
OLSZTYN
Działania związane z obchodami ETM rozpoczną się 5 czerwca od zorganizowania na rynku Starego
Miasta w Olsztynie stoiska z materiałami promującymi Program Młodzież w Działaniu, materiałami
informacyjnymi Eurodesku i ulotkami zapraszającymi do udziału w olsztyńskim Europejskim Tygodniu
Młodzieży. Właściwe wydarzenia ETM są zaplanowane na piątek 8 czerwca. W południe odbędzie się
oficjalna inauguracja wydarzenia – wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, pokaz
spektaklu „Złotopióry” oraz debata nt. aktywności społecznej młodzieży, do której zostanie zaproszona
młodzież i dorośli pracujący z młodzieżą. Po przerwie obiadowej przewidziana jest dalsza część , czyli
spotkanie z wolontariuszami, spektakl teatru młodzieży z OHP i pokaz filmów zrealizowanych podczas
projektów młodzieżowych. Na drugi dzień wydarzenia przewidziane są warsztaty twórcze pt „Moje
miejsce w Europie”. Popołudniu zaprezentowane zostaną projekty zrealizowane w ramach Programu
Mlodzież, a następnie odbędzie się festyn. Organizatorem imprezy jest Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1, kontakt: tel. 0 89 513 17 31, www.ceik.pl.

DEBRZNO
W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży odbędzie się debata z udziałem władz
i przedstawicieli młodzieży, aby zachęcić obie strony do współpracy, a samorząd do wsparcia działań
młodzieży oraz docenienia roli, jaka te działania przedstawiają. Następnie zaplanowana jest dyskusja
na temat wzajemnych oczekiwań, możliwości i korzyści współpracy samorządów z młodzieżą. Drugą
część imprezy będą stanowiły warsztaty. Młodzież zostanie podzielona na 5 grup roboczych, które
wspólnymi siłami spróbują przygotować hipotetyczny projekt. Następnie, przy dobrej pogodzie,
wydarzenia przeniosą się nad Jezioro Staw Miejski, gdzie przewidziana jest prezentacja zrealizowanych
projektów, występy grup młodzieżowych – koncert zespołu „Nola” oraz pokaz tańca średniowiecznego
przygotowany przez grupę „Fredelande”. Organizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno w Debrznie, ul. Ogrodowa, www.stowdeb.pl , kontakt: tel. 0 59 833 57
50, stowdeb@.pro.onet.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE
Projekt zakłada zorganizowanie obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży na terenie całego
woj. kujawsko-pomorskeigo i północnej części woj. mazowieckiego. Stąd też pomysł zorganizowania
kilku imprez międzypowiatowych  w kilku miejscowościach, które odbędą się między 5 a 8 maja.  Na
każdą z nich będzie się składała prezentacja zrealizowanych już w ramach Programu Młodzież
projektów młodzieżowych, wystawa zdjęć i projektów, wybory najlepszego projektu, warsztaty
tematyczne, konkursy, promocja Programu Młodzież w Działaniu, oraz debata na temat strategii
włączania z przedstawicielami lokalnych organizacji i samorządu. Impreza podsumowująca spotkania
regionalne jest planowana na 4- 6 czerwca w Bydgoszczy. W jej trakcie zostanie przeprowadzony
konkurs na najlepsze inicjatywy, konkurs radiowy i sms-owy, debata z udziałem młodych i władz
samorządowych, warsztaty i zajęcia tematyczne związane ze zrealizowanymi projektami, a także
prezentacje z zakresu: samoobrony, modelarstwa i ratownictwa przedmedycznego. Zakończeniem
wydarzeń związanych z obchodami ETM będzie impreza klubowa dla wszystkich uczestników. Więcej
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informacji na temat imprezy można uzyskać u przedstawicieli organizatora Stowarzyszenie Morena,
Jaśkowa Dolina 4 Debrzno, kontakt: tel. 0 58 3 444 111, morena@morena.org.pl

GDYNIA
Wydarzenia związane z obchodami Europejskiego Tygodnia Młodzieży zostały zaplanowane na 6
czerwca. Na spotkanie została zaplanowana debata z przedstawicielami władz i liderami organizacji
młodzieżowych. Przygotowywany panel dyskusyjny umożliwi sformalizowany dialog między
przedstawicielami władz lokalnych z instytucjami zajmującymi się włączaniem osób z mniejszymi
szansami w życie społeczne. W dalszej kolejności przedstawione zostaną wyniki ogłoszonego
wcześniej ogólnowojewódzkich konkursów – plastycznego pt. „Moje podwórko” i konkursu na  najlepszy
pomysł międzynarodowego spotkania młodzieży. Popołudniu odbędą się prezentacje projektów
realizowanych w ramach Programu Młodzież, targi i prezentacje organizacji, warsztaty oraz prezentacje
wolontariuszy. Więcej informacji na temat planowanych wydarzeń można uzyskać u organizatora:
Centrum Współpracy Młodzieży, ul. Tatrzańska 35 Gdynia, www.cwm.org.pl, kontakt; tel. 0 58 620 34
10, cwm@cwm.org.pl

KIELCE
Zaplanowane działania związane z obchodami Europejskiego Tygodnia Młodzieży odbędą się
6 czerwca i złożą się na nie dwie części. Pierwszy etap będzie stanowić spotkanie aktywnej młodzieży
z regionu z przedstawicielami władz samorządowych. Zaplanowana debata będzie nosiła tytuł „Szanse
młodzieży w województwie świętokrzyskim – Dlaczego warto zostać i działać?”. Drugim etapem będzie
impreza plenerowa w centrum Kielc, przy głównym deptaku Plac Artystów. Każda z zaproszonych do
uczestnictwa w inicjatywie organizacji przygotuje punkt informacyjny, w których będzie udzielać
młodzieży informacji na temat zrealizowanych przez siebie programów aktywizacji młodzieży. Na Placu
zostanie rozstawiona wystawa prac powstałych w trakcie realizacji projektów młodzieżowych. Więcej
informacji na temat planowanych wydarzeń można uzyskać u organizatora: Świętokrzyskie Centrum
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Bodzentyńska 44A Kielce, www.frdl.kielce.pl, kontakt: tel.
041 343 00 38, centrum@frdl.kielce.pl

KRAKÓW

Małopolski Ośrodek Regionalny planuje zorganizować obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży
w terminie 4-6 czerwca. Pierwszego dnia imprezy zostanie otwarta wystawa promująca Wolontariat
Europejski, na której przedstawione zostaną fotografie zrobione podczas trwania projektów
realizowanych w Małopolsce. W kinie Paradox zorganizowany zostanie pokaz filmów dotyczących
edukacji międzykulturowej. 5 czerwca planowany jest happening na Placu Szczepańskim, podczas
którego młodzież będzie mogła podzielić się swoimi postulatami związanymi z problematyką
europejską, wziąć udział w warsztatach rękodzieła rycerskiego, a także zaprezentować swoje
dokonania i poznać efekty pracy z realizacji projektów młodzieżowych. Na wieczór przewidziane są
kolejne prezentacje filmów w kinie Paradox. Przez cały dzień wokół Plant będzie kursował tramwaj
informacyjny Programu Młodzież w Działaniu. Trzeciego dnia obchodów odbędzie się spotkanie z
władzami lokalnymi, następnie zostanie rozpromowany wydany specjalnie na tę okazję folder
informacyjny na temat programów edukacyjnych Komisji Europejskiej, przedstawiający również
możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu w Krakowie. Podsumowaniem wydarzeń będą
warsztaty na temat dobrych praktyk w realizacji projektów młodzieżowych oraz ostatnia prezentacja
filmu w kinie Paradox. Więcej informacji na temat planowanych wydarzeń można uzyskać u
organizatora: Centrum Młodzieży im. H. Jordana, ul Basztowa 5 Kraków, kontakt: tel. 0 12 422 44 42
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ŁÓDŹ
Ośrodek Regionalny w Łodzi planuje obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży na 5-9 czerwca.
Organizatorzy chcą przeprowadzić działania podzielone na cztery moduły. Pierwsza część ETM
stanowić będzie dzień seminaryjny. Zajęcia będą dotyczyły szeroko pojętej strategii włączania, czyli jak
ciekawie i skutecznie aktywizować młodzież z mniejszymi szansami. Metodami pracy będą seminaria,
warsztaty oraz prezentacje projektów włączających młodzież defaworyzowaną. Druga część wydarzenia
nosi tytuł „ Łódź w Europie – Europa w Łodzi” i jest zaplanowana na cztery dni (5-9 czerwca). Celem
działania jest realizacja otwartej wystawy i warsztatów dotyczących edukacji międzykulturowej oraz
promocji Wolontariatu Europejskiego. Wystawa będzie miała charakter aktywizujący i zostanie
przygotowana we współpracy z wolontariuszami. Kolejnym elementem łódzkich obchodów ETM będzie
wystawa zorganizowana w Centrum Handlowo – Kulturalnym Manufaktura, prezentująca projekty
zrealizowane w ramach Programu Młodzież,. Wystawa będzie czynna przez cały tydzień trwania
obchodów ETM. Czwartym modułem będzie impreza plenerowa 9 czerwca w Konstantynowie Łódzkim.
Będzie ona miejscem spotkań, warsztatów artystycznych, malarskich, ceramicznych, gier i zabaw
sportowych. Więcej informacji na temat planowanych wydarzeń można uzyskać u organizatora:
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Pl. Wolności 2 Łódź, www.opus.org.pl,
kontakt: tel. 0 42 632 22 50, apakowska@opus.org.pl.

OPOLE
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej planuje obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży na 5
czerwca. Zaplanowane wydarzenia będą miały miejsce w Młodzieżowym Domu Kultury na ul. Strzelców
Bytomskich 1 w Opolu. Obchody rozpocznie debata, do uczestnictwa w której zostaną zaproszeni
przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych oraz młodzież. Następnie przewidziany jest
pokaz filmów „Niebo nad Europą” i „Nie rozumiem”. Druga część imprezy będą stanowiły prezentacje
projektów – „Dobre Praktyki” oraz warsztaty plastyczne pt. „Kolorowa Młodzież” – malowanie twarzy,
malowanie rękami i nogami, warsztaty z udziałem studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
Na popołudnie zostały zaplanowane występy grup artystycznych Adena i Pech z Młodzieżowego Domu
Kultury. Więcej informacji na temat planowanych wydarzeń można uzyskać u organizatora: Opolskie
Centrum Demokracji Lokalnej ul. Krakowska 51, www.frdl.org.pl, kontakt: tel. 0 77 454 48 29,
biuro@opole.frdl.pl

SUWAŁKI
Ośrodek Regionalny w Suwałkach chce zorganizować ETM w dwóch miejscach – w Suwałkach i
Augustowie zdarzenia, które pozwolą pokazać możliwości Programu Młodzież w Działaniu i posłużą
promocji tych, którzy już są aktywni społecznie. Projekt będzie miał charakter dwudniowego wydarzenia
– 4 czerwca w Suwałkach, 5 czerwca w Augustowie. W obydwu miejscowościach zostaną zbudowane
„foliowe akwaria”, wewnątrz których będzie realizowana większość zajęć i happeningów - wspólne
malowanie wnętrza, prezentacja różnych grup i projektów. W środku będę stoiska informacyjne
organizacji i grup nieformalnych. Przewidziany jest piknik plastyczny, podczas którego uczestnicy będą
przedstawiać na folii swoje wyobrażenie świata. Następnym etapem obchodów ETM będzie konkurs w
formie debaty na temat uprzedzeń i ksenofobii. Kolejnym wydarzeniem będzie debata z
przedstawicielami władz lokalnych i wojewódzkich na temat historii, teraźniejszości i przyszłości miasta i
regionu. Po debatach organizatorzy w ramach relaksu zaplanowali piknik z grillowaniem. Na popołudnie
zaplanowano koncerty i występy taneczne grup młodzieżowych. Wieczorem odbędą się pokazy
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teatralne zespołu młodzieży niepełnosprawnej, Teatru Form Czarno-Białych Plama, Teatru
Efemerycznego, Wyalienowanych Dziobaków. Więcej informacji na temat planowanych wydarzeń
można uzyskać u organizatora: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Kościuszki 62,
www.frp.pl kontakt: tel. 0 87 565 13 86, biuro@frp.pl

SZCZECIN
Szczecińskie Stowarzyszenie Polites planuje obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży na
8-9 czerwca. Z tej okazji zostanie zorganizowana konferencja, której zasadniczym elementem będzie
debata na temat polityki młodzieżowej i współpracy na tym polu samorządu z organizacjami
i pracownikami młodzieżowymi. Część spotkania będzie poświęcona Programowi Młodzież w Działaniu,
jego promocji oraz przedstawieniu dobrych praktyk. Zaproszeni goście w specjalnie przygotowanych
prezentacjach podzielą się doświadczeniami z zrealizowanych projektów. Po spotkaniu odbędzie się
wieczór teatralno-kabaretowy, gdzie młodzi ludzie z różnych środowisk i obszarów województwa
zaprezentują swoje dokonania artystyczne. Na drugi dzień obchodów zaplanowano festyn, podczas
którego zaprezentowane zostaną zespoły i grupy młodzieżowe oraz ich dokonania. Na miejscu imprezy
zostaną rozstawione namioty, w których będą punkty informacyjne Programu Młodzież w Działaniu,
Centrum Informacji Młodzieżowej i Pierwszej Pomocy. Więcej informacji na temat planowanych
wydarzeń można uzyskać u organizatora: Stowarzyszenie Polites, ul. Malczewskiego 10/12 Szczecin,
www.polites.org.pl, kontakt: tel. 0 91 450 11 46, polites@op.pl
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