Poznań, dnia 17 kwietnia 2015 r.

ZAPROSZENIE
do udziału w Europejskim Tygodniu Młodzieży w Wielkopolsce
Forum "Miasto dla Młodych"
Serdecznie zapraszamy do udziału w Europejskim Tygodniu Młodzieży w Wielkopolsce,
który w województwie wielkopolskim odbywał się będzie we wtorek 28 kwietnia 2015 r.
w godz. 9:30-18:00 w Auli Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza (Rektorat UAM) przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.
Wydarzenie jest częścią obchodów siódmego już Europejskiego Tygodnia Młodzieży
organizowanego w dniach 27 kwietnia - 10 maja 2015 w całej Europie z inicjatywy Komisji
Europejskiej. W czasie organizowanych wydarzeń młodzi ludzie mają szansę publicznie
przedstawić swoje poglądy na tematy ich dotyczące i mające wpływ na ich przyszłość. W tym
roku ETM będzie koncentrować się na tematach wokół aktywnego uczestnictwa młodzieży
w życiu zawodowym, społecznym i publicznym.
Wydarzenie składać się będzie z trzech paneli tematycznych.
PANEL I
9:30-14:00

PANEL II
14:00-16:00

PANEL III
16:00-18:00

ORGANIZACJE - ERASMUS+
Dla organizacji i osób pracujących z młodzieżą
Spotkania informacyjne na temat programu Erasmus+. Idealne dla szkół,
organizacji, firm lub osób, które pracują z młodzieżą i poszukują źródła
finansowania swoich międzynarodowych projektów edukacyjnych.
MŁODZIEŻ - MOBILNOŚĆ
Dla młodych osób szukających zagranicznych wypraw po wiedzę.
Podczas tej części zaprezentowana zostanie oferta mobilności organizacji
młodzieżowych takich jak praktyki i staże zagraniczne, wolontariat
międzynarodowy, wymiany edukacyjne, workcampy.
MŁODZIEŻ - DIALOG
Dla młodych osób chcących mieć wpływ na swój los.
Debata pod hasłem "Miasto dla Młodych" z młodzieżą i decydentami.
Tematyką dyskusji będą m. in.: polityka na rzecz młodzieży, model
konsultacji i partnerstwa z organizacjami młodzieżowymi, finansowanie
projektów i działalności kulturalnej młodzieży.

partnerzy:

Do debaty "Miasto dla Młodych" zaprosiliśmy:
-

p. Jacka Jaśkowiaka - Prezydenta Miasta Poznania,
p. prof. UAM dr hab. Zbigniewa Pilarczyka - Prorektora ds. studenckich UAM,
p. Melanie Raczek - członkinię Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych,
p. Rafała Giedrojcia - Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej,
p. Patrycję Poczekaj - Przewodniczącą Parlamentu Samorządu Studentów UAM,
p. Adama Janczewskiego - Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Poznania,
p. Annę Wawdysz - koordynatorkę programu "Akademicki i naukowy Poznań".

Prosimy o potwierdzenie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

formularz zgłoszeniowy:

www.bit.ly/ETM2015
Organizatorami przedsięwzięcia są Stowarzyszenie "Jeden Świat" oraz Stowarzyszenie
Młodzi dla Poznania w partnerstwie z Parlamentem Samorządu Studentów UAM
i Młodzieżową Radą Konsultacyjną przy Prezydencie Miasta Poznania.
Wydarzenie na portalu Facebook: www.facebook.com/events/1572330333055925/
Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres mailowy biuro@mlodzidlapoznania.pl
lub pod nr tel. 606 223 056. W załącznikach przesyłamy program ramowy.
Serdecznie zapraszamy!

Paweł Ćwiąkało
/-/
Wiceprezes
Stowarzyszenia Młodzi dla Poznania

Wojciech Szczepanik
/-/
Konsultant regionalny Erasmus+ Młodzież
Stowarzyszenie "Jeden Świat"

pawel.cwiakalo@mlodzidlapoznania.pl
tel. 606 223 056

wojtek@jedenswiat.org.pl
tel. 503 605 535

partnerzy:

