
  
    

 

 

 

 
 

7 marca 2014 roku zapraszamy na Konferencję,  
będącą spotkaniem osób zainteresowanych uczestnictwem młodych ludzi w sferze publicznej.  

Będziemy rozmawiać o tym, czym jest znacząca aktywność obywatelska młodzieży i zastanawiać się co 
zrobić, żeby młodzi ludzie mieli systematyczny, istotny wpływ na szkoły i społeczności lokalne,  
w których żyją. Pokażemy inspirujące przykłady projektów, które umożliwiły młodym ludziom wpływ na 
sprawy publiczne i dały im radość z praktykowania obywatelstwa. Będziemy mówić o demokratycznym 
wymiarze szkoły, o młodzieżowych radach, i innych przestrzeniach, gdzie aktywność obywatelska może 
mieć miejsce. 

Zastanowimy się, co może zrobić edukacja obywatelska, by demokracja partycypacyjna dostępna była dla 
obywateli o różnym statusie społecznym. 

Usłyszymy wystąpienia badaczy młodzieży i partycypacji obywatelskiej, ale przede wszystkim spotkamy się 
z wieloma praktykami, którzy pokażą nam historie sukcesów edukacji obywatelskiej w działaniu.  

Miejscem konferencji jest Muzeum Etnograficzne przy ulicy Kredytowej 1 w Warszawie 
 



  
    

 

 

                

 Program konferencji 

 
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa 

10.00 – 12.00 Co wiemy o młodych ludziach jako obywatelach i jaka edukacja obywatelska jest dziś 

adekwatna? 

W tej sesji pokażemy, jakie są oczekiwania młodych ludzi dotyczące ich aktywności w sferze 

publicznej. Zastanowimy się w jakie działania obywatelskie młodzi ludzie chcą się 

angażować i pod jakimi warunkami. Następnie przedstawimy wyniki badań pokazujące jakie 

są faktyczne możliwości tejże aktywności w dwóch ważnych przestrzeniach dla młodych 

ludzi – szkole i społeczności lokalnej.  W trzeciej części tej sesji pokażemy przykłady 

znaczącej partycypacji. 

• Ewa Krzaklewska, Uniwersytet Jagielloński 

• dr Cezary Trutkowski, Uniwersytet Warszawski 

• Kuba Radzewicz, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych 

• Magdalena Kwit, Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie 

• Michał Iwan, Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 

• Przedstawiciele szkół biorących udział w projekcie „Młodzież ma wpływ” z gmin: 

Adamów, Głogów Małopolski, Józefów nad Wisłą, Starachowice, Stąporków i 

Wąchock. 

Moderacja: dr Olga Napiontek 

 
12.00 – 12.30 Przerwa i przejście na warsztaty (cztery równoległe sesje do wyboru) 

12.30 – 14.30 Inspiracje. Seria krótkich 7 minutowych wystąpień prezentujących dobre praktyki. Celem 
prezentacji  jest podzielenie się z publicznością praktycznymi inspiracjami do działania. 
Podejmowane tematy to partycypacja publiczna młodzieży (t.j. konsultacje i włączanie 
młodych ludzi do podejmowania decyzji o sprawach, które ich dotyczą w szkole lub 
społeczności lokalnej) i edukacja obywatelska (rozwijanie kompetencji społecznych 
młodych, nie tylko wiedzy ale też motywacji i ćwiczenie umiejętności współpracy i 
współdecydowania). Prowadzenie: Karolina Wysocka 
 

Samorząd uczniowski. W czasie warsztatu zastanowimy się, w jaki sposób budować w 

szkole atmosferę sprzyjającą ujawnianiu rzeczywistych potrzeb uczniów. Postaramy się 

znaleźć rozwiązania organizacyjne ułatwiające młodym ludziom formułowanie i skuteczne 

komunikowanie swoich interesów, tak, żeby działania samorządu uczniowskiego miały 

znaczenie dla uczniów. Warsztat pod patronatem Koalicji Organizacji Pozarządowych na 

rzecz Samorządów Uczniowskich. Prowadzenie: Piotr Sienkiewicz 

 

Młodzieżowe Rady Miast, Gmin i Dzielnic. Wspólnie z przedstawicielami młodzieżowych 

rad i lokalnych władz zastanowimy się, jakie są najważniejsze warunki, które muszą być 

spełnione, by młodzieżowa rada działała skutecznie, czyli była silnym i reprezentatywnym 

głosem środowiska młodzieży w gminie/mieście. Dlaczego w niektórych przypadkach 

młodzieżowa rada jest znaczącym aktorem lokalnej sceny publicznej, a w innych tylko 

dekoracją? Czy w polskich warunkach możliwe jest wprowadzenie mechanizmu podobnego 

do Europejskiego Dialogu z Młodzieżą, gdzie raz na pół roku młodzi ludzie wypowiadają się 

na najistotniejsze dla nich tematy, a później podczas wspólnej pracy z władzami ustalają 

rekomendacje działań dla instytucji publicznych? Prowadzenie: Kuba Radzewicz 

 

 



  
    

 

 

Młodzi, twórczy ludzie w bibliotece publicznej. W czasie warsztatu zostaną przedstawione 

zasady skutecznej pracy z młodzieżą i atrakcyjne metody pracy, które mogą wykorzystać 

biblioteki. Wspólnie z uczestnikami zastanowimy się, w jaki sposób włączać młodych ludzi w 

realizowanie oferty bibliotecznej oraz jak zaangażowanie młodych może wpłynąć na 

planowanie nowych działań bibliotek. Pokażemy rolę biblioteki jako miejsca edukacji 

obywatelskiej. Prowadzenie: Katarzyna Karwacka, Miłosz Ukleja 

 

14.30 – 15.00 Przerwa 

15.00 – 16.30 Partycypacja obywatelska dla każdego. Edukacja obywatelska jako sposób na 

wyrównywanie szans młodzieży. 

 

W czasie tej dyskusji chcemy zastanowić się w jaki sposób edukacja obywatelska może 

sprawić by młodzi ludzie o różnym statusie społecznym mogli aktywnie uczestniczyć w życiu 

publicznym i korzystać z możliwości jakie niesie demokracja partycypacyjna. 

• dr Przemek Sadura, Fundacja Pole Dialogu 

• dr Kalbir Shukra, Goldsmith College 

• Joanna Pietrasik, Fundacja Civis Polonus 

• dr Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski 
Moderacja: dr Olga Napiontek 

 
16.30 Obiad i dyskusje kuluarowe 

 

 

Więcej informacji o konferencji oraz rejestracja: 

www.mlodziezmawplyw.org.pl/zaproszenie    

Serdecznie zapraszamy  
 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator:  Partnerzy: 

 

 

 
  

Konferencja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej www.mlodziezmawplyw.org.pl 

 
    
  


