rekomendacji wypracowanych podczas
spotkań warsztatowych, debat, by mogły one
trafić do osób odpowiedzialnych za politykę
młodzieżową, pracujących z młodzieżą,
mających wpływa na realizację
wypracowanych rezultatów.
Zebrane rekomendacje, opracowane w formie
niniejszej publikacji mogą zostać
wykorzystane przez decydentów, osoby
pracujące z młodzieżą oraz organizacje
pozarządowe do poprawy sytuacji osób
młodych, lokalnie, regionalnie, w skali kraju lub
na terenie całej Europy.
Efekty działań przeznaczone są dla wszystkich
zainteresowanych, gdyż naszym zdaniem
każdy mały krok przekłada się na lepszą
przyszłość młodych.
Liczymy na zainteresowanie osób
odpowiedzialnych za politykę młodzieżową na
poszczególnych szczeblach, które już teraz
mogą poznać oczekiwania młodych osób,
przedyskutować i ustalić poszczególne tematy,
co w konsekwencji umożliwi wspólne
kształtowanie polityk.
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INFORMACJE
O PROJEKCIE.
Celem projektu "Demokracja, Europa i Ja" było promowanie
aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym
oraz stworzenie im przestrzeni do aktywnego udziału
w kształtowaniu polityki młodzieżowej w obszarach
aktywnego obywatelstwa i partycypacji w życiu społecznym
poprzez szkolenia, debaty z udziałem ekspertów, polityków,
decydentów oraz promocja obchodów Dnia Europy, Święta
Unii Europejskiej (9 maja).
Uczestnikami projektu byli: Młodzież, Eksperci, Decydenci
oraz Przedstawiciele organizacji pozarządowych z regionu.
Młodzież to grupa osób w wieku 15-20 lat głównie z dwóch
miejscowości - Kielce i Jędrzejów.
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HARMONOGRAM
DZIAŁAŃ
PROJEKTU.
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PROJEKT W LICZBACH.
DZIAŁO SIĘ!

DEBATY
2 debaty oksfordzkie prowadzone
w formule hybrydowej
2 debaty związane z obchodami
Dnia Europy

SPOTKANIA
2 spotkania z Ekspertami,
inspirujące rozmowy i dziesiątki
pytań

5

UCZESTNICY
prawie 700 młodych osób

Informacje
o EPI.
O STOWARZYSZENIU
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet jest
dynamiczną organizacją pozarządową, którą
tworzy zespół młodych osób, które pełne
entuzjazmu stale podejmują nowe wyzwania.
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
należy do sieci Eurodesk oraz do
Świętokrzyskiej Sieci Aktywności
Młodzieżowej SYNERGIA.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Zakres działalności Stowarzyszenia
Edukacja przez Internet to przede
wszystkim programy edukacyjne i
szkoleniowe skierowane do młodzieży,
pracowników młodzieżowych, nauczycieli,
organizacji pozarządowych, firm, instytucji
i przedsiębiorców. Zespół Stowarzyszenia
uważnie obserwuje system edukacji i
poszukuje nowych metod, które nie tylko
go uzupełnią, ale i ulepszą.

Więcej:
www.epi.org.pl
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PARTNERZY
PROJEKTU.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
IM. KS. STANISŁAWA
KONARSKIEGO
W JĘDRZEJOWIE

I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W KIELCACH

Szkoła kształci w zawodach:
technik hotelarstwa, technik
ekonomista, technik
informatyk, technik logistyk,
technik reklamy oraz liceum
ogólnokształcące, profile:
biologiczno-medyczny,
humanistyczny, ekonomicznoprawny i politechniczny.

Szkoła kształci na profilach:
humanistyczny, medyczny,
matematyczno-fizycznoinformatyczny oraz
matematyczno-geograficzny.

http://www.zsp1.jedrzejow.com.pl/
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www.zeromski.kielce.eu

DEBATY
OKSFORDZKIE

SPOTKANIA
I DYSKUSJE

LOKALNE • KRAJOWE • MIĘDZYNARODOWE

REKOMENDACJE
I WNIOSKI MŁODZIEŻY.

Młodzież docenia i chętnie uczestniczy w spotkaniach z inspirującymi, ciekawymi
osobami, które opowiadają o swoich doświadczeniach, pokazują jak można działać,
co zrobić oraz w jaki sposób rozpocząć swoją drogę w działalności na rzecz
społeczności.
Dla młodych ważne jest, aby móc się zaangażować, podejmować działania i decyzje,
współpracować i robić coś w sposób, który nie jest im narzucony, a wynika z ich pasji
i zainteresowań.
Młodzi znają miejsca i instytucje, gdzie można się angażować społecznie.
W rozmowach młodzież podkreśla znaczenie szkoły, jako łącznika między nimi
a inicjatywami.
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LOKALNE • KRAJOWE • MIĘDZYNARODOWE

REKOMENDACJE
I WNIOSKI MŁODZIEŻY.

Młodzi wskazują stworzenie szkolnych centrów aktywności/mentorów szkolnych,
którzy mieliby wiedzę o możliwościach działań lokalnych i potrzebach instytucji,
co pozwoliłoby na łączenie młodzieży i ich potencjałów z odpowiednimi inicjatywami
i akcjami..
W celu zachęcenia młodzieży do aktywności i udziału w akcjach/inicjatywach należy
promować korzyści, jakie wypływają z takiej działalności bezpośrednio dla młodych
osób np. nowe umiejętności, zaświadczenia, możliwości wyjazdów itp.
Młodzież chce się angażować, ale czuje potrzebę bycia szanowanym, chce pracować w
przyjaznej atmosferze. Należy uświadomić osobom/instytucjom korzystającym z
pomocy wolontariuszy, że należy takie osoby wprowadzać w obowiązki jak każdego
pracownika i że jest to często pierwsza praca takiego młodego człowieka (brak
doświadczenia, potrzeba mentora/opiekuna).
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LOKALNE • KRAJOWE • MIĘDZYNARODOWE

REKOMENDACJE
I WNIOSKI MŁODZIEŻY.

Młodzież czuje potrzebę stworzenia silnego państwa, które w rozsądny sposób
dysponuje budżetem.

Młodzież
czuje
potrzebę
uświadamiania
społeczeństwa
funkcjonowaniu państwa i zaznajomieniu z prawem wyborczym.

o

Edukacja społeczna powinna być wyraźnie zaistnieć w systemie oświaty.
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prawidłowym

LOKALNE • KRAJOWE • MIĘDZYNARODOWE

REKOMENDACJE
I WNIOSKI MŁODZIEŻY.

Młodzież widzi korzyści wypływające ze współpracy z młodymi z innych krajów.
Docenia możliwości, jakie daje Erasmus+ w ramach wymian, spotkań i szkoleń
międzynarodowych.

Projekty i współpraca międzynarodowa pozwala na lepsze poznanie oraz zrozumienie
innych kultur oraz doskonalenie posługiwania się językiem obcym.

Ważna dla młodzieży jest możliwość poruszania się bez wiz i paszportów w obrębie
strefy Schengen.
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ERASMUS+.
ERASMUS+ TO PROGRAM
UNII EUROPEJSKIEJ
WSPIERAJĄCY WYMIANĘ
EDUKACYJNĄ.
W ramach programu możesz uczyć
się za granicą, wziąć udział w
zagranicznej mobilności zawodowej
lub realizować międzynarodowe
projekty edukacyjne.
Europejski budżet programu na lata
2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro.

Program Erasmus+ dzieli się na kilka
sektorów:
Edukacja szkolna
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia
zawodowe
Szkolnictwo wyższe
Edukacja dorosłych
Młodzież
Sport
Jean Monnet

WWW.ERASMUSPLUS.ORG.PL

EURODESK.
EURODESK TO INFORMACJA EUROPEJSKA DLA MŁODZIEŻY.
Eurodesk to program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą
i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie - przez Komisję
Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
wyższego w ramach programu "Erasmus+".
Eurodesk to międzynarodowa sieć działająca w 36 krajach europejskich. Należą do niej
organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską
i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1000 organizacji, w tym ponad 60 w sieci
Eurodesk Polska.
Eurodesk to błyskawiczna informacja o możliwościach w Europie - dla młodzieży i osób
pracujących z młodzieżą.

WWW.EURODESK.PL

POMOCNE
LINKI.
Marzysz o studiach lub pracy za granicą
a może chodzi Ci po głowie wolontariat
zagraniczny?
Zapytaj w Eurodesku: www.eurodesk.pl

Poszukujesz informacji o możliwościach dla
młodych ludzi w całej Europie?
W pierwszej kolejności zajrzyj na stronę
Europejskiego Portalu Młodzieżowego:
https://europa.eu/youth/home_pl

Jesteś członkiem grupy nieformalnej, która
ma pomysł na projekt z rówieśnikami
z zagranicy?
Sprawdź możliwości Programu Erasmus+:
www.erasmusplus.org.pl

Nie wiesz jak najlepiej udokumentować
zdobyte przez Ciebie kwalifikacje
(kształcenie formalne, szkolenia, staże
i praktyki zagraniczne)?
Zapoznaj się z Portfolio Europass:
https://twoj-europass.org.pl/

Twoja organizacja działa na rzecz
młodzieży? Dołącz do Sieci SYNERGIA, która
łączy potencjał ludzi i organizacji na rzecz
świętokrzyskiej młodzieży:
http://www.siecsynergia.pl/
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POWYKREŚLAJ SOBIE.

Znajdź:
AKTYWNOŚĆ
DEBATA
DEMOKRACJA
DOFINANSOWANIE
ERASMUS
EURODESK
EUROPA
FUNDUSZE
WARSZTATY
WYBORY
WYMIANA
ZAANGAŻOWANIE
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PATRONATY.
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