Tomasz Bratek
dyrektor programu „Młodzież w działaniu”

>> W tym roku już po raz piąty polska młodzież ma okazję

obchodzić Europejski Tydzień Młodzieży i wraz z młodymi
ludźmi z całej Europy dyskutować na ważne dla nich tematy.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” ma zaszczyt zaprosić Państwa
na szereg imprez, konferencji i debat, w trakcie których młodzież będzie aktywnym uczestnikiem polityki młodzieżowej
na poziomie krajowym, jak także unijnym. Zapraszamy! <<

podebatuj z nami
BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!
NIEDZIELA 15.05
Debaty regionalne: Toruń, Szczecin,
Siemianowice Śląskie
PONIEDZIAŁEK 16.06
Debata regionalne: Warszawa, Kraków
Warsztaty tematyczne: Warszawa
WTOREK 17.05
Debaty regionalne: Łódź, Warszawa
Debata krajowa: Warszawa, PKiN
Debata międzynarodowa: Antwerpia
ŚRODA 18.05
Debaty regionalne: Warszawa, Kraków,
Gdynia
Debata międzynarodowa: Bruksela
ETM-owe Kino Młodzieżowe: Warszawa –
kino Femina
CZWARTEK 19.05
Debaty regionalne: Kielce, Lublin, Szczecin,
Gdynia, Warszawa
ETM-owe Kino Młodzieżowe: Warszawa –
kino Femina
PIĄTEK 20.05
Debaty regionalne: Warszawa, Kraków,
Gdańsk, Siemianowice
Śląskie
ETM-owe Kino Młodzieżowe: Warszawa –
kino Femina
SOBOTA 21.05
Debaty regionalne: Opole, Katowice,
Warszawa
ETM-owe Kino Młodzieżowe: Warszawa –
kino Femina
Szczegóły: www.konferencje.frse.org.pl/etm

Debaty o wolontariacie, aktywnym obywatelstwie, zatrudnieniu
i integracji społecznej zdominują tegoroczny Europejski Tydzień
Młodzieży. Ty też możesz wziąć w nich udział!
Sytuacja młodzieży w Europie jest
coraz trudniejsza. Przede wszystkim
ze względu na problemy ze znalezieniem pracy. Nie ma jej już ponad
5 milionów, czyli 20 proc. wszystkich
młodych Europejczyków. To o ponad
5 proc. więcej niż jeszcze dwa lata
temu. Szczególnie trudna jest sytuacja
młodzieży ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem. Unia Europejska chce
temu zaradzić na różne sposoby. Promuje wolontariat, planuje zwiększyć
możliwości podjęcia nauki za granicą,
tworzy bodźce zachęcające do szukania pracy w innym kraju, zachęca
młodzież do większej aktywności.
Bo prawda jest taka, że młodzi
Europejczycy ani nie są szczególnie
aktywni, ani przesadnie skłonni do
podejmowania pracy społecznej
i nauki za granicą.

Z czego to wynika? Co zrobić, by
ułatwić młodzieży życiowy start? Jak
poprawić sytuację młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem?
O tym wszystkim będziemy dyskutować w czasie kilkunastu debat, które
odbędą się w wielu miejscach w Polsce
w czasie tegorocznego Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Każdy może
wziąć w nich udział. Oprócz młodzieży
dyskutować będą też osoby, które
mają realny wpływ na działania w wyżej wymienionych dziedzinach. Wprowadzaniem do debat niech będzie
niniejsza gazetka opracowana w duchu
usystematyzowanego dialogu między
młodymi a decydentami i ekspertami.
Wielu z nich będziecie mieli okazję
spotkać w czasie tegorocznego ETM-u.
		
Wawrzyniec Pater
Koordynator Eurodesk Polska

...często postrzegany jest jedynie jako pomoc potrzebującym.
Czy tylko? Czy pomagający nie korzysta? O tym wszystkim
dyskutować będziemy 17 maja w Warszawie w trakcie panelu
„Wolontariat to nie tylko altruizm”. Na dobry początek:
CO PRZESZKADZA MŁODYM LUDZIOM W ANGAŻOWANIU
SIĘ W WOLONTARIAT?

Aleksandra Krugły, Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mam wrażenie, że część przeszkód leży po stronie organizacji, które często nie są świadome tego, jak wyglądają aktualne przepisy dotyczące wolontariatu. W Polsce udało się
uchwalić bardzo przyjazną ustawę, tymczasem wiele organizacji pozarządowych i instytucji nie pamięta na przykład,
że wolontariuszowi należy się ubezpieczenie i parę innych
przywilejów. Młodzi też o tym nie wiedzą, więc wolontariat
wydaje im się nieatrakcyjny.
Inny problem to sposób pozyskiwania chętnych do nieodpłatnej pracy. Szczególnie w mniejszych organizacjach brakuje systemowego podejścia – zdarza się, że młodzi ludzie,
chcący nieść realną pomoc, wysyłani są wyłącznie do obsługi kserokopiarki albo roznoszenia listów. Wtedy czują się
raczej wykorzystani, niż potrzebni, a to oznacza, że więcej
nie przyjdą. Rozwoju wolontariatu nie ułatwiają też pracodawcy. Szczególnie ci mniejsi nie doceniają jego znaczenia.

Małgorzata Wochowska,
Fundacja Edukacji i Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego
Myślę, że na przeszkodzie stoją przekonania dotyczące wolontariatu – to,
że oznacza on przede wszystkim dawanie z siebie oraz to, że jest przeznaczony
dla osób o specjalnych predyspozycjach,
gotowych działać dla innych „kosztem
siebie”. Ja uważam, że może być inaczej
– odpowiednio dobrana aktywność wolontariacka wzbogaca osobowość i rozwija. Myślę więc, że kluczem do sukcesu
byłoby ugruntowanie wśród młodych
atrakcyjnej wizji wolontariatu.

Aleksandra Krugły

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski,
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Prawo w Polsce jeszcze nie daje możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym wszystkim grupom obywateli,
w szczególności osobom z niepełnosprawnością. Brak stosownych przepisów
– np. w prawie budowlanym – powoduje,
że niepełnosprawni są realnie wykluczani
z codziennego życia. W ten sposób porządek prawny przyzwala na traktowanie
tych osób jak ludzi drugiej kategorii, którym odbiera się prawo do wszechstronnego rozwoju. Jest to widoczne szczególnie
w małych miejscowościach i na wsi, tam
sytuacja osób z niepełnosprawnością
bywa naprawdę dramatyczna.
Nie jestem zwolennikiem kar, ale jeśli
nie wprowadzi się sankcji, zmuszających
do projektowania z uwzględnieniem
potrzeb osób z niepełnosprawnością,
nic się w naszym kraju nie zmieni.

Agata Nankiewicz

Małgorzata
Wochowska

WOLONTARIAT...

WŁĄCZANIE SPOŁECZNE...

...to drugi z tematów, które poruszymy podczas Krajowego Spotkania Młodzieżowego. Uczestnicy rozmawiać będą o dobrych
praktykach w aktywizowaniu młodzieży ze środowisk mniej
uprzywilejowanych. Z pewnością zastanowią się więc,
CZY PRAWO W POLSCE POMAGA W WALCE
Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM?

Agata Nankiewicz, koordynator krajowy ATD Polska
Młodzież z uboższych środowisk często zmaga się z całym
bagażem dodatkowych problemów na samym starcie w dorosłość. Częściowo wynika to z rozwiązań prawnych, które
dziedziczeniu biedy sprzyjają. Osoba osiągająca pełnoletność
w rodzinie, która mieszka w zadłużonym mieszkaniu, w myśl
Kodeksu Cywilnego staje się solidarnie odpowiedzialna za
wszelkie związane z tym mieszkaniem opłaty. Przejmuje
również zadłużenie lokalu solidarnie z jego najemcą. A to
tylko jeden z przepisów, które skłaniają młodych do pracy
w szarej strefie. Są i inne: większość umów oferowanych
młodym, niedoświadczonym osobom to umowy zlecenie.
Zgodnie z prawem komnornik może zająć nawet do 100 proc.
uzyskanej z takiej umowy pensji.
ATD rusza z kampanią społeczną na rzecz pełnej ratyfikacji
Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Polska przyjęła ją w formie okrojonej, pomijając na przykład artykuł
gwarantujący sprawiedliwe i godziwe wynagrodzenie.
Godziwe, czyli stanowiące ok. 60 proc. przeciętnego. Dziś
płaca minimalna to nieco ponad 40 proc. średniej pensji.

ZATRUDNIENIE...

...a w zasadzie jego brak, spędza sen z powiek milionów młodych
Europejczyków. Nic dziwnego, że temu problemowi poświęcony
będzie trzeci z paneli w trakcie majowej debaty. Mowa będzie
głównie o tym, czy można można sobie jakoś pomóc? Jakie kompetencje, rozwijane w trakcie działalności społecznej, są cenione
przez pracodawców? Innymi słowy, CZY SPOŁECZNA
AKTYWNOŚĆ UŁATWIA ZNALEZIENIE PRACY?

Paulina Mazur, BIGRAM SA,
menedżer projektów SIFE i GMC Poland
Pierwszym wyzwaniem, przed jakim stoją rekruterzy w firmach poszukujących praktykantów i stażystów jest selekcja aplikacji studenckich i wybór kandydatów do spotkań.
Informacja o kierunku studiów i uczelni jest bardzo ważna,
ale nie daje podstaw oceny indywidualnych kompetencji.
Informacje o zainteresowaniach, udziale w konkursach,
praktykach czy działalności w ramach wolontariatu, różnicują otrzymane kandydatury. Tzw. działalność pozaszkolna
pozwala wysnuć wniosek o doświadczeniu i postawie kandydata. Udział w konkursach, szkoleniach oraz aktywność
w ramach wolontariatu są dziś bardzo wysoko cenione przez
pracodawców, w wielu rekrutacjach są wręcz wymagane.
Student, który prowadził samodzielnie projekty, zarządzał
zespołem, rekrutował innych itd. jest znacznie lepiej przygotowany do pracy w środowisku biznesowym niż osoba
bez doświadczenia.

Paulina Mazur

UCZESTNICTWO MŁODZIEŻY...

...będzie tematem czwartego z paneli Krajowego Spotkania
Młodzieżowego. Dyskutować będziemy o tym, jak ważne jest
kształcenie młodych ludzi, którzy będą inspirować innych do
działania. Zastanowimy się nad tym, jakich metod używać,
by zachęcić młodych ludzi do bycia aktywnymi obywatelami.
I w końcu nad tym, CZY LIDERZY ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH FAKTYCZNIE MAJĄ WPŁYW NA RZECZYWISTOŚĆ?

Paweł Ćwiąkało, Parlament Samorządu Studentów UAM,
Młodzieżowa Rada Konsultacyjna Miasta Poznania
Jestem w 110 proc. pewny, że tak! Muszą spełnić jednak
jeden warunek – muszą chcieć mieć wpływ na otaczającą ich
rzeczywistość. Często spotykam się z młodymi ludźmi, którzy uważają, że i tak nikt ich nie posłucha, że ich obecność
nic nie zmieni, że coś jest bez sensu, albo wymieniają mi
listę barier nie do przejścia, o których tylko słyszeli. I pada
wtedy moje pytanie: „A czy spróbowałeś coś z tym zrobić?”.
Najczęściej w odpowiedzi mogę usłyszeć: „No jeszcze nie,
ale kiedyś chciałbym”. lub „Po co? I tak się nie uda”. Jeśli nie
sprawdzisz tego „na własnej skórze” nigdy się nie dowiesz.
Nie będzie lekko, bo pierwszy raz, gdy ze swoim pomysłem
poszedłem do dyrektorki w szkole, a później do prezydenta
miasta myślałem, że powiem coś głupiego i zostanę odesłany. Stres był do momentu aż usłyszałem: „Podoba mi się! Jak
mogę pomóc?”. Dziś jeśli tylko zapragnę, zmieniam rzeczywistość wokół siebie, realizując swoje najdziwniejsze pomysły ;)

Marta Białek, prezes Towarzystwa
Inicjatyw Twórczych „ę”
Liderzy młodzieżowi mają w sobie
wielką siłę. Myślę nie tylko szefach
organizacji pozarządowych, ale też
o mnóstwie innych osób realizujących
projekty czy inspirujących do działania grupy przyjaciół czy rówieśników.
Ich wszystkich nakręca pasja – wielka
ochota realizowania marzeń i spełniania
ambicji. Swoją determinacją
potrafią przenosić góry, a skoro tak,
ich wpływ na rzeczywistość nietrudno
zauważyć. Młodzi ludzie potrafią często
zrobić więcej – i inaczej – niż na przykład
pracownicy instytucji kulturalnych.
Widząc to, dorośli zadają sobie pytanie:
czy na pewno dobrze działamy? Taki
twórczy ferment bywa ożywczy – zmieniając ludzi, zmienia całe otoczenie.

Paweł Ćwiąkało

Marta Białek

Magdalena
Laskowska

Magdalena Laskowska, nieformalna
grupa młodzieży Młody Goniądz
Społeczne udzielanie się? Jak najbardziej
TAK. Choćby dla własnej satysfakcji, że
udało się coś zrobić, zorganizować dla
samej sprawy, bezinteresownie. Co na to
pracodawcy? W praktyce niestety jest to
dla nich tylko „smaczek” w naszym CV
i rzadko zdarza się, żeby ktoś zainteresował się tym, co konkretnie zrobiliśmy.
Szara rzeczywistość pokazuje, że wciąż
liczą się bardziej dyplomy, świstki,
a najczęściej – koneksje. Wpis do CV
o tym, jak udało się nam zrobić lokalny
meeting raczej nie przyda się, jeśli mamy
właśnie rozmowę o pracę w urzędzie
gminy czy banku. Tu szukają „szeregowych”, a przejawy indywidualnego,
bezinteresownego działania są nie tylko
niezauważane, a wręcz podejrzane. Bycie
aktywnym obywatelem procentuje tylko
w wybranych branżach.

Fot. B. Ryży

wieści
różnej
treści
Gadżeciarnia już rusza!
Masz ciekawy pomysł na odjazdowy
gadżet? Zaprojektuj i stwórz jeden
z trzech możliwych gadżetów:
koszulkę, wlepkę/naklejkę lub
krótki filmik reklamowy, związany
z tegorocznym Europejskim
Tygodniem Młodzieży, a my
pomożemy Ci go wydać!

Debaty regionalne!
Pragniesz, aby Twój głos w sprawie
polityki młodzieżowej został
usłyszany? Sprawdź na stronie
www.konferencje.frse.org.pl/etm,
czy obok Ciebie odbywa się debata
regionalna i dołącz do niej!

Co się gapisz, esej napisz!
Program „Młodzież
w działaniu” razem
z gazetą.pl zaprasza do
uczestnictwa w konkursie
pisarskim na esej dotyczący
zatrudnienia, wolontariatu,
włączania i uczestnictwa
w kontekście młodych ludzi.
Na najlepsze teksty
czekają cenne nagrody.

Kino ETM
Jeżeli chcesz obejrzeć ciekawy film,
a następnie porozmawiać o nim,
zajrzyj na naszą stronę i odbierz bilet
do Kina Femina. Seanse już w dniach
18-21 maja 2011 r.

Szukasz szczegółów? Są tu:
www.konferencje.frse.org.pl/etm

Nie przegap i zapisz się
jak najszybciej!
Jeżeli jesteś beneficjentem
programu „Młodzież w działaniu” i chcesz uczestniczyć
w warsztatach na temat
widoczności programów
i projektów kierowanych
do młodych ludzi, weź
udział w ciekawym, interaktywnym szkoleniu prowadzonym przez ekspertów
programu.

Patronaty ETM!
Każdy, kto organizuje w maju
projekt związany z zatrudnieniem, wolontariatem,
włączaniem i uczestnictwem
w kontekście młodych ludzi
może otrzymać patronat
ETM. Przyłącz się do nas!
Pokażmy, że młodzież interesuje się polityką młodzieżową.

NASZ PROJEKT W BRUKSELI

pomoc z kaukazu
Blisko rok Maria Arushanyan z Armenii bezinteresownie pracowała
w Ustroniu z niepełnosprawnymi dziećmi. Ta inicjatywa to polska
propozycja do konkursu na najlepszy projekt młodzieżowy w Europie.
Projekt „Każdy z nas daje cząstkę siebie” zorganizowało Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi. Gdy w 1991
r. zaczynało swą działalność, miało
pod opieką 12 młodych osób. Dziś stara
się ułatwiać życie aż 90 wychowankom
– również dzięki pomocy beneficjentów
Wolontariatu Europejskiego.
Maria Arushanyan pracowała
w Ustroniu blisko rok, ale nie był to
jej pierwszy kontakt z niepełnosprawnymi. Już w swoim rodzinnym kraju
zetknęła się z ludżmi potrzebującymi
pomocy – działała m.in. w miejscowym Caritasie.

Jej doświadczenie okazało się niezwykle cenne. Podopiecznym ustrońskiego stowarzyszenia pomagała
w ich codziennych aktywnościach
i wypełnianiu obowiązków. Współpracując z doświadczonymi pedagogami,
rozwijała też własne umiejętności
edukacyjne. – Ideą projektu było to,
by przyjeżdżający do nas wolontariusze mogli nabrać dystansu do swego
życia – mówi Katarzyna Josek
z Towarzystwa. Udało się. – Pomogłam,
a przy okazji zobaczyłam świat poza
Armenią. Gdyby nie wolontariat, nie
miałabym na to szans – mówi Maria.
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