
Wspólnie dla edukacji  
i aktywności obywatelskiej  
młodych
o korzyściach z partnerstw samorządów terytorialnych i organizacji społecznych

26 listopada  
Toruń

| 10:00 – 10:25 | otwarcie seminarium
• Joanna Różycka-Thiriet, koordynatorka projektu, Fundacja Civis Polonus,
• Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast Polskich (partnera projektu),
• przedstawiciel władz miasta,
• Dominika Urzędowska z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju (lokalnego partnera wydarzenia)

| 10:25 – 11:15 | dlaczego włączanie młodych ludzi jest kluczowe dla społeczności lokalnych w naszym 
regionie? Fakty i prognozy
W tej części zaprezentujemy kluczowe wnioski z naszych ekspertyz z zakresu finansów publicznych samorządów, 
demografii, edukacji i bezpieczeństwa klimatycznego.
•  dr Monika Kwiecińska-Zdrenka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika – zbliżenie na sytuację młodzieży i organizacje 

regionu
moderacja: Olga Napiontek, wiceprezeska Fundacji Civis Polonus

| 11:15 – 11:35 | Przerwa

| 11:35 – 13:10 | Pakiet na rzecz aktywizacji obywatelskiej i demokratyzacji młodych  
Prezentacja sprawdzonych formatów działań wzmacniających i uruchamiających aktywność obywatelską 
młodych, które NGOsy mogą wdrażać we współpracy z JST. Są to aktywny samorząd uczniowski, młodzieżowe 
rady gmin, udział młodych w budżecie obywatelskim, otwarte na młodych instytucje publiczne, rozwój 
młodzieżowych liderów i oddolne działania młodych. 
• Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus,
• Olga Napiontek, wiceprezeska Fundacji Civis Polonus,
• Jakub Kochowicz, wójt Gminy Lisewo,
• Karolina Pawlak, koordynatorka projektów w Fundacji Civis Polonus
moderacja: Joanna Różycka – Fundacja Civis Polonus

| 13:10 – 13:30 | Przerwa

| 13:30 – 14:40 | współpraca organizacji społecznych i samorządów sposobem na aktywizację obywatelską młodych !?
Dyskusja panelowa z udziałem samorządu, młodych aktywistów, pracowników młodzieżowych
i organizacji pozarządowych
• Julia Bujnarowska, toruński Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (do potwierdzenia),
• Karolina Dudek-Rączka, Centrum Komunikacji Społecznej w Urzędzie m.st Warszawy,
• Dominika Urzędowska, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju,
• przedstawiciel władz Chełmna (do potwierdzenia)
moderacja: Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus

| 14:40 – 15:00 | co dalej w projekcie – zaproszenie do udziału i podsumowanie seminarium
Przedstawienie dalszych działań w projekcie – zaproszenie do udziału w II Bloku działań projektowych: wzmocnienie 
organizacji społecznych w aktywizacji obywatelskiej młodych, dzięki budowaniu partnerstw z samorządem. Rekrutacja 
potencjalnych chętnych do budowania partnerstw – przedstawienie kryteriów i harmonogramu.
Podsumowanie seminarium: Joanna Różycka, koordynatorka projektu, Fundacja Civis Polonus 

semin arium

Seminarium odbywa się w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych” realizowanego w partnerstwie ze 
Związkiem Miast Polskich.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
Lokalnym partnerem seminarium jest Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.
Projekt pod patronatem medialnym dziennika „Rzeczpospolita Życie Regionów” i portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.


