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Europejski Tydzień Młodzieży to międzynarodowe przedsięwzięcie organizowane w całej
Europie z inicjatywy Komisji Europejskiej. W tym roku już po raz siódmy młodzi ludzie
mają szansę publicznie przedstawić swoje poglądy na tematy ich dotyczące i mające
wpływ na ich przyszłość.
Koordynacją działań związanych z obchodami Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Polsce
zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+.
W tym roku ETM będzie się koncentrować na tematach istotnych dla młodych ludzi:
rozwijanie i wspieranie ich potencjału ― aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu
zawodowym, społecznym i publicznym.
Celem Europejskiego Tygodnia Młodzieży jest sprawienie, by głos młodzieży w sprawach
dla niej istotnych był słyszalny na różnych poziomach ― lokalnym, regionalnym, krajowym
i w końcu europejskim. Chcemy, aby młodzież aktywnie uczestniczyła w życiu politycznym,
publicznym i rozwijała swój potencjał zawodowy oraz dzieliła się sukcesami.
W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży w 2015 roku Narodowa Agencja
planuje dofinansowanie regionalnych i lokalnych działań z udziałem młodych ludzi,
reprezentantów organizacji młodzieżowych, osób tworzących politykę młodzieżową
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Uczestnicy Europejskiego Tygodnia Młodzieży mają szansę wyrazić swoje poglądy na trzech
poziomach: regionalnym (działania młodzieży w całym kraju ― debaty, warsztaty,
laboratoria,

targi

projektów),
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„jEsTeM aktywny”) i ogólnoeuropejskim (debata, wystawa projektów oraz ceremonia
rozdania nagród dla najlepszych projektów młodzieżowych oraz konferencja dotycząca
dialogu usystematyzowanego).

Wydarzenia Europejskiego Tygodnia Młodzieży
Poziom ogólnoeuropejski ― Bruksela
Na poziomie ogólnoeuropejskim odbędzie się spotkanie w Brukseli, gdzie planowana jest
debata polityczna dla młodzieży oraz ceremonia wręczenia nagród dla autorów wybitnych
projektów realizowanych w latach 2012-2014 w ramach programów młodzieżowych.
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które zakończyły się sukcesem, a realizowane w ramach tych przedsięwzięć działania
są kontynuowane. Ponadto zostanie stworzona wystawa nagrodzonych i nominowanych
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i upowszechniająca rezultaty projektów zakończonych sukcesem.
Poziom ogólnokrajowy ― Polska
Ogólnopolska debata młodzieży „jEsTeM aktywny”
Głównym wydarzeniem tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży będzie
ogólnopolska debata młodzieży, która odbędzie się 5 maja 2015 roku w Gdańsku;
organizuje ją Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Morena z Gdańska. Celem wydarzenia jest
zainicjowanie dialogu między młodymi osobami a przedstawicielami władz krajowych
i samorządowych, świata nauki, pracodawcami oraz innymi zainteresowanymi polityką
młodzieżową osobami.
W Gdańsku 5 maja spotka się ponad 400 młodych ludzi, liderów społeczności lokalnych,
aktywistów, wolontariuszy, pracowników młodzieżowych, którzy w ramach dyskusji
głównej będą mogli wyrazić swoje zdanie i skonfrontować je z opiniami osób mających
wpływ na kształtowanie ich przyszłości.

Targi projektów i organizacji
Podczas ogólnopolskiej debaty młodzieży zostaną otwarte targi organizacji i projektów
realizowanych w ostatnich trzech latach w Polsce i dofinansowanych w ramach programów
Erasmus+, „Młodzież w działaniu” oraz „Uczenie się przez całe życie”. Targi będą okazją
do dzielenia się dobrymi praktykami, metodami pracy oraz promocją zrealizowanych
działań i inspiracją do nowych aktywności.
Laboratorium pomysłów
Młodzi ludzie (ambasadorzy dialogu usystematyzowanego, młodzi działacze, edukatorzy,
młodzi pracownicy) spotkali się 7 marca 2015 roku na warsztacie, podczas którego
wypracowali pomysł działania wykorzystującego i wspierającego potencjał młodych ludzi
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skierowane przede wszystkim do lokalnych społeczności, a który jest na tyle uniwersalny,
iż może być realizowany w każdym kraju europejskim. Projekt zostanie upubliczniony
i przedłożony w konkursie organizowanym na poziomie europejskim przez Komisję
Europejską.
Konkurs SELFIE+
W lutym 2015 roku został ogłoszony konkurs na projekt dofinansowany w 2014 roku
w programie Erasmus+ Edukacja szkolna. Spośród zgłoszonych projektów zostaną wybrane
te, które w największym stopniu wspierają i rozwijają potencjał młodych ludzi i osób,
które z nimi pracują. Konkurs zakończy się uroczystym wręczeniem nagród podczas
ogólnopolskiej debaty młodzieży „jEsTeM aktywny” w Gdańsku.
Poziom regionalny ― projekty
Od 1 maja br. w całym kraju będą organizowane działania lokalne i regionalne mające
na celu wspieranie dialogu młodzieży i władz lokalnych. Wśród nich znajdą się
konferencje, debaty, seminaria, warsztaty, festiwale filmowe, maratony, rajdy rowerowe,
wystawy, wydarzenia outdoorowe i flash moby. W atmosferze dialogu młodzi ludzie będą
się zastanawiać nad tym, jakie działania podjąć, aby głos młodzieży był słyszany w całej

Polsce. Projekty regionalne prowadzone podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży
finansowane są ze środków programu Erasmus+.
Poziom regionalny ― spotkania informacyjne
W dniach 27-30 kwietnia 2015 roku w 15 regionach w Polsce odbędą się spotkania
informacyjne promujące program Erasmus+. Regionalni konsultanci programu Erasmus+
(sektory: Młodzież, Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe) będą zachęcali
do realizacji działań w programie, prezentując możliwości, jakie on stwarza. W tym celu
zostaną zorganizowane minitargi projektów realizowanych przez organizacje regionalne
w programach Erasmus+, „Młodzież w działaniu” oraz „Uczenie się przez całe życie”.

Inne wydarzenia
Aby docenić prace aktywnej młodzieży, wszelkie inicjatywy o zasięgu międzynarodowym,
krajowym, regionalnym lub lokalnym, które nawiązują do co najmniej jednego spośród
czterech kluczowych zagadnień tegorocznego ETM, mogą uzyskać oficjalny patronat
Europejskiego Tygodnia Młodzieży.
Więcej informacji na temat Europejskiego Tygodnia Młodzieży znajduje się na oficjalnej
stronie krajowego koordynatora obchodów ETM: www.erasmusplus.org.pl/etm/

