KONFERENCJA

WARSZAWA

23.11

Rozwój lokalny?
Najlepiej
z młodzieżą!
JAK SKUTECZNIE ANGAŻOWAĆ
MŁODE POKOLENIE W SPRAWY LOKALNE?

PROJEKT REALIZOWANY Z DOTACJI PROGRAMU AKT YWNI
OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY, FINANSOWANEGO PRZEZ ISLANDIĘ,
LIECHTENSTEIN I NORWEGIĘ W RAMACH FUNDUSZY EOG.
ORGANIZATOR:

PARTNER PROJEKTU:

PATRONI MEDIALNI:

Konferencja poświęconą praktycznym sposobom aktywizacji społecznej i obywatelskiej młodzieży w lokalnych społecznościach.

PROGRAM
Rejestracja (do 15.11)
https://rozwojlokalnynajlepiejzmlodzieza.konfeo.com/

9:30–10:00

PORANNA KAWA/HERBATA

10.00–10.20

OFICJALNE OTWARCIE

23.11
godz. 10-15
wstęp bezpłatny

dr Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus
Jak tworzyć atrakcyjną edukację obywatelską
i dlaczego warto to robić?
Przedstawiciel/ka Związku Miast Polskich
Jaka jest rola młodzieży dla rozwoju lokalnego?
PANEL 1
10.20–11.20

TRENDY I METODY AKTYWIZOWANIA MŁODZIEŻY
Jak atrakcyjnie i skutecznie angażować młodych ludzi?
Panel poświęcony praktycznym i sprawdzonym sposobom włączania
młodzieży w życie społeczności lokalnych.

Moderacja: dr Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus
Granty dla młodzieży
Barbara Kapturkiewicz, Stowarzyszenie Harcerskie
Wolontariat młodzieżowy w instytucjach
Małgorzata Kalbarczyk, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta
Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe, filia Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży nr 55
Młodzieżowe rady gmin i miast na rzecz klimatu
Agnieszka Gawron-Smater, radna gminy Łomianki
Natalia Tomaszuk, młodzieżowa radna gminy Łomianki
Akademie liderów młodzieżowych
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice
Fundusze na rzecz samorządów uczniowskich
Kacper Nowicki, prezes Fundacji Varia Posnania,
były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania
11.20–11.50

PRZERWA KAWOWA
W tym czasie prelegenci z panelu będą dostępni przy stolikach.
Zachęcamy do rozmowy!

Strona wydarzenia: https://fb.me/e/1OwWcSeVO
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PANEL 2
11.50–12.50

LOKALNA WSPÓŁPRACA NA RZECZ MŁODYCH
Partnerstwa organizacji społecznych i samorządów –
dlaczego są ważne i jak realizować je w praktyce?
Porozmawiamy o tym, jakie korzyści przynosi współpraca NGOsów i gmin
oraz pokażemy przykłady dobrych praktyk.

Moderacja: Joanna Pietrasik, Fundacja Civis Polonus
Justyna Jankowska, założycielka Stowarzyszenia Młodych
Gminy Płużnica
Agnieszka Szydłowska, Stowarzyszenie Braniewski
Instytut Rozwoju
Robert Waraksa, Burmistrz Olsztynka
Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polski (TBC)
Lidia Czerniewicz, zastępczyni Burmistrza Węgorzewa
12.50–13.05
PANEL 3
13.05–14.15

PRZERWA KAWOWA
GŁOS MŁODYCH LIDERÓW
Czego potrzebują młodzi ludzie, by aktywnie angażować się
w projektowanie przyszłości społeczności lokalnych?
XXI wiek stawia przed młodym pokoleniem mnóstwo wyzwań. By im sprostać
i myśleć o przyszłości, potrzebne są sprzyjające warunki do działania. Czego potrzeba
młodym ludziom? Jak możemy ich wspierać? Jakie przeszkody napotykają podczas
prób zmieniania świata na lepsze? Porozmawiamy o tym podczas panelu, do którego
zaprosiliśmy młodych ludzi z różnych środowisk i o różnym profilu działalności.

Moderacja: Emilia Kaczmarek, Fundacja Civis Polonus
Skuteczne działania w ramach systemu - czego potrzeba
młodzieżowym radnym w Polsce?
Marta Kozłowska, wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego
Jak wspierać zaangażowanie młodych w ważnych dla nich
sprawach, takich jak kryzys zdrowia psychicznego czy
katastrofa klimatyczna?
Jarek Brodecki, młody biolog i aktywista klimatyczny
Postawa i sposoby pracy dorosłych, które nie blokują
działalności młodych ludzi.
Przedstawiciel/ka Programu Równać Szanse
Działalność społeczna jako podwójna szansa na rozwój –
osobisty i całej społeczności.
Maria Budzowska, aktywistka klimatyczna
14.15–15:00

ZAKOŃCZENIE ORAZ LUNCH
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PRELEGENCI

Zaproszeni goście to eksperci z zakresu
edukacji obywatelskiej, młodzieżowi aktywiści
oraz przedstawiciele samorządów i organizacji
pozarządowych realizujących projekty z i na
rzecz młodzieży.

PANEL 1
BARBARA KAPTURKIEWICZ
Skarbniczka Stowarzyszenia Harcerskiego, specjalistka
ds. finansów i dotacji, koordynatorka programu
Inicjatywy Młodzieżowe, przewodnicząca Komisji
Dialogu Społecznego ds. Edukacji.
MAŁGORZATA KALBARCZYK
Kierowniczka Biblioteki Publicznej im. Zygmunta
Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe, filia
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55.
MAŁGORZATA PACHECKA
Wójt gminy Michałowice, autorka opracowań
i tekstów dla Ministerstwa Edukacji w zakresie
partycypacji rodziców w zarządzaniu szkołą, zajmuje
się m.in. aktywizacją dzieci i młodzieży w projekty
edukacyjne, ekologiczne i społeczne.

AGNIESZKA GAWRON-SMATER
Radna Rady Miejskiej w gminie Łomianki. Przewodnicząca
Komisji ds. Planowania i Zagospodarowania
Przestrzennego. Absolwentka pierwszej edycji Programu
Zielony Lider Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
którego realizatorem jest Fundacja Sendzimira. Inicjatorka
wielu akcji proekologicznych w gminie. Lokalna aktywistka,
zaangażowana w problematykę ochrony terenów
zielonych, szczególnie w obszarach podmiejskich.
NATALIA TOMASZUK
Przewodnicząca Rady Młodzieżowej w Łomiankach,
uczennica klasy maturalnej.
KACPER NOWICKI
Prezes Fundacji Varia Posnania, były przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

PANEL 2

JUSTYNA JANKOWSKA
Założycielka Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica,
działającego na rzecz wyrównywania szans dzieci
i młodzieży. Inicjatorka powiatowego funduszu
grantowego dla młodzieży w powiecie wąbrzeskim,
Młodzieżowej Rady Ekologicznej oraz modelu
współpracy między samorządem uczniowskim
i Gminą Płużnica.
ANDRZEJ PORAWSKI
Polski działacz samorządowy, długoletni dyrektor
Biura Związku Miast Polskich.
ROBERT WARAKSA
Burmistrz Olsztynka, samorządowiec, trener, działacz
społeczny, ekspert ds. partycypacji obywatelskiej
młodych. W latach 2004-2006 przewodniczący
I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku,
od 2011 roku jej opiekun.

LIDIA CZERNIEWICZ
Zastępczyni Burmistrza Węgorzewa. W latach
2007-2009 r. pełnomocniczka starosty ds. Unii
Europejskiej i rozwoju gospodarczego, następnie,
do końca 2011 r., naczelniczka Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych. Pracowała w powiatowym
Wydziale Środowiska, Budownictwa i Inwestycji
pozyskując, realizując i rozliczając inwestycje Powiatu
Węgorzewskiego dofinansowane głównie ze środków
zewnętrznych.
AGNIESZKA SZYDŁOWSKA
Reprezentuje Stowarzyszenie Braniewski Instytut
Rozwoju. Animatorka i inicjatorka działań społecznych.
W problemach widzi wyzwania, a w życiu możliwości
ciągłego rozwoju. Koordynatorka projektu ,,biNGO –
Braniewski Inkubator NGO”, w ramach którego oferuje
wsparcie oraz doradztwo skierowane do organizacji
pozarządowych oraz grup nieformalnych, które chcą
zmieniać świat.
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PANEL 3
MARTA KOZŁOWSKA
Aktywistka na rzecz młodzieżowej samorządności oraz
edukacji, wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego, współprzewodnicząca
koła w Parlamencie Młodych RP.
MARIA BUDZOWSKA
Aktywistka klimatyczna, jako przewodnicząca swojej
szkoły działała na rzecz klimatu i ekologii. Założyła
„Zespół Zielony”, w ramach którego stworzony został
m.in. Plan Adaptacji Szkoły do Zmian Klimatu oraz
„Szkołę Net0”- kompleksowy przewodnik dla uczniów,
uczennic i samorządów jak poprowadzić szkołę do
neutralności klimatycznej.

MIEJSCE
Wydarzenie odbędzie się w nowoczesnej Przestrzeni
Meta w samym centrum Warszawy.
Przestrzeń Meta to miejsce wymiany i centrum
szkoleniowe, które edukuje w zakresie umiejętności
cyfrowych oraz wspiera organizacje społeczne
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
PROJEKT
Konferencja jest podsumowaniem 2-letniego projektu
„Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywizacji
obywatelskiej młodych”, który Fundacja Civis realizuje
we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Więcej
o projekcie: http://civispolonus.org.pl/projekt/
mocniejsze-ngosy-dla-edukacji-i-aktywnosciobywatelskiej-mlodych/
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy
EOG. Patronatem medialnym wydarzenia jest dziennik
Rzeczpospolita Życie Regionów oraz portal organizacji
pozarządowych ngo.pl.

JAREK BRODECKI
Młody naukowiec, pasjonat przyrody, popularyzator
nauki, twórca strony LasemMyślący, organizator akcji
Ogólnołódzki Żabing, która ma na celu lepszą ochronę
płazów w województwie łódzkim. Laureat nagrody
Forbes 25under25 w kategorii „Nauka”.
PRZEDSTAWICIEL PROGRAMU RÓWNAĆ SZANSE
Równać Szanse to program, który wspiera
ciekawe inicjatywy społeczne służące wyrównywaniu
szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży
z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich
społecznych i emocjonalnych kompetencji.

ORGANIZATORZY:
Fundacja Civis Polonus od 2004 r specjalizuje się
w edukacji obywatelskiej dorosłych i młodzieży. Misją
organizacji jest zwiększanie wpływu młodych ludzi na
sprawy publiczne oraz rozwijanie postaw obywatelskich
mieszkańców gmin, dzielnic i miast. Cele te realizuje
m.in. poprzez wspieranie rozwoju młodzieżowych rad
i młodych liderów oraz współpracę i dialog z przedstawicielami administracji publicznej, nauczycielami,
pracownikami instytucji kultury i organizacjami pozarządowymi.
Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa. Jej misją jest wsparcie polskich
miast w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnianie dobrych
praktyk nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania
samorządowymi wspólnotami mieszkańców.
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