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Słowo wstępne
Komisarz Viviane Reding

Jak zachęcić młodych ludzi do integrowania się ze społeczeństwem? Jak sprawić, by chcieli zdobywać 
nowe umiejętności, by byli gotowi na nowe doświadczenia w wielokulturowych środowiskach? 
Co zrobić, by młodzi ludzie, którzy są w trudnej sytuacji, mieli szansę i środki, aby się rozwijać? To 
pytania, na które odpowiedzi szukać musimy wszyscy — tak politycy, jak i sama młodzież, a także 
ci, którzy z nią pracują. Niestety społeczne wykluczenie dotyczy również młodych ludzi, i niejedno-
krotnie to właśnie im brakuje niezbędnych środków do walki z tym problemem. 

Największe osiągnięcia Programu MŁODZIEŻ (2000–2006) najlepiej oddaje hasło „Włączać wszystkich”. 
Przez to hasło rozumiem dawanie takich samych możliwości każdemu młodemu człowiekowi. To właśnie 
Program MŁODZIEŻ umożliwia młodzieży z trzydziestu jeden krajów, w wieku od lat piętnastu do 
dwudziestu pięciu, uczestnictwo w różnych formach kształcenia nieformalnego  — w kraju i za 
granicą, niezależnie od pochodzenia młodego człowieka, czy jego sytuacji materialnej. Zapewniając 
młodzieży różnorodne możliwości — takie jak wymiana międzynarodowa, wolontariat za granicą, 
czy wsparcie dla ich własnych inicjatyw — Program MŁODZIEŻ stara się angażować wszystkich 
młodych ludzi, niezależnie od tego, czy korzystają z formalnego systemu edukacji, czy nie. 
Dzięki temu Program MŁODZIEŻ zasadniczo różni się od innych programów Unii Europejskiej, 
ponieważ wszyscy młodzi ludzie mają do niego dostęp.

Są wokół nas młodzi ludzie, którzy z różnych względów (edukacyjnych, kulturowych, 
zdrowotnych, ekonomicznych czy geograficznych) mają nie tylko trudności w uczest-
niczeniu w wielu młodzieżowych przedsięwzięciach, ale nawet ze zdobyciem o nich 
informacji. To oni są dla Programu MŁODZIEŻ grupą priorytetową. Dlatego właśnie do 
podjęcia inicjatywy chcę zachęcić przede wszystkim młodzież z mniejszymi szansami. 
Pamiętajmy, że połączeni więzami przyjaźni młodzi ludzie, mogący bez przeszkód działać 
w otwartym społeczeństwie są prawdziwą realizacją naszych wartości takich, jak: równość 
szans i świadoma aktywność w wielokulturowym społeczeństwie obywatelskim. 

Młodzi ludzie w Europie żyją w różnych regionach, a co za tym idzie w różnorodnych 
kulturach. Polityczny kontekst każdego regionu jest inny, różne są również systemy 
edukacyjne. Dlatego właśnie w Programie MŁODZIEŻ działamy w sposób zdecentrali-
zowany i elastyczny, i dlatego też kładziemy nacisk na nieformalne sposoby uczenia 
się. Dzięki tym cechom Program MŁODZIEŻ stał się najważniejszym i najskuteczniejszym 
narzędziem Unii Europejskiej w zakresie ułatwiania młodym Europejczykom dostępu do 
młodzieżowych działań. Mocno wierzę w ten Program, wierzę też w siłę jego oddziały-
wania, chciałabym bardzo, by wiedziało o nim coraz więcej młodych ludzi.

Celem tej publikacji jest informacja (chcemy, byście jak najwięcej dowiedzieli się o projektach 
włączania przeprowadzanych w ramach Programu MŁODZIEŻ), ale przede wszystkim zainspi-
rowanie Was do działania. Mam nadzieję, że opisy przykładowych projektów i praktyk, które 
miały duży wpływ na biorących w nich udział młodych ludzi, zachęcą Was samych do podjęcia 
inicjatywy. Przeczytacie o projektach, które odbyły się w przeszłości; mam nadzieję, że zainspirują 
one Wasze przyszłe działania. Wierzę, że po lekturze i Wy włączycie się w budowanie „Europy 
z młodzieżą i dla młodzieży”.

Cieszę się także, że coraz więcej osób pracujących z młodzieżą postrzega Program MŁODZIEŻ jako 
pomocne narzędzie, dzięki któremu można dążyć do międzynarodowej integracji, a także uczyć się od 
siebie nawzajem. To Wasz Program! Weźcie to narzędzie w swoje ręce i... włączcie wszystkich!

Viviane Reding
Komisarz 
ds. Edukacji i Kultury
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Program MŁODZIEŻ

Program MŁODZIEŻ (2000–2006) to program Unii Europejskiej, który pomaga młodym ludziom w zdoby-
waniu doświadczenia, zwiększa ich mobilność i daje szansę na uczenie się nowych rzeczy. Program stwarza 
możliwości kontaktu i poznania nowych kultur, a także sprawia, że sami podejmują inicjatywę i stają się 
aktywni w swoich lokalnych społecznościach. Program jest skierowany do młodzieży aż z 31 krajów Europy1, 
musi działać bardzo elastycznie, tak, aby móc dopasowywać się do najróżniejszych warunków, dlatego 
w jego ramach można podjąć tak wiele różnych działań. Program rozpoczął się w roku 2000, w oparciu 
o doświadczenia programów „Młodzież dla Europy” i „Wolontariat Europejski” (1995–99). 

Program pomaga młodym ludziom wspierając wymiany międzynarodowe, umożliwiając wolontariacką pracę 
związaną z zainteresowaniami młodego człowieka, finansując samodzielne inicjatywy młodzieżowe oraz 
informując i budując zaplecze dla nowych działań młodzieży. Mamy nadzieję, że w przyszłości Program 
posłuży jako podstawa do porozumienia w kwestiach młodzieżowych (takich, jak edukacja nieformalna 
czy kształtowanie postaw obywatelskich) między wszystkimi krajami Europy. 

Głównym elementem Programu jest sieć Narodowych Agencji, które powstały w każdym biorącym w nim 
udział kraju. To właśnie Narodowe Agencje bezpośrednio dbają o to, aby Program w każdym z 31 krajów 
był jak najskuteczniejszy i przyciągnął jak najwięcej młodych ludzi. Ich pracownicy starają się doradzać 
i pilotować młodzież w jej działaniach, pomagać w kontaktach z innymi krajami i w wyjazdach za granicę 
oraz informować wszystkich młodych ludzi w danym kraju o możliwościach, jakie oferuje Program 
MŁODZIEŻ. Wszyscy, którzy zajmują się Programem, wiedzą dobrze, że to także od ich działań zależy, jak 
będzie wyglądała Europa trzeciego tysiąclecia.

Program MŁODZIEŻ jest unikatowy także dlatego, że oprócz wspierania konkretnych działań, wspiera 
także rozwój indywidualny młodego człowieka. Jego twórcy wierzą, że między indywidualnym rozwojem 
a wspólnym działaniem musi zostać zachowana rozsądna równowaga. Dlatego nie liczy się tylko efekt 
działania, ale także proces, który młody człowiek musi przejść, aby ten efekt osiągnąć. Oto, jak można 
określić główne cele Programu: 

•    ułatwianie integracji młodych ludzi ze społeczeństwem i wzmacnianie w nich „ducha aktywności”;

•    pomoc młodym ludziom w zdobywaniu różnych umiejętności i kompetencji oraz w zrozumieniu wartości 
jakie niesie ze sobą wiedza i doświadczenie;

•    uczenie młodzieży tolerancji i akceptacji dla inności, walka z ksenofobią i rasizmem, wzbudzanie w nich 
poczucia solidarności z obywatelami Europy;

•    promowanie zrozumienia dla różnic kulturowych występujących w obrębie naszej wspólnej Europy 
osadzonej na powszechnie uznawanych, podstawowych wartościach;

•  walka z dyskryminacją i promowanie równości na wszystkich poziomach życia społecznego; 

•    wprowadzanie europejskiego wymiaru do projektów, co będzie miało pozytywny wpływ na pracę 
z młodzieżą na poziomie lokalnym.
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Program MŁODZIEŻ
i Program Euro–Med

(1)
Nieco ograniczony dostęp 

do Programu mają również 
tzw. „Kraje Partnerskie” 

(zob. słownik na stronie 30)

Włączać wszystkich z Programem MŁODZIEŻ



Program MŁODZIEŻ składa się z pięciu Akcji:

Akcja 1. — Młodzież dla Europy — Wymiana Młodzieży
Wymiana Młodzieży jest skierowana do grup młodych ludzi (w wieku 15–25 lat). Daje im szansę na 
spotkanie i zrealizowanie wspólnego projektu. Wymiana może mieć miejsce w jednym z 31 Krajów 
Programu lub w Kraju Partnerskim. Może trwać maksymalnie 3 tygodnie. Podczas wymiany młodzież 
zgłębia wspólny problem lub po prostu stara się czegoś razem dokonać. Wymiana to szansa na 
zdobycie nowych doświadczeń i kontakt z przedstawicielami innych kultur. 

Akcja 2. — Wolontariat Europejski
Dzięki Akcji 2. ludzie w wieku od 18 do 25 lat mogą spędzić do 12 miesięcy za granicą jako 
europejscy wolontariusze, pomagając w lokalnych projektach w różnych dziedzinach: społecznych, 
ekologicznych i środowiskowych, artystycznych i kulturowych, dotyczących nowych technologii, 
sportu, rozrywki, itd. To szansa na zdobycie doświadczenia życiowego, zawodowego oraz cennych 
kontaktów, ale przede wszystkim na poznanie innego kraju i ludzi. 

Akcja 3. — Inicjatywy Młodzieżowe
Dzięki Akcji 3 młodzież w wieku od 15 do 25 lat może otrzymać wsparcie w realizacji projektu 
dotyczącego ich lokalnego środowiska. Uczestnicy mogą podjąć inicjatywę i wyrazić samych siebie 
poprzez działanie. Akcja zachęca też byłych wolontariuszy, którzy wzięli udział w Akcji 2., do 
wykorzystania zdobytego wcześniej doświadczenia w działaniach we własnej okolicy. 

Akcja 4. — Wspólne Działania
Akcja Wspólne Działania koncentruje się na edukacji we wszystkich jej aspektach. Łączy ona 
programy Sokrates (edukacja formalna), Leonardo da Vinci (kształcenie zawodowe) i Młodzież 
(edukacja nieformalna). Akcja 4. oferuje wsparcie dla inicjatyw (na przykład projekt Culture 2000) 
wykorzystujących główne aspekty trzech ww. programów.

Akcja 5. — Działania Wspierające
Działania te wspierają i dopełniają inne Akcje Programu MŁODZIEŻ. Akcja 5. to przede wszystkim 
informacja, ale także dbanie o to, by wszystkie projekty Programu MŁODZIEŻ były jak najlepszej 
jakości i przynosiły jak najwięcej korzyści. Dlatego w ramach Akcji 5. Program szkoli również 
pracowników młodzieżowych i pomaga im we współorganizowaniu młodzieżowych projektów.
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Program Euro–Med — włączanie krajów śródziemnomorskich

W Programie Euro–Med, który działa w ramach Programu MŁODZIEŻ, mogą brać udział młodzi 
ludzie z 35 krajów — 25 krajów Unii Europejskiej oraz 10 Krajów Partnerskich Basenu Morza 
Śródziemnego2. Tak samo, jak cały Program MŁODZIEŻ, Euro–Med skierowany jest do młodych 
ludzi w wieku 15–25 lat, a także do organizacji pracujących z młodzieżą i ich pracowników, którzy 
mieszkają legalnie w jednym z 35 krajów. Dzięki Euro–Med trzy główne Akcje Programu MŁODZIEŻ 
(Wymiana Młodzieży, Wolontariat Europejski i Działania Wspierające) stają się osiągalne także dla 
młodzieży z krajów basenu Morza Śródziemnego. Realizacją Euro–Medu zajmują się Koordynatorzy 
Narodowi, pracujący w każdym z 10 Śródziemnomorskich Krajów Partnerskich. 

Euro–Med ma na celu nie tylko włączanie młodzieży w społeczności lokalne, rozwój młodych ludzi 
i stymulowanie ich aktywności, ale także rozbudzanie demokratycznych postaw w państwach 
śródziemnomorskich i promowanie otwartości na młodych Europejczyków. Dzięki programowi 
Euro–Med Unia Europejska patrzy w przyszłość i już teraz pragnie integrować młodzież Unii 
Europejskiej z młodzieżą z krajów basenu Morza Śródziemnego. 

Program MŁODZIEŻ wspiera również projekty prowadzone z innymi regionami, takimi jak Europa 
Południowo–Wschodnia, Europa Wschodnia i kraje Kaukazu oraz Ameryka Południowa.

Strategia Włączania — Jak włączyć wszystkich?

Priorytetową grupą docelową Programu MŁODZIEŻ są młodzi ludzie z mniejszymi szansami (czyli 
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji z przyczyn ekonomicznych, społecznych, geograficznych 
lub kulturowych). Dotarcie do takich osób nie jest jednak łatwe. Dlatego wprowadzono specjalną 
Strategię Włączania, która okazała się owocna w angażowaniu mniej uprzywilejowanej młodzieży 
(patrz Strategia Włączania na stronie 13). Widać to także w statystykach — wśród projektów 
dofinansowywanych przez Program MŁODZIEŻ coraz większy udział mają projekty realizowane przez 
młodzież z mniejszymi szansami. Największą popularnością cieszą się zwłaszcza Wymiany Młodzieży 
i Inicjatywy Młodzieżowe. W Programie MŁODZIEŻ projekty składane przez osoby z mniejszymi 
szansami są traktowane z dużą elastycznością, po to żeby dostosować wymogi do potrzeb i możli-
wości konkretnych młodych ludzi, zarówno na poziomie przygotowania do projektu, jak i w trakcie 
jego przebiegu. Program aż do końca swojego trwania (2006) będzie dążył do włączania coraz 
większej liczby młodzieży z mniejszymi szansami, zapewniając jej nie tylko ułatwienia w dostępie 
do Programu, ale także — co szczególnie ważne — wsparcie i przewodnictwo.

(2)
Są to tak zwane „Śródziemnomorskie 

Kraje Partnerskie” 
(patrz — słownik na stronie 30)



Tony Geudens jest doświadczonym trenerem młodzieżowym oraz koordynatorem SALTO (Centrum 
na rzecz „Włączania” SALTO — „MŁODZIEŻ”). Jest to jeden z ośmiu ośrodków utworzonych 
przez Komisję Europejską, z których każde ma odrębny obszar zainteresowań. SALTO to skrót 
od „Support and Advanced Learning and Training Opportunities” (Wsparcie i Zaawansowane 
Możliwości Edukacyjno–Szkoleniowe; zob. Narzędzia praktyczne, s. 22).

To jasne, że każdy młody człowiek chciałby poznać inne części Europy i nauczyć się nowych rzeczy, 
jednocześnie świetnie się bawiąc. Europejski Program MŁODZIEŻ oferuje właśnie taką szansę — dzięki 
niemu młodzi ludzie mogą poznać niemal wszystkie części naszego kontynentu, a w konsekwencji 
nawiązać nowe przyjaźnie, zdobyć niecodzienną wiedzę i nowe kompetencje. Wciąż jednak Program 
MŁODZIEŻ nie dociera do wszystkich młodych ludzi. Najmniej wiedzą o nim ci, na których zależy 
nam najbardziej — czyli młodzież, która z różnych przyczyn ma w społeczeństwie gorszą pozycję.

Jak to się dzieje, że to właśnie ta młodzież znalazła się w gorszej sytuacji? Jest to spowodowane 
różnymi czynnikami: bywa, że młodzi ludzie są marginalizowani przez społeczeństwo, ponieważ są 
inni (różnią się kolorem skóry, umiejętnościami, pochodzą z innej kultury, odróżnia ich orientacja 
seksualna, religia, itd.), kiedy indziej dlatego, że są w trudnej sytuacji (brak wsparcia rodziny, bieda, 
ograniczone kwalifikacje, przestępczość, bezrobocie, ograniczony dostęp do informacji). Dla takich 
właśnie ludzi Program MŁODZIEŻ stwarza szczególną szansą samorozwoju i ponownej integracji 
ze społeczeństwem.

Wiemy jednak, że niezwykle rzadko zdarza się, by udział w jednym projekcie, niczym za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki, zmienił całkowicie sytuację uczestnika (nawet jeśli zmieni spojrzenie na życie 
i poszerzy horyzonty). Taki projekt to tylko krok na drodze młodego człowieka — krok w stronę 
włączenia do społeczności, w stronę lepszego życia. Pamiętajmy jednak, że nikt nie zrobi tego 
kroku, jeśli nie zdaje sobie sprawy z istnienia Programu, albo nie wie, że to właśnie jemu Program 
mógłby pomóc. Ta publikacja ma na celu zainspirowanie osób pracujących z „młodymi ludźmi 
z mniejszymi szansami” (zob. definicję obszaru pracy, str. 11) i pokazanie im, że mogą korzystać 
z Programu MŁODZIEŻ na wiele sposobów. Bardzo często młodzi ludzie, którzy w życiu mieli niewiele 
szans na działanie, nie mogą uwierzyć, że istnieją realne możliwości zorganizowania międzyna-
rodowego projektu. Mamy nadzieję, że pracownicy młodzieżowi i wolontariusze, zajmujący się tą 
grupą docelową, przekażą informację młodym ludziom o szansach i możliwościach jakie niosą dla 
nich inicjatywy realizowane w ramach strategii włączania.

Włączanie w praktyce
Kilka refleksji i sugestii Tony’ego Geudensa, 
trenera związanego z Programem MŁODZIEŻ

5



(3)
„Osoba wspierająca” to ktoś, 

kto bierze odpowiedzialność za 
proces (angażuje młodych ludzi) 
i za rezultat (osiągnięcie celów) 
w trakcie projektu. Może to być 
pracownik młodzieżowy, trener, 
nauczyciel, edukator, pracownik 

społeczny, itd.

Włączać wszystkich z Programem MŁODZIEŻ
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Jak „włączać” — jak pracować z grupą docelową?
Sugestie dla osób pracujących z młodzieżą

Zwykły projekt młodzieżowy różni się od „projektu włączającego” (skierowanego do młodzieży z mniej-
szymi szansami) przede wszystkim ilością wsparcia, jakiego będą potrzebować jego uczestnicy. Efekt 
obu rodzajów projektów może być taki sam, jednak to, co ostatecznie najważniejsze, to proces uczenia 
się, rozwój indywidualny uczestników w trakcie jego trwania. Jeśli chcemy, by dla mniej uprzywilejo-
wanej młodzieży proces ten był równie owocny, konieczna jest intensywna praca z młodzieżą, zarówno 
przed realizacją projektu, w trakcie oraz po jego zakończeniu. 

Każda osoba, każda grupa ludzi jest inna, dlatego ważna jest umiejętność dopasowania projektu do 
konkretnych potrzeb młodzieży, z którą pracujemy. Jednym z elementów takiego dopasowania jest projek-
towanie działań wspólnie z grupą. Młodzi ludzie powinni czuć, że od początku do końca są w centrum 
projektu, że to oni stanowią jego siłę. Sposobem na realizację tego celu jest metoda, którą określamy 
skrótem „3C”: challenge, capacity, and connection (wyzwania, możliwości i więź, Jans i De Backer).

•    Cele, które stawiacie sobie z grupą młodzieży muszą być wyzwaniem (‘challenge’) dla całej grupy 
uczestników, tak, aby po zakończeniu pracy poczuli, że realizacja projektu była ich prawdziwym 
sukcesem. Trzeba również uważać, by nie ustawić poprzeczki zbyt wysoko — to może uczestników 
wystraszyć i zniechęcić. Stąd też dobrym pomysłem jest strategia małych kroków, polegająca na 
wyznaczaniu grupie mniejszych celów, które ostatecznie doprowadzą do realizacji celu głównego.

•    Projekt powinien być dostosowany do możliwości (‘capacity’) i umiejętności młodych ludzi. Kolejne, 
nawet drobne osiągnięcia i sukcesy dają poczucie pewności siebie uczestników, a także powoli 
i stopniowo uczą grupę, jak wspólnie działać. Jeżeli jednak sukcesów brakuje, młodzież bardzo szybko 
traci wiarę w siebie. 

•    Temat projektu powinien być związany (‘connection’) ze światem uczestników, powinien niejako 
dziać się „na ich podwórku”. Jednocześnie powinien być dla nich osobiście ważny, jednak musi zostać 
skonstruowany tak, by był nie tylko wyzwaniem, ale również dobrą zabawą. Poczucie własności 
względem projektu („To nasz projekt”) jest dla młodzieży bardzo motywujące. 

Widać więc, jak istotne jest dopasowanie projektu do potrzeb i możliwości uczestników — pamiętajmy, 
że jest to w pełni możliwe jedynie wtedy, gdy osoba wspierająca3 dobrze zna grupę, z którą pracuje 
i ma z nią stały kontakt.

Przed 

To w rękach osoby wspierającej, zwłaszcza, gdy uczestnikami projektu są mniej uprzywilejowani młodzi 
ludzie, leży duża część sukcesu danego działania. Rola osoby wspierającej jest bardzo ważna już podczas 
przygotowań — poczynając od wyboru odpowiedniego tematu i dopasowaniu go do możliwości grupy. 
To do tej osoby należy również pomoc (lecz nie wyręczanie!) w znalezieniu środków do działania; to ona 
powinna informować potencjalnych uczestników o możliwościach, jakie daje Program MŁODZIEŻ. 

Młodzi ludzie o mniejszych szansach nie żyją w odosobnieniu. Żyją w określonym środowisku, wśród 
konkretnych ludzi i instytucji. Te powiązania ze światem zewnętrznym muszą być uwzględnione, zwłaszcza 
w przypadku szczególnie wrażliwych na otoczenie młodych ludzi z mniejszymi szansami. Dlatego przed 
rozpoczęciem ich przygody z międzynarodowym projektem młodzieżowym warto zarezerwować w nim 
miejsce dla ludzi i instytucji otaczających uczestników. Dzięki temu nie tylko przeżyją przygodę, ale 
także mocniej zintegrują się ze swoim środowiskiem. 

Przygotowując się do projektów młodzieżowych, a w szczególności do projektów celem, których jest 
włączanie, należy dokładnie przemyśleć, gdzie mogą kryć się ewentualne problemy, a także która część 
projektu stanowi dla grupy największe wyzwanie. Być może, jeżeli projekt dotyczy wymiany młodzieży, 
warto wraz z zagranicznymi partnerami zrobić „burzę mózgów” i przeprowadzić „analizę ryzyka”. Dzięki 
temu można uniknąć większości problemów jeszcze zanim rozpoczniemy projekt.
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W trakcie 

Projekt powinna tworzyć przede wszystkim sama młodzież; osoba wspierająca jest po to, żeby 
motywować, być mentorem i monitorować projekt.

•    Aby zmotywować młodych ludzi i utrzymać ich zainteresowanie projektem, trzeba zawsze 
angażować ich w podejmowanie decyzji i przez cały czas trwania działań zapewniać im zróżni-
cowane zadania. Dzięki temu młodzi ludzie czują, że mają nad projektem faktyczną kontrolę, że 
są za niego odpowiedzialni, a także po prostu nie nudzą się. Poza tym trzeba zadbać o poprawne 
stosunki w grupie. Wsłuchiwać się w indywidualne potrzeby uczestników, aby praca przy projekcie 
była dla nich również źródłem zabawy i przyjemnością. 

•    Mentorem jest ten, kto pokazuje drogę, kto wspiera i uczy młodego człowieka. Osoba wspierająca 
powinna być dla grupy mentorem, a więc przeprowadzić ją przez projekt, wspierać emocjonalnie 
i praktycznie, dbać o to, by żaden młody człowiek nie zagubił się i cały czas rozumiał, co się wokół 
niego dzieje.

•    Pracownicy młodzieżowi są z reguły osobami biorącymi odpowiedzialność za projekt i tym samym 
odpowiadają za jego przebieg (monitorowanie). To oni odpowiadają za to, by zrealizowane 
zostały kolejne cele wyznaczone we wniosku projektowym (oczywiście z pewną dozą elastycz-
ności). Powinni też pamiętać, że muszą zapewnić bieżącą ewolucję postępów na każdym etapie 
realizacji projektu.

Różni ludzie mają różne potrzeby i style uczenia się. Dlatego osoby pracujące z młodzieżą powinny 
metodą prób i błędów wypracować metody pracy optymalne dla danej grupy. Jest bardzo wiele 
niewykorzystywanych sposobów przekazywania i zdobywania wiedzy. Edukacja to wszak nie tylko 
szkoła: uczyć się można także na ulicy (np. języka obcego), poprzez działanie i grę wyobraźni 
(zamiast wykładów), edukację rówieśniczą czy interakcję z innymi ludźmi. Młodzi ludzie, którzy nie 
mogą dostosować się do formalnego, szkolnego systemu uczenia na pewno więcej skorzystają na 
nieformalnych, nowych sposobach przyswajania wiedzy i umiejętności. Inni, którzy mają problemy 
z podporządkowaniem się autorytetom, wolą pracować w „egalitarnie” rządzonych grupach, gdzie 
nie ma relacji „nadrzędności” i „podporządkowania”. Częstokroć uczenie łatwo daje się połączyć 
z zabawą, poznawaniem nowych ludzi, podejmowaniem nowych aktywności, podróżowaniem, itp. 
Bardzo często takie metody są o wiele skuteczniejsze, niż te, do których przywykliśmy w szkole. 

Specyficzne wyzwania czekają na pracownika młodzieżowego zajmującego się projektami, w których 
spotykają się ludzie z różnych krajów. Relacje z młodzieżą pochodzącą z innych kultur mogą być 
trudne, zwłaszcza dla tych, którzy takie kontakty nawiązują po raz pierwszy. Trzeba odpowiedniego 
wyczucia dynamiki grupy i dużych umiejętności interpersonalnych, by sprawić, żeby spotkanie grup 
młodzieży różnych narodowości przebiegło bez żadnych problemów. Warto także wspomnieć, że 
podczas trwania projektu ważna jest nie tylko pomoc w konkretnych działaniach, ale także kontrola 
nad samopoczuciem uczestników. Nikt nie czuje się dobrze, jeżeli nie rozumie zmian, jakie wokół 
niego zachodzą. Dlatego osoby wspierające powinny postarać się zapewnić uczestnikom niezbędną 
przestrzeń i czas, w którym będą oni mogli spokojnie przemyśleć i zrozumieć to, co do tej pory 
wydarzyło się w projekcie. Niech grupa wspólnie ocenia przebieg projektu, niech zastanawia się nad 
procesem, w którym bierze udział — dzięki temu uczestnicy nauczą się świadomego, a nie automa-
tycznego, czy bezrefleksyjnego działania.
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Po 

Po zakończeniu projektu następuje powrót do codzienności. Dla młodych uczestników projektu 
jest to często bardzo trudne doświadczenie. Powrót do środowiska osób, które nie brały udziału 
w projekcie i nie rozumieją specyfiki tego co doświadczył młody człowiek powinien być poprzedzony 
przygotowaniem go na taką sytuację. Stąd też pracownik młodzieżowy musi zadbać o to, by moment 
powrotu był w miarę możliwości „bezbolesny”. Trzeba sprawić, by taki uczestnik nie „odwrócił się” od 
rzeczywistości, ale też nie wrócił automatycznie do poprzedniego stylu życia. Praca osoby wspiera-
jącej powinna polegać na pokazaniu jak wykorzystać umiejętności nabyte w czasie trwania projektu 
do funkcjonowania w społeczności i do działania na jej rzecz. Wymaga to wsparcia emocjonalnego 
i psychicznego, ale także utrzymywania kontaktu z uczestnikami nawet po zakończeniu projektu. 

Pamiętajmy, że dobry projekt młodzieżowy to nie jednorazowy epizod w życiu uczestnika, lecz takie 
działanie, które zmotywuje go do dalszego, długofalowego rozwoju. To, czy tak się stanie, zależy 
w dużej mierze od osoby wspierającej. Dlatego tak ważne jest by młodzi ludzie mieli w niej oparcie 
również po powrocie do swojej lokalnej społeczności, by dalej była dla nich dostępna, służyła pomocą 
i radą. Dzięki temu projekt osiągnie swój cel — na dobre wyrwie młodego człowieka z rutyny, będzie 
pierwszym krokiem do włączenia w bardziej świadome życie, a w przyszłości być może doprowadzi 
do kolejnych, nowych, może nawet lepszych, projektów z jego udziałem. 

Wyzwania

Większość zasad opisanych w poprzednich akapitach stosuje się do wszystkich projektów Programu 
MŁODZIEŻ. Niemniej jednak istnieją pewne specyficzne wyzwania związane z pracą z młodymi 
ludźmi z mniejszymi szansami.

•    Ta grupa docelowa ma mniejszą kontrolę nad swoim życiem, a co za tym idzie, ich sytuacja może 
zmieniać się w gwałtowniejszy, mniej przewidywalny sposób. Dlatego długofalowe planowanie 
w przypadku pracy z taką młodzieżą może nie zdać egzaminu. Poziom zaangażowania młodzieży 
może być niezwykle zmienny, część z nich może, pozornie bez przyczyny, zrezygnować z udziału 
w projekcie. Dlatego taką grupę trzeba na pewno silniej motywować, kontrolować i wspierać 
emocjonalnie. Jest to na pewno ogromne wyzwanie dla osoby wspierającej.

•    Mimo tego, że osoby wspierające odgrywają ważną rolę w realizacji projektu młodzieżowego, 
powinny za wszelką cenę powstrzymywać się od przejmowania kontroli. Projekt powinien być 
planowany przez młodych ludzi, realizowany wspólnie z nimi i dla nich. Może się zdarzyć, że 
pracownik młodzieżowy straci cierpliwość i szybko sam zorganizuje projekt, zapominając o potrzebie 
angażowania młodych ludzi, którzy pozostaną jedynie jego biernymi uczestnikami. Trzeba pamiętać, 
że podstawowe wyzwanie to usamodzielnienie młodzieży. Działanie powinno odbywać się w myśl 
zasady: „Dobry przywódca to taki, który sprawia, że nie jest już potrzebny”.

Powyżej spisane zostały wskazówki, które mogą okazać się przydatne przy organizacji międzyna-
rodowego projektu młodzieżowego. Mam nadzieję, że tych kilka rad będzie pomocnych w różnych 
sytuacjach, które częstokroć występują podczas pracy nad projektem. Przede wszystkim jednak mam 
nadzieję, że moje sugestie będą zachętą do pracy z młodzieżą o mniejszych szansach. Na pewno 
o wiele więcej daje osobista praktyka. Jeżeli tylko zechcecie — po prostu zacznijcie działać!

Włączać wszystkich z Programem MŁODZIEŻ



 ➔ Włączać wszystkich promując integrację społeczną

Przykłady udanych 
projektów

 • Mój szlak — moja droga
  OKREŚLENIE OBSZARU DZIAŁAŃ

  WOLONTARIAT EUROPEJSKI — WŁĄCZAĆ WSZYSTKICH POPRZEZ AKCJĘ 2
 • W sobotę wieczorem — będzie fajnie!
  PROGRAM MŁODZIEŻ I STRATEGIA WŁĄCZANIA

 • Słodka solidarność

 ➔ Włączać wszystkich wspierając kształcenie nieformalne

 ➔ Włączać wszystkich umożliwiając wolontariat

 ➔ Włączać wszystkich dając wyraz kreatywności

 ➔ Włączać wszystkich zachęcając do dialogu międzykulturowego

 • Budowanie mostu
  MŁODZIEŻ DLA EUROPY — WŁĄCZAĆ WSZYSTKICH POPRZEZ AKCJĘ 1
  KSZTAŁCENIE NIEFORMALNE

 • Ja i Mnie (Me and I)

 • Co to dla mnie znaczyło — Aleksandro
 • Co to dla mnie znaczyło — Liselotte
 • Przybliż się… otwórz się!
 • Co to dla nas znaczyło — doświadczenia z projektu w Somerset
  INICJATYWY MŁODZIEŻOWE — WŁĄCZAĆ WSZYSTKICH POPRZEZ AKCJĘ 3
  PRAKTYCZNE NARZĘDZIA

 • Razem na scenie — wspólne przedstawienie
 • Muzyka w moim życiu, muzyka moim życiem
  PRACA NAD PRIORYTETAMI TEMATYCZNYMI

 • Gdzie jest Afryka?
 • Przygotowywanie podstaw do współpracy
  DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE — WŁĄCZAĆ WSZYSTKICH POPRZEZ AKCJĘ 5
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Anton mieszkał na wsi, w północnej Szwecji. 
Ludzie z tamtego obszaru podróżują bardzo 
rzadko — między innymi dlatego, że nie mają 
za co (większość z nich nie może znaleźć pracy). 
Antonowi, podobnie jak wielu jego rówieśnikom, 
brakowało w życiu inspiracji i pewności siebie. 
Jako nastolatek miał kontakt z narkotykami, za 
drobne przestępstwa trafił do poprawczaka. 
W końcu jakoś udało mu się skończyć szkołę 
i wówczas zaczął dorywczo pracować w  pizzerii, 
podczas gdy wielu jego kolegów niestety trafiło 
do więzienia. Wtedy właśnie dowiedział się o moż-
liwości wzięcia udziału w projekcie Wolontariatu 
Europejskiego.

Projekt ten został zorganizowany przede wszyst-
kim dla młodzieży, która tak jak Anton, znajdo-
wała się w trudnej sytuacji społecznej. Przygoda 
zaczęła się od serii spotkań szkoleniowych, na 
których ochotnicy najpierw poznali się nawza-
jem, potem polubili, a w końcu stworzyli zintegro-
waną grupę. Dzięki tym spotkaniom, jak opowia-
dali później, nauczyli się wiele nie tylko o innych 
uczestnikach, ale także o sobie, udało im się ziden-
tyfikować własne mocne i słabe strony. 

Na początku września Anton i inni ochotnicy 
pojechali do małej górskiej wioski Kryoneri na 
Peloponezie, niedaleko Aten. Zadaniem, jakie 
przed nimi stało, było uporządkowanie szlaków 
turystycznych w okolicy wioski. Wspólnie z ochot-
nikami z Włoch, Francji, Polski i Portugalii Anton 
pracował ciężko przy oczyszczaniu i oznaczaniu 
szlaków, ale także świetnie się bawił, nawiązał 
nowe przyjaźnie i lepiej poznał grecką kulturę. 
Przede wszystkim jednak wyrwał się ze swojego 
środowiska i zobaczył, że życie może być ciekawe 
i pełne wyzwań. 

Można powiedzieć, że Anton nie tylko oznaczał 
szlaki turystyczne, ale również wyznaczył szlak 
swojego życia. Jego pobyt w Grecji sprawił, że 
dużo lepiej wie, czego chce, i wie, jak do tego 
dążyć. Po pierwsze na pewno chce powtórzyć to 
doświadczenie i wyjechać jeszcze raz. Chciałby 
także dostać stałą pracę za granicą. A jeżeli to się 
nie uda, chętnie pojedzie na sześć miesięcy jako 
wolontariusz. Ma pierwszeństwo przy wyborze, 
ponieważ był już wolontariuszem na projekcie 
krótkoterminowym. „Byłoby mi o wiele trudniej 
wyjechać, gdybym wyjeżdżał po raz pierwszy. 
Człowiek staje się bardziej pewny siebie, kiedy już 
raz był za granicą”, mówił Anton po projekcie. 

Organizacja, która wysłała Antona do Grecji 
— Urkraft — najprawdopodobniej zacznie 
niedługo sama przyjmować wolontariuszy. 
Zapraszanie obcokrajowców i włączanie ich 
w społeczność lokalną to także świetny sposób 
inspirowania miejscowej młodzieży do zdoby-
cia doświadczenia międzynarodowego i zmiany 
życiowej perspektywy. Urkraft działa w sposób 
zbieżny z intencjami Unii Europejskiej — krótki 
pobyt za granicą, taki jak wymiana młodzie-
żowa lub krótkoterminowy wolontariat powinny 
sprawić, że młodzi ludzie będą chcieli wybrać się 
za granicę na dłużej. „Doświadczenie międzyna-
rodowe jest niezwykle cenne, niezależnie od tego, 
czy jest to tydzień wymiany młodzieżowej, czy 
rok wolontariatu”, twierdzi Suzanne Marklund, 
mentorka pracująca z Antonem w Szwecji. 

Typ projektu:
Akcja 2

Wolontariat Europejski

Czas trwania projektu: 
wrzesień — październik 

2001 (jeden miesiąc)

Kontakt: 
Narodowa Agencja 

Programu MŁODZIEŻ, 
Szwecja

Mój szlak, moja droga

 ➔   Włączać wszystkich promując integrację społeczną



Program MŁODZIEŻ działa poprzez Narodowe Agencje w 31 krajach Europejskich 
i jest także dostępny dla młodzieży z innych, określonych, regionów świata. Ten, kto 
chce dokładnie zdefiniować obszar działania Programu MŁODZIEŻ jest w nie lada 
kłopocie. Jedną z najcenniejszych cech Programu jest bowiem jego elastyczność 
w dopasowywaniu się do konkretnych warunków i możliwość podjęcia najróżniej-
szych aktywności w jego ramach. Program najczęściej po prostu otwiera możliwości, 
a młodzież sama wybiera sposób działania. 

Na pewno jednak jego celem jest włączanie wszystkich, a więc poprzez umiejętne 
aktywizowanie młodych ludzi z mniejszymi szansami. Tu rodzi się kolejny problem 
— jak określić, który młody człowiek należy do tej grupy, a który nie? Program 
działa przecież aż w 31 krajach, a w każdym z tych krajów „młodzież z mniejszymi 
szansami” znaczy coś innego. Trudności społeczno–ekonomiczne oznaczają coś 
zupełnie innego w Rumunii niż we Francji, chociażby ze względu na zupełnie inną 
sytuację na poziomie narodowym, regionalnym czy lokalnym. Dlatego niemożliwe 
jest ścisłe wyznaczenie tej grupy w sposób, który odzwierciedlałby warunki we 
wszystkich państwach. Twórcy Programu zdecydowali więc, że zamiast używać 
sztucznie stworzonych wskaźników do identyfikowania grup młodzieży o mniej-
szych szansach, będą starali się po prostu dobrze zrozumieć trudności jakie stoją 
przed młodym człowiekiem w każdym z 31 krajów. Dodatkowo, opracowano również 
wskazówki, jak skutecznie stosować Strategię Włączania. 

Projekt „włączający”, czyli taki, który zorientowany jest na „młodych ludzi z mniej-
szymi szansami” ma pierwszeństwo w otrzymywaniu dodatkowych funduszy na 
pokrycie tzw. kosztów specjalnych, które wiążą się z jego realizacją. Ponieważ, jak 
już wiemy, trudno jednoznacznie określić, czy młodzież biorąca udział w projekcie 
faktycznie ma mniejsze szanse, Program w dużej części polega tutaj na wnioskodawcy, 
na jego opisie sytuacji i argumentach. To na nim spoczywa zadanie przekonania 
Programu, że dany projekt jest „włączający”. Jeżeli wykaże, że rzeczywiście dana 
grupa młodzieży ma mniejsze szanse, projekt nie tylko otrzyma wyższe dofinanso-
wanie, ale także będzie można dużo elastyczniej podejść do jego realizacji. 

Młodymi ludźmi z mniejszymi szansami są najczęściej:
Młode osoby, które są od dłuższego czasu bezrobotne, byli przestępcy, osoby w ciężkiej 
sytuacji rodzinnej, osoby, które nie ukończyły szkoły, osoby niepełnosprawne fizycznie 
lub umysłowo, młodzież z biedniejszych lub odizolowanych obszarów wiejskich 
i miejskich, młodzi imigranci, mniejszości etniczne i narodowe, itd. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat interpretacji wspomnianych powyżej 
ograniczeń edukacyjnych, społeczno–ekonomicznych, geograficznych, fizycznych, 
umysłowych lub kulturowych, można skontaktować się z odpowiednią Agencją 
Narodową.

WOLONTARIAT EUROPEJSKI 
— WŁĄCZAĆ WSZYSTKICH 
POPRZEZ AKCJĘ 2 

Wolontariat krótkoterminowy lub 
długoterminowy, indywidualny bądź grupowy 
— Wolontariat Europejski oferuje szeroką gamę 
możliwości dla młodych ludzi z mniejszymi 
szansami.

W projektach Wolontariatu Europejskiego 
powinna być zachowana równowaga między 
wykonywaniem pracy a uczeniem się. Oznacza 
to, że młodzi wolontariusze nie tylko oferują 
swoją pracę i swoją kreatywność społecznościom 
i organizacjom lokalnym, ale również uczą się 
i zdobywają doświadczenie. Uczestnik projektu nie 
jest nigdy pozostawiony samemu sobie — oferuje 
mu się szkolenia, wsparcie i pomoc. 
Koszty zakwaterowania, wyżywienia, 
ubezpieczenia i podróży pokrywane są przez 
Program MŁODZIEŻ. W wypadku młodych ludzi 
z mniejszymi szansami szczególnie ważne jest, 
by organizacje wysyłające i goszczące zapewniły 
wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb 
uczestnika, tak przed projektem, w trakcie jego 
trwania, jak i po zakończeniu. W szczególności 
krótkoterminowe projekty Wolontariatu 
Europejskiego, trwające od trzech tygodni do 
sześciu miesięcy, mają na celu umożliwienie 
udziału w Programie MŁODZIEŻ osobom 
z mniejszymi szansami. 

Wolontariat Europejski jest skierowany 
w szczególności do młodzieży w wieku od 
18 do 25 lat, ale górna granica dla młodych 
ludzi z mniejszymi szansami jest elastyczna 
— niektóre osoby powyżej 25 lat także 
mogą zostać wolontariuszami. Ponieważ 
wolontariusze z mniejszymi szansami mogą 
mieć dodatkowe potrzeby (związane na 
przykład z niepełnosprawnością), na ich 
zaspokojenie  mogą być przyznane dodatkowe 
fundusze. Szczegółowy charakter tego typu 
potrzeb powinien zostać dokładnie opisany we 
wniosku. Po ukończeniu projektu Wolontariatu 
Europejskiego, każdy wolontariusz otrzymuje 
certyfikat. Informacje na temat kilku tysięcy 
potencjalnych projektów goszczących zawarte 
są w internetowej bazie danych pod adresem 
www.sosforevs.org lub 
http://europa.eu.int/comm/education/Youth.html.

Aby uzyskać więcej informacji o  Wolontariacie 
Europejskim, należy skontaktować się z Polską 
Narodową Agencją Programu MŁODZIEŻ 
(www.mlodziez.org.pl) lub biurem informacji dla 
wolontariuszy SOS pod adresem 
volunteers@socleoYouth.be 
lub pod numerem telefonu (32–2) 233 02 99.
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 ➔   Włączać wszystkich promując integrację społeczną

Mathilde, Amélie, Mathieu, Olivier, Alexandre 
i Etienne to młodzi ludzie z francuskiej Breta-
nii. Nie należą do tych, którzy potrafią usiedzieć 
bezczynnie. Na swoim koncie mają już wiele poży-
tecznych działań — w 2000 roku na przykład 
zorganizowali w swoim regionie forum, które 
miało na celu uświadomienie młodym ludziom 
niebezpieczeństw, związanych z nadmierną 
prędkością na drogach i prowadzeniem pod 
wpływem alkoholu. Wszyscy są członkami „Asso-
ciation Jeunesse Rurale pour la Vie sur la Terre”, 
stowarzyszenia działającego na rzecz interesów 
młodzieży na obszarach wiejskich.

Powiedzieli nam: „Chcieliśmy zrobić coś, co 
miałoby związek z poprzednim projektem — ale 
tym razem chcieliśmy się skupić na tym, by nasi 
rówieśnicy z regionu mogli się dobrze bawić”.

Szóstka młodych działaczy zdawała sobie sprawę 
z tego, jak trudno wiejskiej młodzieży pójść do 
kina, na dyskotekę czy do teatru. Sami cierpieli 
z powodu niedostępności rozrywki w miejscu, 
w którym mieszkali. Postanowili pomóc sobie 
i innym — jednak nie na ślepo, ale świadomie 
obierając drogę działania. Przeprowadzili więc 
szczegółowe badania 150–u młodych ludzi, 
zadając im pytanie, jak najbardziej chcieliby 
spędzać swój wolny czas, a także ile pieniędzy 
byliby w stanie przeznaczyć na rozrywkę. W efek-
cie wiedzieli już bardzo dokładnie, jakie aktyw-
ności będą w regionie najbardziej popularne i ile 
młodzież może na nie wydać. 

Sami być może nie podołaliby zadaniu finansowo 
i organizacyjnie, ale ponieważ to przewidzieli, 
w odpowiednim czasie poprosili o pomoc burmi-
strzów trzech gmin uczestniczących w projekcie 
(Saint Sauveur, Saint Hilaire i Romagné). Spotkali 
się również z rodzicami miejscowej młodzieży, od 
których także uzyskali znaczące wsparcie.
W rezultacie, wspólnymi siłami, zorganizowano 
dla miejscowej młodzieży wyjazdy do teatru i na 
inne występy, wycieczki astronomiczne, pokazy 
laserów, łyżwy i wiele innych imprez. To młodzież 
samodzielnie załatwiała większość spraw zwią-
zanych np. z dowozem i kupnem biletów, ich 
koledzy i koleżanki musieli jedynie odpowiednio 
wcześnie zapisać się na interesujące ich wydarze-
nie. Od tej pory bretońska młodzież niecierpliwie 
oczekiwała na weekend, bo wszyscy wiedzieli, że 
„w sobotę wieczorem będzie fajnie”.

Typ projektu:
Akcja 3

Inicjatywa grupowa

Czas trwania projektu: 
styczeń–kwiecień 2003

Kontakt: 
Narodowa Agencja 

Programu MŁODZIEŻ, 
Francja

W sobotę wieczorem — będzie fajnie!
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PROGRAM MŁODZIEŻ 

I STRATEGIA WŁĄCZANIA

Jednym z głównych zadań Komisji Europejskiej jest umożliwienie młodym ludziom z mniejszymi 
szansami udziału w działaniach międzynarodowych i projektach edukacji nieformalnej. Ponieważ 
trudno skutecznie pomagać bez dobrego planu, w 2001 roku przyjęto Strategię Włączania 
młodych ludzi z mniejszymi szansami do Programu MŁODZIEŻ (Strategia Włączania). Dzięki 
Strategii w Europie powstało już wiele wspólnych pomysłów na zaangażowanie jak największej 
liczby młodzieży z mniejszymi szansami w ciekawe i rozwijające działania. Wszystkie Narodowe 
Agencje Programu MŁODZIEŻ są mocno zaangażowane w realizację tego dążenia. Strategia ta 
funkcjonuje w następujących obszarach:

1.  Informowanie o Programie i możliwościach, jakie on oferuje, tych młodych ludzi, którym 
najtrudniej do informacji dotrzeć, a także przekonywanie ich, że warto zaangażować się 
w Program, 

2.  Zgromadzenie odpowiednich zasobów, które pomogą zmotywować jak najwięcej młodych 
ludzi, a więc zbudowanie bazy pracowników młodzieżowych, przeszkolonych ekspertów i osób 
chętnych do pomocy, jako niezbędny warunek skutecznej realizacji Strategii Włączania,

3.  Zidentyfikowanie działań, które pomogłyby w ulepszeniu tych projektów Wymian 
Młodzieżowych, Wolontariatu i Inicjatyw Młodzieżowych, w które zaangażowana jest 
młodzież z mniejszymi szansami,

4. Zwiększanie możliwości szkoleniowych dla młodzieży i pracowników społecznych,
5.  Ulepszenie sposobu monitorowania, ewaluacji i oceniania działań związanych z włącza-

niem, poprzez metody jakościowe i ilościowe (statystyka).

Cele Strategii Włączania zostają osiągnięte w sytuacji:

1.  gdy ludzie mogą w pełni uczestniczyć w życiu gospodarczym, społecznym i obywatelskim,
2.  gdy dostęp osób do dochodów i innych zasobów (osobistych, rodzinnych i kulturowych) 

wystarcza do zapewnienia standardu i jakości życia uznawanego za dopuszczalny przez 
społeczeństwo, w którym funkcjonują,

3. gdy członkowie społeczności mają pełny dostęp do swoich podstawowych uprawnień.

Komisja Europejska starannie nadzoruje wszystko, co dzieje się w ramach Strategii Włączania 
i wciąż stara się ją ulepszać. Wszystko po to, by jak najwięcej młodych ludzi włączyło się 
w działanie i nikt nie pozostawał na marginesie społeczeństwa. 

Najwięcej młodzieży z mniejszymi szansami zaangażowało się w projekty Wymian Młodzieży 
i Inicjatyw Młodzieżowych. Wśród tego typu działań, stosunek projektów „włączających” do 
wszystkich projektów tego typu waha się od 25% do 70%, w zależności od kraju. Należy tu 
wspomnieć o ogromnej roli, jaką odgrywają pracownicy Narodowych Agencji Programu MŁODZIEŻ. 
Bez ich wysiłków mających na celu informowanie, doradztwo i wspieranie wnioskodawców, 
„Włączanie wszystkich do Programu MŁODZIEŻ” pozostałoby tylko pustym hasłem.
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 ➔   Włączać wszystkich promując integrację społeczną

Słodka Solidarność

Mabel, Aquilino, Ivan, Nela i Isidro z Hu-
elvy w Hiszpanii byli bezdomni i bezrobotni. 
Niektórzy z nich mieli na koncie drobne prze-
stępstwa, inni zostali odepchnięci przez rodziny. 
Ci młodzi ludzie rozpaczliwie pragnęli zastąpić 
swoje poczucie wykluczenia i pustki jakimś 
pozytywnym doświadczeniem. Nie wiadomo, 
kto pierwszy z nich wpadł na genialny w swojej 
prostocie pomysł, a może po prostu ktoś go im 
podsunął — dość, że pewnego dnia postanowili 
nauczyć się pieczenia ciastek, których receptura 
została już zapomniana, a które w ich regionie 
były niegdyś tradycyjnym wypiekiem. To unika-
towy projekt, bo nie polegał jedynie na samym 
pieczeniu ciastek, ale wymagał też detektywi-
stycznej żyłki potrzebnej do zdobycia informa-
cji na temat regionalnych tradycji. 

Przed przystąpieniem do samej produkcji słodyczy, 
trzeba było poczynić masę przygotowań. Musieli 
wyremontować dom, w którym mieli pracować, 
a następnie spełnić wszystkie warunki sanitarne 
i wymagania dotyczące warunków pracy. Grupa 
nauczyła się wszystkiego, co jest potrzebne do 
pracy w branży spożywczej. 

Potem trzeba było zdobyć przepisy —  młodzież 
przeprowadziła wywiad z emerytowanym pieka-
rzem, dowiadując się w ten sposób, co mają 
zrobić, by ich ciastka były smaczne. W archiwach 
historycznych odnaleźli podstawowe informa-
cje o dawnych wypiekach, a w starych opowie-
ściach, pieśniach i poematach wzmianki o „słod-
kich specjałach”. „Po przeprowadzeniu  wszystkich 
tych badań byliśmy coraz bardziej przekonani 
o tym, że to naprawdę ważny projekt”, powie-

dzieli nam uczestnicy. Wypieków nie dało się 
oczywiście wyprodukować bez odpowiednich 
narzędzi i maszyn, a tych od dawna już nie 
produkowano. Młodzi ludzie musieli poradzić 
sobie z  kolejną przeszkodą i samemu wytwo-
rzyć potrzebne narzędzia. Dzięki cennej pomocy 
Antonia i José, osób wspierających, udało im się 
przygotować wszystko, co było potrzebne do 
rozpoczęcia produkcji.

Okolica niecierpliwie czekała. Ludzie, którzy 
odwiedzali naszych bohaterów przy pracy, próbo-
wali pierwszych wypieków — ciastek, o których 
myśleli, że zniknęły raz na zawsze. Nareszcie 
wszyscy mogli spróbować tych wspaniałych słody-
czy w ramach cyklu targów, na których produkty 
„Słodkiej Solidarności” zostały zaprezentowane 
publiczności. Wtedy właśnie grupa pokazała 
rezultaty miesięcy ciężkiej pracy i nauki.

Praca odbywała się w rodzinnej atmosferze, 
a więzi między młodymi ludźmi w trakcie projektu 
stawały się coraz bliższe i silniejsze. „To doświad-
czenie wzbogaciło nas o wiele bardziej, niż się 
spodziewaliśmy — nie tylko poprzez to, co zrobi-
liśmy, ale również dzięki przyjaźni, jaka nas połą-
czyła”, mówią uczestnicy. Na własne oczy mogli 
też zobaczyć, jak lokalna społeczność stopniowo 
otwiera się na ich grupę. Odkryli, że są w stanie 
rozwiązywać problemy i radzić sobie z przeszko-
dami. „Wcześniej wciąż natykaliśmy się na jakieś 
trudności, które nas zniechęcały i wpływały na 
to, że życie wydawało się nam pasmem klęsk. 
Ten projekt był dla nas swojego rodzaju terapią. 
Pracowaliśmy ciężko i nauczyliśmy się zawodu, 
a środowisko wreszcie nas zaakceptowało.”

Typ projektu:
Akcja 3

Inicjatywa grupowa

Czas trwania projektu: 
1 kwietnia 2001 

do 30 marca 2002

Kontakt: 
Narodowa Agencja 

Programu MŁODZIEŻ, 
Hiszpania



W projekcie brało udział trzech chłopców: Märt 
z Estonii znajdował się pod opieką kuratora sądo-
wego, Eryk z Danii, który swoim zachowanie 
niejednokrotnie przysparzał wielu problemów 
oraz Janez ze Słowenii. Traf chciał, że wszyscy 
trzej wzięli udział w projekcie Wymiany Młodzie-
ży. To była specyficzna wymiana, bo brali w niej 
udział młodzi ludzie, którzy mieli podobne kłopoty 
jak Mart czy Eryk. Na spotkaniu młodzieżowych 
grup w Falken w Danii wszyscy trzej poznali się 
i polubili. 

Symbolem wymiany, w której chłopcy wzięli 
udział był most. Dlaczego most? Bo budo-
wanie mostów między ludźmi zaczyna się od 
 jednostek. 

Dobroczynne działanie projektu zaczęło się już 
w fazie przygotowawczej. Grupa estońska inten-
sywnie pracowała nad umiejętnościami pracy 
w zespole, pisząc e–maile do grup z pozosta-
łych krajów, Duńczycy szykowali się na przyję-
cie gości, a członkowie wszystkich grup ćwiczyli 
swoje umiejętności językowe. To właśnie język, 
obok zdolności organizacyjnych, był najczęściej 
wymieniany przez uczestników jako coś, co dzięki 
projektowi udało im się udoskonalić. 

Po spotkaniu w Danii, wymianie doświadczeń 
i  zawiązaniu nowych przyjaźni, żaden z chłopców 
nie popełnił więcej przestępstw. Dlatego rezultaty 
projektu zostały przedstawione osobom zajmu-
jących się nadzorem sądowym i pracą społeczną 
w Estonii. Ta wymiana to świetny przykład na 
to, że młodzi ludzie, którym środowisko prze-
stało ufać, nie tylko są w stanie przeprowadzić 
dobry międzynarodowy projekt młodzieżo-
wy, ale przede wszystkim potrafią wykorzystać 
zdobyte doświadczenia do późniejszego, pozy-
tywnego rozwoju.

        Droga Abbie!

Padam z nóg – właśnie wróciłem z  

 naprawdę fajnej wymiany młodzieżowej. 

 Poznałem mnóstwo nowych ludzi. Oni 

    wszyscy byli tacy inni! I wiesz co? 

W ogóle nam to nie przeszkadzało. 

  Świetnie się dogadywaliśmy. Teraz już 

wiem, że trzeba szan
ować różnice między 

 ludźmi. Mam nadzieję, że zbudowaliśmy 

  między sobą mocne mosty. A ty kiedy 

 wreszcie pojedziesz na wymianę?

DANIA

Typ projektu:
Akcja 1
Wymiana Młodzieży

Czas trwania projektu: 
23 lipca 
do 1 sierpnia 2001

Zaangażowane 
kraje partnerskie: 
Estonia, Dania i Słowenia

Kontakt: 
Narodowa Agencja 
Programu MŁODZIEŻ, 
Estonia

Włączać wszystkich wspierając kształcenie nieformalne ➔

Budowanie mostu
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KSZTAŁCENIE NIEFORMALNE

MŁODZIEŻ DLA EUROPY 
— WŁĄCZAĆ WSZYSTKICH 

POPRZEZ AKCJĘ 1 

Młodzież dla Europy, czyli Akcja 1. (Wymiana 
Młodzieży), pozwala spotkać się pochodzącym 

z różnych kultur grupom młodych ludzi. 
Młodzież biorąca udział w wymianie ma 

z reguły od 15 do 25 lat.

Wymiany między Krajami Programu mogą być 
dwustronne, trójstronne lub wielostronne. 
Wymiany dwustronne polecane są głównie 
młodym ludziom o specjalnych potrzebach 

i z mniejszymi szansami. Co sprawia, że 
niektórzy młodzi ludzie mają mniejsze 
szanse? Trudno to dokładnie określić, 

na pewno jednak wpływać mogą na to, 
zarówno czynniki społeczne, ekonomiczne, 

geograficzne, jak i kulturowe. Inne 
czynniki, które każą nam uznać młodego 

człowieka za osobę nieuprzywilejowaną, to 
upośledzenie fizyczne lub psychiczne. Udział 

w Wymianie Młodzieży pozwala uczestnikom 
skonfrontować się z innymi sytuacjami 

społecznymi i kulturowymi, nawiązać 
kontakty, zaprzyjaźnić się z rówieśnikami 
z innych krajów i zdobyć unikalną wiedzę. 

Problemy, jakie może mieć młodzież z różnych 
krajów mogą być nadspodziewanie podobne. 
Ogromnie cenne jest zatem spojrzenie na te 

problemy z różnych perspektyw — i to jest 
chyba największą zaletą każdej Wymiany. 

Młodzież po wymianie staje się aktywniejsza 
i chętniej podejmuje inicjatywę. Często 
efektem takiej wymiany są późniejsze 
działania uczestników w ich lokalnym 
środowisku, jeszcze częściej wymiana 

wyzwala w młodym człowieku głód wiedzy 
i chęć poznania świata. 

Projekty te prowadzone są również we 
współpracy z organizacjami „street 

workerów”, federacjami klubów 
młodzieżowych i stowarzyszeniami 
skupiającymi młodzież imigrancką 

i niepełnosprawną.
Aby uzyskać więcej informacji o wymianach 
młodzieżowych, skontaktuj się z Narodową 

Agencją Programu MŁODZIEŻ w Polsce 
(www.mlodziez.org.pl) i zajrzyj na stronę 

pod adresem:

http://europa.eu.int/comm/Youth.html

Program MŁODZIEŻ stwarza „okazje do kształcenia nieformalnego”. 
Co to znaczy?

„Kształcenie nieformalne” to pewna całościowa koncepcja edukacji. Do dziś w więk-
szości szkół praktykuje się uczenie poprzez zapamiętywanie informacji, nie jest 
to jednak wystarczający sposób kształcenia, który pozwoli uczniowi odnaleźć się 
potem w świecie. Jeżeli jednak postawimy młodego człowieka przed rzeczywistym 
problemem, to jego samodzielne rozwiązanie będzie dla niego także doświad-
czeniem edukacyjnym, tym intensywniejszym, że bardzo osobistym. Podobnie, 
jeżeli skonfrontujemy go z rówieśnikiem z innego kraju, to prawdopodobnie nauczy 
się więcej o danej kulturze niż gdyby przyswoił sobie dowolną ilość informacji na 
ten temat. Kształcenie nieformalne koncentruje się na młodym człowieku, a nie 
na przedmiocie nauczania czy na materiałach dydaktycznych. Osoba ucząca się 
ma wreszcie szansę aktywnie uczestniczyć w budowaniu swojej wiedzy i umiejęt-
ności, a nie tylko biernie odbierać informacje. 

Komisja Europejska definiuje kształcenie nieformalne w sposób następujący:

Kształcenie nieformalne to kształcenie zapewniane przez instytucję inną niż 
instytucja edukacyjna lub szkoleniowa, z reguły nie prowadzące do uzyskania 
żadnych uprawnień i certyfikatów. Kształcenie nieformalne jest jednak ustruktury-
zowane (z punktu widzenia celów nauczania, czasu uczenia się i pomocy naukowych). 
Kształcenie nieformalne jest podejmowane z inicjatywy osoby uczącej się.

Osoby organizujące proces takiego kształcenia stwarzają inspirujące sytuacje 
— uczestnicząc w nich uczeń wpada na nowe pomysły, zdobywa nową wiedzę, 
formułuje nowe pytania. Kształcenie nieformalne nie jest skoncentrowane wyłącznie 
na wyniku — rezultacie procesu kształcenia. To sam proces uczenia się jest ważny, 
proces, w którym relacja między uczącym się i wspomagającym uczenie jest relacją 
równości. Uczący się ma prawo popełniać błędy. W ramach kształcenia niefor-
malnego angażującego dorosłych i młodzież, jak również w ramach kształcenia 
rówieśniczego, młodzi ludzie mają szansę kierowania procesem uczenia się w zależ-
ności od swoich potrzeb.

Z reguły kształcenie nieformalne związane jest z czasem wolnym lub rozrywką. 
Dzięki temu nie ma w nim przymusu, który tak często blokuje proces nauki. Młodzi 
ludzie uczestniczą w nim przede wszystkim z własnej woli. Nie ma ustalonego 
programu nauczania, którego realizację trzeba zweryfikować pod koniec projektu 
w celu uzyskanie dyplomu, niemniej jednak kształcenie nieformalne powinno być 
w jakiś sposób planowane. Rozwój osobisty i nabywanie najciekawszych nawet 
umiejętności też może być przecież zmierzone, udokumentowane i uznawane.
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Europejski Tydzień Młodzieży 2003 
był pierwszą imprezą tego rodzaju, 
zorganizowaną przez Komisję Europejską
z inicjatywy Parlamentu Europejskiego.
Wydarzenie okazało się sukcesem 
i Parlament Europejski zaproponował,
żeby zorganizować je jeszcze raz. 
Kolejny Europejski Tydzień Młodzieży 
będzie miał miejsce jesienią 2005 roku.

Europejski Tydzień Młodzieży
29|09 > 5|10 2003



Informowanie
Rok 2003 to półmetek Programu MŁODZIEŻ i trzeba powiedzieć, 
że Program odniósł duży sukces. W jego ramach sfinansowano 
już około 40 000 projektów, z których skorzystało około 400 000 
młodych ludzi. Europejski Tydzień Młodzieży 2003 został zorgani-
zowany w celu przedstawienia udanych projektów młodzie-
żowych. Dzięki takim imprezom sam Program, jak i w ogóle 
europejska problematyka młodzieżowa, mają szansę zaistnienia 
w społecznej świadomości. W ramach Europejskiego Tygodnia 
Młodzieży w całej Europie zorganizowano przeróżne wydarzenia. 
Dzięki relacjom z Europejskiego Tygodnia Młodzieży w mediach, 
nasz Program dotarł do szerszych kręgów. Szacujemy, że audiowi-
zualne sprawozdania z Tygodnia, za pośrednictwem radia i telewizji, 
dotarły do 100 milionów osób. W prasie opublikowano około 100 
artykułów, które dotarły do 6 milionów czytelników, o użytkow-
nikach 50 stron internetowych opisujących wydarzenia związane 
z Europejskim Tygodniem Młodzieży nie wspominając.

Tematy
W trakcie Europejskiego Tygodnia Młodzieży położono nacisk 
przede wszystkim na trzy tematy: „włączanie”, „inicjatywa” 
i „dialog międzykulturowy”. W jaki sposób je wybrano? Wyjątkowość 
Programu MŁODZIEŻ sprowadza się do tego, że jest on dostępny 
dla wszystkich młodych ludzi w wieku od 15 do 25 lat. Priorytetem 
Komisji Europejskiej jest włączanie, czyli zapewnienie młodym 
ludziom z mniejszymi szansami lepszego dostępu do działań 
prowadzonych w ramach Programu MŁODZIEŻ. Włącznie było 
ważnym tematem również dlatego, że rok 2003 był Europejskim 
Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Polityka młodzieżowa na szczeblu 
europejskim koncentruje się dzisiaj na uczestnictwie młodych ludzi 
w życiu społecznym, a uczestnictwo wymaga inicjatywy. Program 
MŁODZIEŻ daje młodym ludziom okazję do mobilności i aktywnego 
uczestnictwa w tworzeniu Europy, w jakiej żyć będą w przyszłości. 
Dialog międzykulturowy najlepiej prowadzić w trakcie osobistych 
spotkań. Większość naszych projektów młodzieżowych zawiera 
właśnie element spotkania z ludźmi z różnych kultur. Uczestnicy 
naszych projektów często podróżują do innych krajów lub goszczą 
u siebie rówieśników innej narodowości.

Dzielenie się doświadczeniem 
Koncepcja Europejskiego Tygodnia Młodzieży powstała we współpracy 
z Narodowymi Agencjami Programu MŁODZIEŻ, z programem 
Eurodesk i z Europejskim Forum Młodzieży. W całej Europie, na 
szczeblu narodowym i lokalnym, miały miejsce liczne i różnorodne 
wydarzenia. Agencje Narodowe zorganizowały między innymi: dni 
informacyjne, kampanie promocyjne, parady uliczne, konferencje, 
fora, konkursy SMS–owe, warsztaty i wystawy. Młodzi ludzie, którzy 
mieli już okazję być beneficjentami Programu MŁODZIEŻ, sami brali 
udział w wielu z tych wydarzeń, opowiadali o Programie i dzielili 
się swoimi doświadczeniami z innymi młodymi osobami.
 
W celu uczczenia Tygodnia Młodzieży Komisja Europejska zaprosiła 
do Brukseli około 200 osób z różnych krajów Programu. Osoby te 
wzięły udział w cyklu wydarzeń, które miały miejsce od 29 września 
do 2 października 2003 roku.

Młodzież w Akcji — Wystawa
Na wystawie przedstawione te projekty Programu MŁODZIEŻ, które 
odniosły szczególny sukces. Wystawę otworzyła pani komisarz Viviane 
Reding. Po uroczystym otwarciu, Pani Reding sama zwiedziła 
wystawę, która była praktyczną odpowiedzią na wszystkie trzy 
problemy podjęte w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży. 
Dzięki zaangażowaniu młodych ludzi obsługujących stanowiska 
i aktywnie prezentujących projekty, wystawa na trwałe zapisała 
się w pamięci zwiedzających. 

Młodzież w Parlamencie Europejskim
Aby dać młodym ludziom przybyłym do Brukseli na Europejski 
Tydzień Młodzieży szansę na spotkanie się z przedstawicielami 
Instytucji Europejskich, zorganizowano spotkanie w Parlamencie 
Europejskim. W spotkaniu uczestniczyła posłanka Lissy Gröner 
i pani Viviane Reding, Komisarz do spraw Edukacji i Kultury. Młodzi 
ludzie mieli okazję przedstawić swoje doświadczenia z projektów 
w ramach Programu MŁODZIEŻ, a także omówić ważne kwestie 
związane z polityką młodzieżową.

Młodzież w debacie
W trakcie Europejskiego Tygodnia Młodzieży zorganizowano 
również debaty dotyczące ważnych tematów, takich jak „Przyszłość 
Konstytucji Europejskiej”, „Strategia Włączania młodych ludzi”, czy 
„Walka z rasizmem i ksenofobią”. Była to świetna okazja do owocnej 
wymiany zdań między urzędnikami europejskimi, ekspertami w danej 
dziedzinie i młodymi uczestnikami.
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Nagrody dla dobrych 
projektów europejskich

Od kilku lat, w niektórych krajach Programu nagradzano najlepsze 
projekty młodzieżowe. W ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 
po raz pierwszy projekty zostały nagrodzone na szczeblu 
europejskim nagrodą „Młodzież w Akcji”. Wszystkie kraje uczestni-
czące w Programie wytypowały do konkursu projekty w następu-
jących kategoriach: Akcja 1. — Wymiany Młodzieżowe, Akcja 2. 
— Wolontariat Europejski, Akcja 3. — Inicjatywy Młodzieżowe, 
najlepszy projekt zorganizowany przez młodych niepełnosprawnych 
oraz najlepszy projekt Euro–Med. Po wstępnej selekcji na poziomie 
narodowym, wybrane projekty przesłane zostały do Brukseli, gdzie 
młodzieżowe jury wybrało najlepsze projekty z całej Europy.

Ceremonia rozdania nagród „Młodzież w Akcji” odbyła się 
1 października 2003 roku, w Pałacu Rezydencji w Brukseli. 
Podczas ceremonii młodzi ludzie, beneficjenci Akcji 3 Programu 
MŁODZIEŻ, pokazali przygotowane przez siebie przedsta-
wienia, stworzone podczas dziesięciodniowego seminarium. 
Seminarium to miało na celu nawiązanie kontaktów między 
młodzieżą zainteresowaną przygotowaniem projektów Współpracy 
w Sieci w ramach Inicjatyw Młodzieżowych. Odbyło się dzięki 
Centrum SALTO, które zajmuje się Inicjatywami Młodzieżowymi 
(http://www.saltoyouth.net/CMSnetworking/).

Do finału nominowano projekty z 20 krajów. Ich twórcy zostali 
zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród w Brukseli. Tam 
ogłoszono zwycięzców wszystkich kategorii:

PROJEKT NOMINOWANY
 PRZEZ
AKCJA 1
Miasto — Faza I Dania
CASP — Grupa wsparcia przeciwko
uzależnieniom w Clondalkin Irlandia
Cyrk Itinerat Słowacja
Zjednoczona Młodzież Europy Szwecja

AKCJA 2
Wspaniała przyroda Belgia (FL)
Médiateur culturel Estonia
„FNEC” — Klub Nautyczny i Przyrodniczy 
w Fiscardo Grecja
Cultura e Aggregazione Włochy

AKCJA 3
Klub Konsultacyjny i Informacji 
Młodzieżowej Romów Bułgaria
Rzemieślnicy Europy, europejskie kawiarnie Francja
Europa dla Broceni Łotwa
Deuxiem, projekt sportowy Amersfoort Holandia

NIEPEŁNOSPRAWNI MŁODZI LUDZIE
„Ausgrenzung! Nein Danke” Austria
Muzyka w moim życiu, muzyka moim życiem Niemcy
„Umiemy tańczyć”, taneczny krok po kroku Polska
Signaeuropa Hiszpania

EURO–MED
Nowoczesna dziewczyna
a starożytna kobiecość Finlandia
Inni, ale zjednoczeni przeciwko 
ksenofobii i rasizmowi Jordania
Konflikt i rozwiązanie Malta
Safari miejskiej fotografii Turcja



Zwycięzcy
Europejskiej Nagrody Młodzieżowej 2003
to:

KATEGORIA 1  — WYMIANY MŁODZIEŻOWE

Miasto — Faza I Dania

KATEGORIA 2  — WOLONTARIAT EUROPEJSKI

Wspaniała przyroda Belgia

KATEGORIA 3  — INICJATYWY MŁODZIEŻOWE

Rzemieślnicy Europy, europejskie kawiarnie Francja

KATEGORIA 4  — MŁODZI NIEPEŁNOSPRAWNI

Muzyka w moim życiu, muzyka moim życiem Niemcy

KATEGORIA 5  — EURO–MED

Konflikt i rozwiązanie Malta

Dodatkowe informacje na temat powyższych projektów znajdują się na stronie internetowej:
http://europa.eu.int/comm/yout/youthweek/eyw_projects_en.html.
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O tym, jak ważny jest dzisiaj Internet, wiemy 
wszyscy. W zasadzie większość z nas nie umia-
łaby się bez niego obejść. Często zakładamy, że 
skoro sami ciągle posługujemy się komputera-
mi, to wszyscy inni też mają do nich dostęp. I tu 
ogromnie się mylimy, wielu ludzi nadal w ogóle 
nie ma dostępu ani do komputerów, ani do sieci 
— i ten brak dostępu do technologii komputero-
wych jest również powodem wykluczenia. 

Takimi ludźmi, którzy nie mieli dostępu do 
komputerów i Internetu, byli młodzi imigranci, 
mieszkający w biedniejszych częściach Brukseli. 
To właśnie oni stali się głównymi uczestnikami 
projektu „Ja i mnie”, którego celem było wyrów-
nanie szans pod względem dostępu do nowo-
czesnych technologii. 

W ramach projektu 52 młode osoby nauczyły 
się jak projektować strony WWW. Było to tym 
łatwiejsze, że zapewniono im oprogramowanie, 
które nieco upraszczało pracę nad stronami. Nad 
młodzieżą czuwały osoby wspierające i eksperci 
z dziedziny informatyki. Na koniec, każdy uczest-
nik miał stworzyć swój własny portret, który 
potem został umieszczony w sieci. Z portre-
tów utworzono witrynę internetową o nazwie 
„Moi–Je” i wyprodukowano płytę CD z por-
tretami. Nagrany został również krótki film 
o uczestnikach, który też został umieszczony 
w Internecie. 

Młodzież wykorzystała tę szansę nadspodziewa-
nie kreatywnie. Aby nie pozostawić uczestników 
samym sobie, stworzono odpowiedni scenariusz 

dydaktyczny, który pomagał osobom wspierają-
cym w prowadzeniu młodzieży poprzez projekt. 
Uczestnicy zachowali otwarte umysły, wpadali 
na coraz to ciekawsze pomysły i coraz bardziej 
zapalali się do pracy. Trzeba pamiętać, że młodzież 
biorąca udział w tym projekcie to młodzież 
nieco „trudniejsza”, taka, która łatwo się znie-
chęca i bywa sceptyczna w stosunku do działań 
grupowych. Tutaj udało się sprawić, by uczest-
nicy pozbyli się wątpliwości, nauczyli się nowych 
rzeczy i naprawdę dobrze się razem bawili. 

Ale najważniejszy był efekt projektu, dzięki 
któremu uczestnicy poczuli się dowartościo-
wani. Stało się tak, ponieważ wszyscy znajomi 
i całe rodziny regularnie zaglądały do Internetu, 
by śledzić, co się dzieje na stronie. Efekty pracy 
były więc nieustannie podziwiane przez mnóstwo 
osób. Ludzie odwiedzali stronę „dokładnie tak 
samo, jak wchodzą na inne strony” — mówił 
z dumą jeden z uczestników. 

Dzięki projektowi uczestnicy nie tylko uwie-
rzyli we własne siły, ale zyskali również uznanie 
w oczach lokalnej społeczności. Nie mówiąc 
już o tym, że nauczyli się naprawdę przydat-
nych dzisiaj umiejętności. Ponieważ poczuli, że 
są w stanie działać, zdecydowali się udostęp-
nić korzyści ze swojego projektu innym grupom 
w Europie. W czerwcu 2002 rozpoczęto roczny 
projekt oparty na współpracy między młodzieżą 
z Polski, Rumunii, Francji i Belgii. To pokazuje, 
że dzięki projektom młodzieżowym działania na 
początku stricte lokalne mogą w konsekwencji 
mieć wymiar europejski.

Typ projektu:
Akcja 3
Inicjatywa grupowa

Czas trwania projektu: 
1 lipca 2001 
do 30 czerwca 2002

Zaangażowane 
kraje partnerskie: 
Estonia, Dania i Słowenia

Kontakt: 
BIJ — Narodowa Agencja 
Programu MŁODZIEŻ, 
Belgia

Strona projektu: 
http://www.moi–je.be

Ja i Mnie (Me and I)
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   ➔   Włączać wszystkich umożliwiając wolontariat

Co to dla mnie znaczyło —
      Alessandro

Allessandro to młody artysta z Włoch, który zajmo-
wał się kręceniem amatorskich filmów. Być może to 
artystyczna wrażliwość sprawiła, że trochę bardziej 
niż inni czuł potrzebę pomagania innym. 

Szansa na rzeczywistą pomoc innym ludziom 
otworzyła się, gdy Aleksandro dowiedział się 
o Akcji Wolontariat Europejski. Dzięki Wolon-
tariatowi pojechał do Centrum Kultu ralnego 
Terra Nova w Kopenhadze, by tam pracować 
z ludźmi mieszkającymi w tamtejszej okolicy, 
głównie z imigrantami, osobami odizolowanymi 
i  bezdomnymi.

Allessandro mówi: „Wszystko, co mi się tam 
przytrafiło, miało na mnie pozytywny wpływ. 
Patrząc wstecz, widzę, że stałem się pewniej-
szy siebie, bardziej wierzę we własne siły i jestem 
bardziej otwarty na ludzi. Wymieniałem myśli z tak 
wieloma ludźmi, że nauczyło mnie to akcepta-
cji dla innych sposobów patrzenia na świat. Ta 
przygoda naprawdę zmieniła moje perspektywy 
na przyszłość.”

„Pracując jako wolontariusz wypracowałem swoje 
własne poglądy na sprawy społeczne. Naprawdę 
warto jest opuścić dom i pojechać do innego 
kraju, żeby poznać inne światy, w których ludzie 
żyją i pracują. Dzięki wolontariatowi zdałem sobie 
sprawę, że bardzo lubię pracować z ludźmi, którzy 
się ode mnie istotnie różnią. Spotkania z ludźmi od 
ciebie odmiennymi sprawiają, że rodzą się nowe 
pomysły, rodzi się nowa perspektywa. Tak właśnie 
wpadłem na pomysł pewnego projektu w ramach 
«Terra Nova — Artyści w kontekście — Artyści prze-
ciwko wykluczeniu»”.

Projekt Allessandro

Allessandro stworzył coś, co było dziełem sztuki 
i jednocześnie niosło ze sobą społeczne przesłanie. 
Zaczęło się od tego, że dostrzegł, jak samotni potra-
fią być ludzie, nawet ci, którzy żyją w tłumie. Pomy-
ślał o stole — miejscu, przy którym ludzie spotykają 
się, aby wymienić myśli. Allessandro zaczął przygo-
towywać jedzenie, stawiać je u siebie na stole i za-
praszać po dwie, przypadkowo spotkane osoby, aby 
usiadły z nim i posiliły się. Jedzenie i rozmowa były 
filmowane, a ci, którzy akurat jedli posiłek z Alessan-
dro, oglądali tych, którzy jedli go wcześniej. Goście 
dyskutowali na temat serwowanych potraw ze sobą, 
ale byli również zainteresowani reakcjami pary na 
ekranie, próbowali zorientować się, jakie potrawy 
podano poprzednim gościom. Próbowali też podej-
mować z nimi niemożliwy dialog. Na swoje posiłki 
Allessandro zaprosił dwieście osób. Dzięki temu 
udało mu się stworzyć sieć niecodziennych połą-
czeń między ludźmi w jego okolicy, którzy potem 
poznawali się nawzajem na ulicach i dopytywali 
się o wrażenia z projektu Alessandro. Projekt miał 
też wymiar symboliczny — przy stole spotykały się 
dwie pary ludzi, ale nie mogły ani się usłyszeć, ani 
dać sobie żadnego znaku. Ludzie rzadko potrafią 
usłyszeć siebie nawzajem — a my, tak jak Alessan-
dro, powinniśmy pomagać im obalić bariery, jakie 
między sobą budują. 

Organizacja „Les Pépinières européennes pour 
jeunes artistes” rozpoczęła projekt „Artyści 
w kontekście — Artyści przeciwko wykluczeniu” 
już w 1998 roku w ramach ówczesnego programu 
Wolontariat Europejski. Od tego czasu ponad 40 
młodych twórców stworzyło projekty artystyczne 
dotyczące mniej uprzywilejowanych członków ich 
społeczności. W efekcie artyści nie tylko mieli szansę 
dać upust kreatywności, ale także poczuli, jak ważne 
jest, by sztuka „zaglądała pod strzechy”, by miała 
wpływ na życie innych. 

Typ projektu:
Akcja 2

Wolontariat Europejski

Projekt:
 Doświadczenia artysty

Czas trwania projektu: 
luty — lipiec 2000

Organizacja wysyłająca: 
Pépinières européennes 

pour jeunes artistas
9/11, rue Leplat

BP 13
F–78164 Marly–le–Roi 

Cedex

Tel. (33) 139 17 11 00
Faks (33) 139 17 11 09

E–mail: info@art4eu.net
Strona: www.art4eu.net
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Co to dla mnie znaczyło —
           Liselotte

Nigdy nie wiadomo, jak zakończy się projekt 
Wolontariatu Europejskiego — czy pozostanie 
dla młodego człowieka tylko epizodem, czy też 
raczej popchnie go do dalszych działań i zaopa-
trzy w kompas, dzięki któremu łatwiej będzie mu 
iść przez życie. Posłuchajcie opowieści młodej 
Dunki Liselotte, dla której wolontariat w projekcie 
społecznym („Maison du Citoyen”) we francuskim 
Lyonie był naprawdę ważnym wydarzeniem. 

„Musiałam wreszcie coś ze sobą zrobić. Moje życie 
w Danii dotąd rozwijało się na zasadzie «krok do 
przodu, dwa kroki do tyłu», nie mogłam znaleźć 
pracy, wszystko wydawało się puste. W końcu 
dowiedziałam się o Kulturgyngen. Rozpoczęłam 
tam pracę jako barmanka. To pozwoliło mi znaleźć 
później pracę w innych kawiarniach i restaura-
cjach. Ze względu na nie satysfakcjonujące mnie 
warunki pracy kilkakrotnie wracałam do Kultur-
gyngen, gdzie, dzięki koleżance uczestniczącej 
w wymianie studenckiej, zebrałam się na odwagę 
by wziąć udział w projekcie ENVOL.”

„Jest 1 maja 2000 roku. Stoję na obcej ziemi, 
a dokładniej w «Domu Obywatela» w Villeurbanne 
w Lyonie. Teraz jest tutaj święto, chodzę i poznaję 
miasto, niedługo spotkam się z nową grupą przy-
jaciół. Kończy się pierwszy dzień pracy i rozpo-
czyna się życie codzienne: lekcje francuskiego, 
praca w «Maison du Citoyen» oraz doświadcze-
nia z nowymi znajomymi, trudne i angażujące, 
ale bardzo pozytywne. Masa wymagań i tempo 
pracy, w sytuacji, gdy wyzwaniem dla mnie jest 
samodzielne znalezienie odpowiedniego auto-
busu, sprawia, że odżywają we mnie nieznane 
pokłady energii i siły. Ton mojemu życiu nadaje 
codzienna walka o «przetrwanie». Nagle okazuje 
się, że mam mnóstwo inicjatywy, że zupełnie 
sama radzę sobie w obcym środowisku.”

„Moje życie w Danii, które dotąd traktowałam 
jako pasmo porażek, dzięki nowej perspektywie 
stało się po prostu zbiorem wyzwań, z którymi 
muszę sobie poradzić. Teraz już wiem, że jeżeli 
nie idzie mi jak po maśle, to nie dlatego, że 
jestem beznadziejna, ale dlatego, że najzwyczaj-
niej w świecie jestem w trudnej sytuacji. Dzięki 
temu mam większe poczucie swobody. Nieznana 
siła dała mi mocny kręgosłup. Niedawno pode-
szłam do egzaminów, dzięki którym kiedyś zostanę 
może asystentką aptekarza… i może znajdę pracę 
we Francji. Patrząc na swój pamiętnik z czasów 
Villeurbanne muszę powiedzieć: chyba naprawdę 
byłam wtedy szczęśliwa…”

Projekt ENVOL Plus

ENVOL to sieć organizacji partnerskich, które 
wysyłają i przyjmują młodych ludzi z mniej uprzy-
wilejowanych środowisk (np. ludzi bezdomnych, 
osoby, które wcześnie zrezygnowały z edukacji, 
bezrobotnych, migrantów, itd.) na Wolontariat 
Europejski. Partnerami w sieci mogą być orga-
nizacje lokalne, regionalne i narodowe. Celem 
Envol jest rozwój młodych ludzi, zaoferowanie 
im możliwości wyjazdu za granicę i nauczenie 
ich nowych umiejętności. Projekt Envol  rozpoczął 
funkcjonowanie w 1996 roku, jako reprezenta-
cyjny, pilotażowy projekt Komisji Europejskiej. 
W latach 1997–2003, w ramach projektu Envol 
wyjechało za granicę 180 młodych osób, średnio 
na sześć miesięcy. Projekt ENVOL Plus rozpo-
czął się w lipcu 2001 i trwał dwa lata, anga-
żując 16 partnerów z siedmiu krajów (Dania, 
Niemcy, Francja, Irlandia, Włochy, Norwegia 
i  Wielka Brytania).

Typ projektu:
Akcja 2
Wolontariat Europejski

Czas trwania projektu: 
2001–2002

Kontakt: 
ENVOL — www.envol.de
lub Dział Młodzieżowy, 
Komisja Europejska
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Khadija, Zara, Paulo, Mickael i Johan różnili się 
niemal wszystkim, ale jedno na pewno mieli 
wspólne — wszyscy byli bezrobotni i nie mieli 
pojęcia, co ze sobą zrobić. Różnymi drogami dowie-
dzieli się o organizowanym projekcie nakręcenia 
filmu o tolerancji międzykulturowej. W styczniu 
2003 zdecydowali się na wzięcie udziału w pro-
jekcie i wyjechali z Francji do Luksemburga, prosto 
w ramiona Domu Młodzieży z Petange, który był 
organizacją koordynującą projekt. 

Film, który kręciła nasza piątka miał być skiero-
wany przede wszystkim do młodzieży korzysta-
jącej z usług Domu w Petange.  Organizatorzy 
mieli nadzieję, że projekt umocni tolerancję 
wśród wychowanków Domu Młodzieży i  sprawi, 
że otworzą się na inność. 

Gdy tylko przyszli filmowcy spotkali się na 
miejscu, od razu wzięli udział w szkoleniu doty-
czącym pracy filmowej. Szkolenie obejmowało 
kolejne etapy procesu twórczego: formułowa-
nie projektu filmowego, kręcenie zdjęć i montaż. 
Zorganizowano również szkolenie na temat wielo-
kulturowego uczenia się i wspólnego życia. Po 
tych doświadczeniach, zespół był gotowy rozpo-
cząć produkcję swojego filmu. Wspólnie zdecy-
dowali, że jego głównym tematem będzie walka 
z rasizmem, po czym zabrali się do kompletowania 
odpowiednich materiałów. Efektem ich pracy był 
film składający się z  wywiadów i szkiców odnoszą-
cych się do problemu rasizmu i podkreślających 
potrzebę zrozumienia  międzykulturowego.

Mimo, że głównym zadaniem uczestników było 
wyprodukowanie filmu, najprzyjemniejszą chyba 
częścią projektu była sama prezentacja jego 
wyników. Film został pokazany w domu młodzieży 
w obecności młodych producentów, pozosta-
łych młodych ludzi i zarządu Domu Młodzieży 
w Pétange. Co więcej, na pokaz filmu przyjechał 
również Minister Rodziny, Solidarności Społecz-
nej i Spraw Młodzieżowych oraz inni przedsta-
wiciele lokalnych i narodowych władz. 

Rezultaty projektu nie kończyły się jednak na 
tym pokazie — projekt przedstawiono również 
w mediach. W wywiadzie radiowym, uczest-
nicy projektu powiedzieli, że jedną z rzeczy, 
która zrobiła na nich największe wrażenie, był 
dzień międzykulturowy. Dzień ten był częścią 
projektu, zorganizowany został we współpracy 
z  centrum międzykulturowym w Metz. Młodzi 
ludzie powiedzieli również, że tego dnia zdali 
sobie sprawę, że każdy ma własną perspektywę na 
świat i widzi go przez własne „okulary”. „Trzeba 
o tym pamiętać i brać to pod uwagę w naszym 
działaniu”, powiedzieli.

Udział w projekcie miał naprawdę istotny wpływ 
na uczestników. Jeden z nich, zainspirowany tym, 
czego nauczył się w ramach projektu, rozpoczął 
już kurs w zakresie produkcji filmowej. 

Typ projektu:
Akcja 2

Wolontariat Europejski

Czas trwania projektu: 
7–21 stycznia 2003

Kontakt: 
Narodowa Agencja 

Programu MŁODZIEŻ, 
Luksemburg

Włączać wszystkich z Programem MŁODZIEŻ
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Co to dla nas znaczyło 
— projekt w Somerset

Nie tylko młodzi uczestnicy zyskują na organizowa-
nych projektach. Oto opis doświadczeń  organizacji, 
która gościła młodych  wolontariuszy.

„Wydział Opieki Społecznej Rady Hrabstwa 
Somerset gości europejskich wolontariuszy od 
września 1997 roku. Od samego początku przyj-
mowaliśmy też wolontariuszy, którzy wymagają 
większego wsparcia. Nasze pierwsze doświad-
czenia to spotkanie z mniej uprzywilejowanymi, 
młodymi wolontariuszami. Od czerwca 2000 roku 
rozwijamy nasz program przyjmowania uczest-
ników Wolontariatu Europejskiego, w chwili 
obecnej jesteśmy w stanie przyjąć dużą liczbę 
wolontariuszy długoterminowych, którzy zostają 
tutaj na sześć miesięcy, i wolontariuszy krótko-
terminowych, realizujących konkretne projekty 
trwające od jednego do sześciu miesięcy. Więk-
szość wolontariuszy długoterminowych jest 
bardziej pewna siebie i oczekujemy od nich, że 
będą naprawdę pilnie pracować razem z naszymi 
pracownikami, wspomagając wolontariuszy krót-
koterminowych, którym z reguły brak pewności 
siebie. Wszyscy wolontariusze krótkoterminowi, 
którzy do nas przyjeżdżają, są osobami z mniej-
szymi szansami, co oznacza, że są wykluczeni 
społecznie lub niepełnosprawni. Część wolonta-
riuszy krótkoterminowych została u nas by wziąć 
udział w  projekcie  długoterminowym.”

„Posiadamy cztery odrębne ośrodki w  Somerset, 
z których każdy przyjmuje wolontariuszy 
długo– i krótkoterminowych. Jednym z tych 
ośrodków jest Yeovil, w którym pracuje mieszana 
grupa uczestników Wolontariatu Europejskiego, 
mieszkając we wspólnym domu. W grupie znaj-
dują się wolontariusze krótkoterminowi: osoby 

wykluczone społecznie, osoby niepełnosprawne 
fizycznie bądź mające kłopoty ze zdrowiem. Do 
dziś pracowaliśmy z wolontariuszami wywo-
dzącymi się z mniejszości etnicznych, pocho-
dzącymi z odizolowanych obszarów wiejskich 
czy miejsc o wysokim poziomie bezrobocia, ale 
także z cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, 
niedowidzącymi i mającymi trudności w porusza-
niu się. Radziliśmy sobie świetnie, chociaż Yeovil 
nie posiada udogodnień dla osób poruszających 
się na wózkach. Niepełnosprawni wolontariusze 
mieszkali razem ze zdrowszymi kolegami. Obie 
strony czerpały z tego korzyści i wiele się od 
siebie nawzajem nauczyły. 

Dla nas, w wydziale pomocy społecznej, cennym 
doświadczeniem było goszczenie młodych wolon-
tariuszy z mniejszymi szansami i obserwowanie 
ich ochotniczej pracy u boku naszych pracowni-
ków. Pozwoliło to naszym pracownikom nie tylko 
zrozumieć lepiej kultury, z  których ta młodzież 
pochodziła, ale również zrozumieć, że niepełno-
sprawność czy wykluczenie nie są przeszkodą dla 
wspólnej pracy i zabawy. W Yeovil miało miejsce 
naprawdę bardzo dużo  pozytywnej integracji”.

Typ projektu:
Akcja 2
Wolontariat Europejski

Kontakt: 
Nigel Englert
Latymer Mouse
Hill Close
Wincanton
Somerset
BA9 9NF
Wielka Brytania
Tel. (44) 1963 32991
E–mail: 
nigelengert@ hotmail.com
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NARZĘDZIA PRAKTYCZNE

INICJATYWY MŁODZIEŻOWE 
— WŁĄCZAĆ WSZYSTKICH 

POPRZEZ AKCJĘ 3 

Inicjatywy Młodzieżowe to projekty samodzielnie 
wymyślone i realizowane przez grupy młodych 

ludzi w wieku od 15 do 25 lat. Najważniejsza 
w nich jest właśnie inicjatywa i kreatywność 

młodych uczestników. Młodzi ludzie, którzy 
zaczynają działać, mogą nie tylko w rzeczywisty 

sposób przeprowadzić swoje projekty (co już samo 
w sobie może być wspaniałym  doświadczeniem), 

ale także znacząco przysłużyć się własnej, lokalnej 
społeczności. W ramach Inicjatyw Młodzieżowych 

można realizować trzy rodzaje projektów: 
Inicjatywy Grupowe, Współpracę w Sieci 

i Kapitał Przyszłości.

Inicjatywy Grupowe, podobnie jak cały Program 
MŁODZIEŻ promują aktywne uczestnictwo 

młodych ludzi z mniejszymi szansami. Dzięki 
realizowaniu projektów mają oni szansę na nowo 

zintegrować się ze społecznością, a nawet na 
trwałe zapisać się w jej historii. Projekty mogą 

składać grupy złożone z co najmniej czterech 
osób, legalnie zamieszkujących w jednym 

z Krajów Programu.

Projekty Kapitału Przyszłości, czyli projekty tych 
młodych ludzi, którzy byli już wolontariuszami 
europejskimi, pozwalają na rozpowszechnienie 

doświadczeń i umiejętności, które można zdobyć 
podczas pracy jako wolontariusz w innym kraju. 

Ponieważ projekty te muszą być stworzone 
i zrealizowane osobiście przez wolontariusza, są 
doskonałą okazją do kontynuowania osobistego 

rozwoju dla tych młodych ludzi z mniejszymi 
szansami, którzy już raz mieli odwagę 

podjąć inicjatywę.

Aby uzyskać więcej informacji na temat 
inicjatyw młodzieżowych, skontaktuj się 

z Narodową Agencją Programu MŁODZIEŻ 
w Polsce (www.mlodziez.org.pl) i zajrzyj na stronę 

pod adresem:

http://europa.eu.int/comm/Youth.html

Pakiet szkoleniowy o Strategii Włączania (T–kit)
Dlaczego mamy męczyć się sami, jeżeli możemy zrobić coś wspólnie? 
Oto prosta idea, która stoi za porozumieniem dotyczącym kształcenia i młodzieży, 
zawartym pomiędzy Komisją Europejską i Radą Europy. W ramach porozumienia tworzone 
są kursy i szkolenia na temat różnych, ważnych dla obu instytucji problemów, takich 
jak postawa obywatelska i praca z młodzieżą. Niedawno, dzięki obu tym instytucjom, 
opublikowane zostały materiały dotyczące strategii włączania, pomyślane jako 
podręcznik dla pracowników młodzieżowych, trenerów i szkoleniowców, których ta 
problematyka żywo interesuje.

Materiały zawierają między innymi informacje na następujące tematy:
—  polityczne uwarunkowania Strategii Włączania w instytucjach europejskich,
—   młodzi ludzie podlegający wykluczeniu społecznemu — jacy są i jak z nimi 

pracować,
—  metody szkoleniowe przydatne w pracy nad włączaniem.
Podręcznik można pobrać ze strony: www.training–youth.net

Wsparcie SALTO dla „Włączania”
SALTO to skrót od „Support and Advanced Learning and Training Opportunities” 
(Wsparcie i Zaawansowane Możliwości Edukcyjno– Szkoleniowe). Istnieje osiem 
centrów SALTO, których zadaniem jest pomoc tak Agencjom Narodowym Programu 
MŁODZIEŻ, jak i innym organizacjom młodzieżowym. SALTO udziela wsparcia 
w kwestiach, które są ważne dla przyszłości Europy i jej mieszkańców. Między innymi 
zajmuje się różnymi rodzajami edukacji, w tym kontekście również kwestią Strategii 
Włączania. Centrum SALTO we Flandrii (Belgia) to właśnie ośrodek, który pracuje nad 
problemami związanymi ze Strategią Włączania i problemem wykluczenia. Centrum 
co roku organizuje kursy mające na celu zapewnienie pracownikom młodzieżowym 
wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji wysokiej jakości projektów „włącza-
jących” w ramach Programu MŁODZIEŻ.

SALTO oferuje następujące informacje
Wszystkie kursy dotyczące Strategii Włączania, jakie zorganizowało SALTO i Narodowe 
Agencje Programu MŁODZIEŻ udokumentowane są w internetowej bazie danych — zbiorze 
informacji SALTO. Baza ta pozwala na wyszukanie informacji o konkretnych metodach, 
sprawozdań oraz tekstów i prezentacji związanych z problemem włączania:
www.salto–youth.net/toolsinclusion/.

W bazie danych Trainers Online for Youth (TOY, trenerzy młodzieżowi) można znaleźć 
wskazówki oraz sugestie doświadczonych szkoleniowców, którzy pracowali przy różnych 
projektach, między innymi związanych z „włączaniem”. To bardzo cenne źródło informacji 
już na etapie organizowania projektu: www.salto–youth.net/inclusiontrainers/.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Strategii Włączania, możesz zaprenumerować 
elektroniczny biuletyn informacyjny SALTO www.salto–youth.net/newsletterinclusion/. 
SALTO oferuje również listę odnośników do różnych stron zajmujących się opisywaną 
problematyką: www.salto–youth.net/linksinclusion/.

Konkretne pytania, sugestie i prośby związane z problematyką „włączania” można 
kierować do Centrum na rzecz Włączania SALTO pod adresem inclusion@salto–Youth.net 
lub poszukać odpowiedzi pod adresem: www.salto–youth.net/inclusion.
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Razem na scenie — wspólne przedstawienie

Młodzież niepełnosprawna umysłowo, spędza-
jąca większość czasu w specjalnych, odizolowa-
nych instytucjach, ma zwykle niewiele kontaktu 
ze światem zewnętrznym. Osoby zdrowe nie 
widują ich często, bywa, że nie mają żadnej 
wiedzy o tym jak się zachować, gdy do takiego 
spotkania dojdzie. To właśnie przez izolację 
rośnie mur między młodzieżą niepełnosprawną 
a resztą świata. 

W głowach młodych Krakowian z grupy „Mój 
Teatr” zrodził się więc pomysł na projekt, dzięki 
któremu będzie można się przekonać, że osoby 
niepełnosprawne umysłowo i fizycznie nie są 
tak odmienne, jak sądzi wielu ludzi, i że mogą 
(i powinny) być aktywnymi obywatelami. Grupa 
„Mój Teatr” już od dawna pracowała z młodzieżą 
niepełnosprawną w domu opieki społecznej 
w  Krakowie, teraz chciała wciągnąć do współ-
pracy innych krakowskich nastolatków. Obie 
strony miały lepiej poznać się nawzajem, nauczyć 
się wspólnego działania i tolerancji. Mniej zdrowi 
mieli stać się aktywniejsi, a zdrowsi — bardziej 
wrażliwi na społeczne wykluczenie. 

Odpowiedzią na ten pomysł stał się projekt zorga-
nizowania integracyjnych warsztatów teatral-
nych. Propozycja projektu wypłynęła zresztą od 
podopiecznych domu opieki społecznej. W pro-
jekcie wzięło udział 20 osób — 10 nastolatków 
ze szkół w dzielnicy Kraków–Pogórze i 10 mniej 
uprzywilejowanych młodych ludzi z domu opieki 
społecznej. Dwa razy w tygodniu, przez sześć 
miesięcy, młodzi ludzie zaprawiali się w aktor-
skim rzemiośle pod okiem członków grupy „Mój 
Teatr” i profesjonalnego choreografa. 

Zabawa jednak nie kończyła się na warsztatach. 
Projekt obejmował również jednodniową wycieczkę 
i tygodniowy wyjazd połączony ze szkoleniem, 
podczas którego uczestnicy lepiej się poznali 
i stworzyli razem silną grupę. Po sześciu miesią-
cach młodzież zaprezentowała przedstawienie 
teatralne oparte na książce „Mały Książę”. Sztuka 
została wystawiona w trzech krakowskich teatrach. 
Widzami byli mieszkańcy całego Krakowa. 

Podczas projektu niepełnosprawni uczestnicy 
mieli rzadką okazję w naturalny sposób obcować 
ze swoimi pełnosprawni rówieśnikami. Pracow-
nicy domu opieki społecznej mówili potem, że 
ich podopieczni zawsze z niecierpliwością ocze-
kiwali chwili, którą mieli spędzić na „tworzeniu” 
teatru. W ankiecie ewaluacyjnej, wszyscy niepeł-
nosprawni uczestnicy projektu napisali, że przed-
stawienie, w którym brali udział ogromnie im się 
podobało, podobnie jak rola, którą przyszło im 
odegrać. Wszyscy mieli nadzieję, że coś takiego 
zdarzy się w ich życiu jeszcze raz.

Typ projektu:
Akcja 3
Inicjatywa grupowa

Czas trwania projektu:
1 lutego — 31 lipca 2002

Kontakt: 
Narodowa Agencja 
Programu MŁODZIEŻ, 
Polska
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Muzyka w moim życiu, muzyka moim życiem

Muzyka to język, który nie zna granic — udowod-
niły to dwa zespoły, których członkami są osoby 
niepełnosprawne fizycznie i umysłowo.  Zespół 
islandzki Blikandi Stjörnur (Migoczące Gwiazdy), 
wybrał się do Niemiec, aby spotkać się z grupą, 
z którą członkowie zespołu nawiązali wcześniej 
kontakt: The Rockers. Zespołom udało się wspólnie 
nagrać płytę i wystąpić na kilku koncertach. 

W lecie 2002 roku przyszedł czas na realiza-
cję drugiej fazy projektu i tym razem to The 
Rockers odwiedzili Islandię. Znów muzyka połą-
czyła obie grupy. Temat projektu mógłby stać 
się mottem każdego z członków oby zespołów: 
„Muzyka w moim życiu — muzyka moim życiem”. 
Na  Islandii młodzież nagrała teledysk do jednej 
z piosenek, które znalazły się na wydanym wcze-
śniej albumie. Zorganizowano również wielki 
koncert, na którym razem zagrali The Rockers 
i Blikandi Stjörnur. 

Aby lepiej poznać islandzką rzeczywistość, The 
Rockers (podobnie, jak wcześniej ich goście) 
odwiedzili miejsca pracy niepełnosprawnych 
w Rejkiawiku i wzięli udział w dyskusji na temat 
różnic w sytuacji społecznej osób niepełnospraw-
nych w Islandii i w Niemczech. Młodzi muzycy 
mieli również okazję spotkać się z burmistrzem 
Rejkiawiku, prezydentem Islandii i ambasado-
rem Niemiec.

„Teraz mogę zrobić prawie wszystko” — powie-
dział jeden z członków islandzkiego zespołu po 
zakończeniu projektu. Te słowa pokazują, jak wiele 
projekt znaczył dla jego uczestników. Wszyscy 
nauczyli się lepiej mówić po angielsku, uwie-
rzyli w swoje muzyczne umiejętności i poczuli, że 
nawet daleko od rodzinnych stron można znaleźć 
pokrewne dusze. Muzyka, jako najdoskonalszy 
z języków, sprawiła, że przyjaźnie, jakie dzięki 
niej zawarli, przetrwają bardzo długo. 

Typ projektu:
Akcja 1

Wymiana Młodzieży

Czas trwania projektu: 
11–25 lipca 2002

Kontakt: 
Narodowa Agencja 

Programu MŁODZIEŻ, 
Islandia
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WYPRACOWYWANIE

PRIORYTETÓW TEMATYCZNYCH

W pracy mającej na celu włączanie, podobnie jak w innych dziedzinach, trzeba 
bacznie obserwować i szukać okazji do współpracy z takimi ludźmi i organiza-
cjami, które pracują nad podobnymi problemami. Dzięki pracy z partnerami nie 
tylko nasze projekty będą bogatsze, ale również będziemy mieli szansę na wyższe 
dofinansowanie. 

Rok 2004 to w Europie „Rok Edukacji poprzez Sport”, którego motto brzmi „Ruch 
rzeźbi umysł”. Warto wykorzystać ten rok do poszukiwania partnerów do działań 
włączających. Pamiętajmy, że dla młodych ludzi sport może być atrakcyjną 
metodą kształcenia nieformalnego, którą warto włączyć do działań w ramach 
Programu MŁODZIEŻ. W Roku Edukacji poprzez Sport przewidywany jest udział 
Komisji Europejskiej w postaci uczestnictwa Wolontariuszy Europejskich we 
wspieraniu dużych imprez sportowych w Europie. Dalsze informacje pod adresem: 
http://www.eyes–2004.info/ i http://europa.eu.int/comm/sport/.

„Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych” zorganizowany w roku 2003, pokazał, 
jak rok europejski może inspirować Program MŁODZIEŻ. W 2003 Program dawał 
pierwszeństwo przedsięwzięciom, które angażowały osoby niepełnosprawne. Około 
200 wolontariuszy biorących udział w Programie MŁODZIEŻ zostało wysłanych 
na 11. Olimpiadę Specjalną, która odbyła się w Irlandii od 20–29 czerwca 2003 
roku. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajduje się pod adresem: 
http://www.2003specialolympics.com.

Jeżeli szukasz inspiracji, dalsze informacje na temat podjętych w 2003 działań 
znajdują się na oficjalnej stronie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych: 
www.eypd2003.org.

Pamiętajcie także o tym, że:
•    w wypadku większych imprez, takich, jak Olimpiada Specjalna, Komisja Europejska 

zwiększa wsparcie dla projektów grupowego Wolontariatu Europejskiego,
•    Program MŁODZIEŻ za pośrednictwem Centrów SALTO działa na rzecz wspierania 

tych inicjatyw, które określone są jako priorytetowe na poziomie europejskim. 
Oprócz nich Komisja Europejska określa wiodące priorytety na dany rok. 
Przykładowo rok 2004 był rokiem Edukacji poprzez Sport. 
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Gdzie jest Afryka?

Kraje Europy stają się coraz bardziej kosmopo-
lityczne. Na jednej ulicy mieszkają ludzie o róż-
nych kolorach skóry, posługujący się różnymi 
językami, wyznający różne religie. Dla miejsco-
wych nie zawsze jest to inspiracją do poznawa-
nia nowych kultur i zwyczajów, równie często 
owocuje to ksenofobią i rasizmem. 

Grupa osób pochodzących z Rwandy, Senegalu 
i Gwinei żyjących obecnie w Belgii oraz w Niem-
czech, postanowiła zorganizować międzynaro-
dowe warsztaty, których tematem będzie walka 
z nastawieniami rasistowskimi i promowanie 
 tolerancji dla inności.

Wielu uczestników warsztatów przybyło do 
Europy przechodząc przez trudne, trauma-
tyczne doświadczenia. Niektórzy uciekali przed 
wojną, inni przed ludobójstwem. Dla wielu z nich 
przybycie do Europy nie stanowiło wytchnienia, 
lecz oznaczało nowe trudności — takie jak rasizm 
i dyskryminacja.

Warsztaty były bardzo różnorodne. Był teatr 
i był sport, była żywa dyskusja i była wspólna 
refleksja. Cały czas koncentrowano się jednak 
na uprzedzeniach i komunikacji międzykultu-
rowej, kolonizacji i globalizacji oraz kulturowej 
specyfice dwóch afrykańskich regionów, z któ-
rych przybyli uczestnicy projektu. Najważniej-
sze było to, że uczestnicy pochodzący z krajów 
afrykańskich zdali sobie sprawę, że nie muszą 
być bierni tylko dlatego, że są na obczyźnie, że 
nawet daleko od domów mogą działać razem 
i razem być silni. 

„Dzięki projektowi staliśmy się silniejsi. Prze-
myśleliśmy nasze postawy i nasze zachowania 
w odniesieniu do polityki, dialogu międzykultu-
rowego, rasizmu, tożsamości i praw człowieka. 
Na pewno jednak nie poprzestaniemy na prze-
myśleniach”, powiedzieli nam uczestnicy. Teraz 
kontynuują swoją misję, przygotowując projekt 
zatytułowany „Młodzi ludzie na rzecz toleran-
cyjnego społeczeństwa — przeciwko rasizmowi 
i ksenofobii”. Z projektem będzie można się zapo-
znać w kilku miastach w Niemczech. Jego celem 
jest przede wszystkim podzielenie się doświad-
czeniami zdobytymi w pierwszym projekcie 
z innymi młodymi ludźmi.

Typ projektu:
Akcja 1

Wymiana Młodzieży

Czas trwania projektu: 
3–11 sierpnia 2002

Kraje partnerskie:
Niemcy, Belgia

Kontakt: 
Narodowa Agencja 

Programu MŁODZIEŻ, 
Niemcy

 ➔   Włączać wszystkich zachęcając do dialogu międzykulturowego
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Solidne przygotowanie projektu to połowa 
sukcesu. Wizyty przygotowawcze mogą być 
również finansowane przez Program MŁODZIEŻ. 
Oto historia pewnego projektu przygotowaw-
czego, który położył podwaliny pod późniejsze, 
wspólne działania. 

Grupa osób z międzynarodowej organizacji dzia-
łającej na rzecz zwiększenia standardu życia osób 
chorych na epilepsję wyjechała do Santiago de 
Chile. Planowali wymianę młodzieżową dla osób 
chorych na epilepsję, która miała mieć miejsce za 
kilka miesięcy. Celem wizyty były przygotowa-
nia do wymiany i dyskusja o tym, jak uwzględnić 
specjalne potrzeby jej uczestników. W tym celu 
grupa odwiedziła chilijskie organizacje i instytu-
cje zajmujące się epilepsją i nawiązała kontakty 
z potencjalnymi partnerami.

Wizyta została zaplanowana w terminie, w któ-
rym odbyło się pierwsze Spotkanie Młodych Ludzi 
Cierpiących na Epilepsję w Chile. Uczestnicy mieli 
okazję spotkać się z przedstawicielami między-
narodowych i krajowych organizacji pracujących 
z ludźmi chorymi na epilepsję. To była kolejna 
okazja do nawiązania znajomości z ludźmi, 
którzy zajmowali się podobnymi problemami. 
Na spotkaniu obecni byli również przedstawi-
ciele WHO i Unesco (zob. Słownik, s. 30) — z nimi 
także udało się nawiązać cenne kontakty i uzy-
skać wsparcie. 

Dzięki nawiązaniu kontaktu z przedstawicielami 
chilijskich organizacji zajmujących się młodzieżą 
z epilepsją, uczestnicy mieli okazję odwiedzić insty-
tucje oferujące kursy skierowane do takiej właśnie 
młodzieży. Przez cały czas pobytu w Chile byli 
też w bliskim kontakcie z młodymi Chilijczykami 
dotkniętymi epilepsją, poznali lepiej ich potrzeby, 
problemy i ich nadzieje na przyszłość.

Wizyta przygotowawcza zakończyła się skrupulat-
nym zaplanowaniem wymiany. Uczestnicy mieli 
okazję spotkać się z osobą, która miała koor-
dynować wymianę od strony chilijskiej. Teraz, 
po „zbadaniu terenu” bez lęku można już było 
planować wizytę młodzieży w Chile. 

Ten projekt jest świetnym przykładem na to, 
jak korzystne jest zebranie różnorodnych 
doświadczeń, które potem pomogą w realizacji 
 projektu. Wizyta przygotowawcza dała uczest-
nikom szansę porównania sytuacji młodzieży 
 z  epilepsją w różnych krajach. Wzmocniła też 
więzi między  partnerami biorącymi udział 
w projekcie i zwiększyła świadomość uczest-
ników w kwestii  sytuacji młodzieży z epilepsją 
w krajach partnerskich. Bliski kontakt, który został 
nawiązany w trakcie wizyty sprawił, że przygoto-
wania do wymiany były znacznie łatwiejsze i po 
prostu sympatyczniejsze. „Kontakt, jaki nawią-
zaliśmy, będzie miał pozytywny wpływ na naszą 
współpracę, która wykroczy daleko poza samą 
realizację wymiany młodzieżowej”, podsumowali 
wyjazd uczestnicy.

Typ projektu:
Akcja 5
Wizyta Przygotowawcza

Czas trwania projektu:
10–14 stycznia 2002

Kraje partnerskie: 
Chile, Niemcy, Irlandia, 
Hiszpania, Szwecja, 
Wielka Brytania

Włączać wszystkich zachęcając do dialogu międzykulturowego ➔

Przygotowywanie
     podstaw 
   do współpracy



DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE — 
WŁĄCZAĆ WSZYSTKICH 

POPRZEZ AKCJĘ 5 

Dwa podstawowe cele Akcji 5. to: 
a) wspierać trzy podstawowe Akcje Programu 
MŁODZIEŻ (Młodzież dla Europy, Wolontariat 

Europejski i Inicjatywy Młodzieżowe) 
poprzez informowanie, szkolenie 
i promowanie współpracy; oraz 

b) popularyzacja Programu MŁODZIEŻ, 
a w dalszej perspektywie wzmocnienie 

europejskiej polityki młodzieżowej.

Akcja koncentruje się przede wszystkim 
na projektach dotyczących problemów 

włączania, walki z rasizmem i uczestnictwa 
w życiu społecznym. Wnioski w ramach 
Akcji 5. mogą składać organizacje typu 

non–profit i instytucje publiczne posiadające 
doświadczenie w zakresie kształcenia 

nieformalnego, jak również grupy młodych 
ludzi, które zebrały się by zorganizować 

wspólnie jakiś projekt.

Wszystkie kategorie działań w ramach Akcji 5. 
mogą odnosić się do Strategii Włączania. 

Komisja regularnie ogłasza konkursy na duże 
projekty, które w zależności od priorytetów 

ustanowionych w danym roku, z reguły mają 
na celu polepszenie poziomu aktywności 

obywatelskiej i uczestnictwa społecznego 
młodych ludzi z mniejszymi szansami.

Więcej informacji na temat Akcji 5. dostępnych 
jest w Narodowej Agencji Programu 

MŁODZIEŻ w Polsce (www.mlodziez.org.pl) i na 
następujących stronach internetowych:

http://europa.eu.int/comm/education/Youth/
program/guide/action5.html

http://europa.eu.int/comm/youth/
call/index_en.html
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Podsumowanie

Przyszłość młodych ludzi staje się dla Europy coraz większym wyzwaniem, stąd też coraz ważniejsze 
jest, abyśmy wspólnie pracowali na rzecz poprawy sytuacji europejskiej młodzieży, wpływali na 
politykę konkretnych krajów i sami pomagali młodym ludziom z naszego otoczenia. 

Program MŁODZIEŻ to ważny krok w kierunku większej wrażliwości na problemy młodych ludzi 
i na kierowanie ich w stronę lepszego, aktywniejszego życia. Nie da się jednak skutecznie pomóc 
oferując gotowe rozwiązania. Sztuka polega na tym, by dać wsparcie i narzędzia, a nie wykonać 
za nich pracę. Właśnie dlatego Program MŁODZIEŻ kładzie tak duży nacisk na różne ekspery-
mentalne metody nauczania. Potrzebujemy metod, które dotrą nie tylko do najinteligentniejszej, 
studiującej młodzieży, ale także do tych, którzy z różnych powodów (ekonomicznych, zdrowotnych, 
społecznych czy politycznych) nie mogli skończyć żadnej szkoły. Kształcenie nieformalne musi stać 
się „językiem bez granic”, dzięki któremu wszyscy młodzi ludzie będą mieli dostęp do wiedzy. To 
dzięki elastycznemu i nieformalnemu modelowi kształcenia, projekty wspierane przez Program 
mają szansę wywrzeć naprawdę długofalowy wpływ na ich uczestników.

Co to oznacza z Waszego punktu widzenia? Oznacza to tyle, że możecie posłużyć się Programem 
MŁODZIEŻ do uczenia i rozwijania siebie i innych. Wierzymy, że przykładowe projekty opisane w tej 
publikacji będą dla Was prawdziwą inspiracją. Już z tych przykładów widać, jak przenikają się różne 
płaszczyzny naszego życia — osobista, lokalna i europejska. Dlatego wasze projekty będą tak istotne 
— bo nie tylko pomogą młodym ludziom w osobistym rozwoju, ale także wpłyną na stosunki w ich 
lokalnej społeczności, a w konsekwencji przysłużą się budowaniu lepszej Europy.

Młodzież ciągle się zmienia, a to wymaga od nas ciągłego uwzględniania tych zmian. Dlatego praca 
z młodzieżą nigdy nie jest łatwa, ale też nigdy nie jest monotonna. Chcemy zaprosić cię do pracy, 
w której nie tylko się nie znudzisz, ale także dodasz swoją cegiełkę do budowania Europy trzeciego 
tysiąclecia. Wnieś swój wkład poprzez organizację własnych projektów mających na celu włączania 
młodzieży z mniejszymi szansami!



30

Słownik i lista adresów

Państwa EFTA/EEA — Trzy kraje będące członkami 
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein 
i Norwegia.

Euro–Med — Młodzieżowy program działania w granicach 
Europy i państw Morza Śródziemnego, obejmujący państwa 
członkowskie UE i śródziemnomorskie kraje partnerskie 
(zob. Kraje Partnerskie).

Śródziemnomorskie Kraje Partnerskie — Państwa nie 
należące do UE, leżące nad Morzem Śródziemnym lub 
w jego pobliżu, uczestniczące w programie Euro–Med, 
zob. Kraje Partnerskie.

Państwa Członkowskie — Państwa będące członkami 
Unii Europejskiej.

Narodowe Agencje Programu MŁODZIEŻ — Struktury 
powołane przez rządy narodowe we wszystkich państwach 
Programu w celu wspierania Komisji Europejskiej w zarzą-
dzaniu Programem MŁODZIEŻ i przejęcia odpowiedzial-
ności za wdrażanie większej jego części.

Koordynatorzy Narodowi — Struktury powołane przez 
rządy narodowe w każdym z krajów partnerskich Euro–Med 
w celu ułatwienia wdrożenia Programu młodzieżowego 
Euro–Med II.

Państwa Przedakcesyjne (lub Stowarzyszone) — Kraje, 
które wnioskowały o przyjęcie do Unii Europejskiej, biorące 
pełen udział w działaniach Programu MŁODZIEŻ: Bułgaria, 
Rumunia i Turcja.

Kraje Programu — Państwa Członkowskie UE, Państwa 
EFTA/EEA i Państwa Stowarzyszone. Kraje Programu 
mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich działaniach 
 młodzieżowych.

Kraje Partnerskie — Mogą brać udział w projektach 
Programu MŁODZIEŻ w ramach Akcji 1., 2. i 5. pod warunkiem 
spełnienia dodatkowych kryteriów i procedur.

Unesco — Organizacja Edukacyjna, Naukowa i Kulturalna 
Narodów Zjednoczonych.

WHO — Światowa Organizacja Zdrowia, agenda ONZ do 
spraw zdrowia.

Młodzież z mniejszymi szansami — młodzi ludzie mający 
mniejsze szanse ze względów kulturowych, geogra-
ficznych i społeczno–ekonomicznych lub zdrowotnych. 
Ułatwienie im dostępu do działań w ramach Programu 
MŁODZIEŻ jest jednym z podstawowych priorytetów 
Komisji  Europejskiej.

Niektóre z terminów wykorzystanych w niniejszej broszurze są charakterystyczne dla Programu MŁODZIEŻ lub 
mają własne znaczenie w ramach terminologii europejskiej. Poniżej znajduje się lista podstawowych terminów 
i definicji:

Śródziemnomorskie 
Kraje Partnerskie

Algieria
Egipt
Izrael
Jordania
Liban
Maroko
Syria
Tunezja
Turcja
Zachodni Brzeg 
i Strefa Gazy

Kraje Partnerskie

Europa Wschodnia 
i Kaukaz

Armenia
Azerbejdżan
Białoruś
Gruzja
Mołdawia
Rosja
Ukraina

Europa 
Południowo–Wschodnia

Albania
Bośnia i Hercegowina
Chorwacja
Była Jugosłowiańska 
Republika Macedonii
Serbia i Czarnogóra

Ameryka
Łacińska

Argentyna
Boliwia
Brazylia
Chile
Kolumbia
Kostaryka
Kuba
Ekwador
Gwatemala
Honduras
Meksyk
Nikaragua
Panama
Paragwaj
Peru
Salwador
Urugwaj
Wenezuela



31

Lista adresowa Narodowych Agencji Programu MŁODZIEŻ

BUŁGARIA
Youth Programme 
Bulgaria State Agency for Youth and Sports bul. 
Vassil Levski 75
BG–1040 Sofia 
Tel. (359-2) 981 75 77 
Faks (359-2) 981 83 60 
E-mail: youth@mms.government.bg 
www.youthprog.bg

BELGIA (FR)
Communauté française
Bureau International Jeunesse (BIJ) 
Rue du commerce 20-22 
B–1000 Bruxelles 
Tel. (32) 2 219 09 06 
Faks (32) 2 218 81 08 
E-mail: bij@cfwb.be, jpe@cfwb.be 
www.lebij.be

BELGIA (FL)
Vlaamse Gemeenschap 
JINT v.z.w.
Grétrystraat  26 
B–1000 Brussel 
Tel. (32) 2 2090720 
Faks (32) 2 2090749 
E-mail: jint@jint.be 
http://www.jint.be

BELGIA (DE) 
Deutschschprachige Gemeinschaft
Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Quartum Center, Hütte 79/16 
B-4700 Eupen 
Tel. (32) 87 560979 
Faks (32) 87 560944 
E-mail: info@jugendbuero.be 
http://www.jugendbuero.be

REPUBLIKA CZESKA
Česká národní agentura „Mládež” 
Czech National Agency Youth 
Na Poříčí12 
CZ–11530 Praha 1 
Tel. (420) 2 24872280 
Faks (420) 2 24872280 
E-mail: youth@youth.cz 
http://www.youth.cz

DANIA
CIRIUS - Youth Unit 
Fiolstræde 44 
DK–1171 København K 
Tel: (45) 33 957000 
Faks: (45) 33 957001 
E-mail: cirius@ciriusmail.dk 
http://www.ciriusonline.dk

NIEMCY
JUGEND für Europa 
Deutsche Agentur für das 
EU-Aktionsprogramm JUGEND 
Heussallee 30 
D-53113 Bonn 
Tel. (49) 228 9506220 
Faks (49) 228 9506222 
E-mail: jfe@jfemail.de
http://www.webforum-jugend.de

ESTONIA
Foundation Archimedes
Estonian National Agency for ‘Youth’ Programme
Koidula 13A, 5th floor 
EE-10125 Tallinn 
Tel. (372) 6979236 
Faks (372) 6979226 
E-mail: noored@noored.ee 
http://euroopa.noored.ee

GRECJA
General Secretariat for Youth 
Hellenic National Agency 
417 Acharnon Street 
GR-11143 Athens 
Tel. (30) 210 259 9360 
Faks (30) 210 253 1879 
E-mail: youth@neagenia.gr 
http://www.neagenia.gr

HISZPANIA
Instituto de la Juventud 
c/ José Ortega y Gasset 71 
E–28006 Madrid
Tel. (34 91) 363 77 40, (3491) 363 76 15/42 (EVS) 
Faks (34 91) 363 76 87 
E-mail: eurespa1@mtas.es, sve@mtas.es 
http://www.mtas.es/injuve

FRANCJA
Agence Nationale du programme 
communautaire Jeunesse- INJEP 
11 rue Paul Leplat 
F–78160 Marly-le-Roi 
Tel. (33) 1 391727 70 / 27 
Faks (33) 1 39 17 27 57 / 90 
E-mail: sve@injep.fr, jpe@injep.fr 
http://www.injep.fr

IRLANDIA
LEARGAS - The Exchange Bureau 
Youth Work Service 
189-193 Parnell Street 
Dublin 1, Ireland 
Tel. (353) 1 8731411 
Faks (353) 1 8731316 
E-mail: youth@leargas.ie 
http://www.leargas.ie/youth

ISLANDIA 
Ungt fólk í Evrópu 
Hitt Húsið
Pósthússtræti 3-5. 
IS-101 Reykjavík 
Tel. (354) 5204646 
Faks (354) 5204601
E-mail: ufe@itr.is, evs@itr.is, lara@itr.is 
www.ufe.is

WŁOCHY
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Direzione Generale per il volontariato, 
associazionismo sociale e le politiche giovanili 
Agenzia Nazionale Italiana Gioventù 
Via Fornovo 8 – Pal. A
I–00192 Roma
Tel. (39) 06 36754433 
Faks (39) 06 36754527 
E-mail: agenzia@gioventu.it, Info@gioventu.it 
http://www.gioventu.it

CYPR
Neolaia yia tin Evropi
Youth National Agency of Cyprus
90 E Archbishop Makarios III Avenue
CY–1077 Nicosia
Tel. (357) 22452475
Faks (357) 22452476
E-mail: youth@cytanet.com.cy

ŁOTWA
Agency For International Programs For Youth
Jaunatne Eiropai
Merkela 11- 531
LV–1050 Riga
Tel. (371) 7213202, (371) 7503060 (EVS)
Faks (371) 7222236
E-mail: yfe@latnet.lv
http://www.yfe.lv

LIECHTENSTEIN
‘aha’ Tipps und Infos für Junge Leute
Bahnhof, Postfach 356
FL–9494 Schaan
Tel. (423) 232 48 24 , (423) 232 90 20
Faks (423) 232 93 63
E-mail: aha@aha.li
http://www.aha.li

LITWA
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentura
Agency of International Youth Cooperation
Gedimino av. 37
LI–2001 Vilnius
Tel. (370) 5 2 497004, (370) 5 2 497003
Faks (370) 5 2 497005
E-mail: jaunimas@jtba.lt
http://www.jtba.lt

LUKSEMBURG
Service National de la Jeunesse
Agence Nationale du programme
communautaire Jeunesse
26, place de la Gare
L–1616 Luxembourg
Tel. (352) 478 6482
Faks (352) 26483189
E-mail: jeunesse-europe@snj.lu,
action2@snj.lu
http://www.youth.lu

WĘGRY
Mobilitás
Amerikai út 96.
H-1145 Budapest
Tel. (36) 1 2734293, (36) 1 2734295
Faks (36) 1 2734296
E-mail: nemzetkozi@mobilitas.hu
www.mobilitas.hu

MALTA
Malta Youth National Agency
European Union Programmes Unit
Room 215, Ministry of Education
MT-Floriana CMR 02
Tel. (356) 21 255663, (356) 21 255087
Faks (356) 21 231589
E-mail: youth.eupu@gov.mt
www.youthmalta.org
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HOLANDIA
NIZW International Centre
Zakkendragershof 34-44
PO Box 19152
3501 DD Utrecht, Netherlands
Tel. (31) 30 2306550
Faks (31) 30 2306540
E-mail: europa@nizw.nl
www.programmajeugd.nl

NORWEGIA
BUFA (Barne-, ungdoms- og
familieforvaltningen)
Universitetsgata 7
Postboks 8113 Dep.
N-0032 Oslo
Tel. (47) 24 044000
Faks (47) 24 044001
E-mail: bufa@bufa.no
www.ungieuropa.no

AUSTRIA
Nationalagentur JUGEND
EuroTech Management
Renngasse 4/3/1
A–1010 Wien
Tel. (43) 1 5327997
Faks (43) 1 5327997-22
E-mail: office@youth4europe.at
www.youth4europe.at

POLSKA
Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ
Ul. Mokotowska 43, IV p.
PL–00 551 Warsaw
Tel. (48) 22 6223706, (48) 22 6286014
Faks (48) 22 6223708, (48) 22 6286017
E-mail: youth@youth.org.pl
http://www.youth.org.pl

PORTUGALIA
Agência Nacional para o Programa
JUVENTUDE – IPJ
Avenida da Liberdade 194-6°
P–1269-051 Lisboa
Tel. (351) 21 3179229
Faks (351) 21 3179210
E-mail: juventude@ipj.pt
www.programajuventude.pt

RUMUNIA
ANSIT
National Agency for Supporting Youth Initiatives
str. Dem. I. Dobrescu 4-6, Sector 1
RO–010026 Bucuresti
Tel. (4) 021 3104310, (4) 021 3104328
Faks (4) 021 3104313
E-mail: ansit@ansitromania.ro
www.ansitromania.ro

SŁOWENIA
Movit Na Mladina
Trg Mladinskih Delovnih Brigad 12
SLO-1000 Ljubljana
Tel. (386) 1 4265269, (386) 1 4268561
Faks (386) 1 4268558
E-mail: program.mladina@mladina.movit.si
http://www.mladina.movit.si

SŁOWACJA
NAFYM- IUVENTA
National Agency for Youth Mobility
Búdková cesta 2
SK–811 04 Bratislava
Tel. (421) 2 59296301
Faks (421) 2 54411421
E-mail: nafym@iuventa.sk
http://www.iuventa.sk

FINLANDIA
 Centre for International Mobility (CIMO)
Hakaniemenkatu 2
PO Box 343
FIN–00531 Helsinki
Tel. (358) 9 77477033
Faks (358) 9 77477064
E-mail: cimoinfo@cimo.fi
http://www.cimo.fi

SZWECJA
Ungdomsstyrelsen
Ringvägen 100 D, level 5
PO Box 17 801
S–118 94 Stockholm
Tel. (46) 8 4625350
Faks (46) 8 6448854 / 13
E-mail: info@ungdomsstyrelsen.se
http://www.ungdomsstyrelsen.se

TURCJA
 The Centre for EU Education and Youth
Programmes
Youth Department
Hüseyin Rahmi Sokak No 2
Çankaya
TR-06680 Ankara
Tel. (90-312) 409 60 00
Faks (90-312) 409 60 09
E-mail: baskanlik@ua.gov.tr
www.ua.gov.tr

WIELKA BRYTANIA
Connect Youth
Education and Training Group
The British Council
10, Spring Gardens
London SW1A 2BN
United Kingdom
Tel. (44) 20 73894030
Faks (44) 20 73894033
E-mail: connectyouth.enquiries@
britishcouncil.org
http://www.britcoun.org/
education/connectyouth/index.htm

KOORDYNATORZY NARODOWI
W ŚRÓDZIEMNOMORSKICH KRAJACH 
PARTNERSKICH

ALGIERIA
Ministere de la Jeunesse et des Sports
Mr Nourredine Si-Bachir
3, rue Mohamed Belouizdad
Place du 1er Mai
DZ–16000 Alger
Tel. (213-2) 165 81 15
Faks (213-2) 67 17 57
E-mail: sibachir_200@yahoo.fr
euromeddzdz@geo.fr

EGIPT
Ministry of Youth
Euromed Office (3rd Floor)
Ms Gehad Galal
26 July-street
EG-Meet Okba-Giza
Tel. (202) 346 50 26
Faks (202) 346 90 25
E-mail: gehadnc@hotmail.com

IZRAEL
The Israel Youth Exchange Council
Mr David Krausz
157 Yigal Allon Street
IL–67433 Tel Aviv
Tel. (972-3) 696 93 90
Faks (972-3) 696 93 82
E-mail: david@youthex.co.il

JORDANIA
Ministry of Youth and Sports
Ms Sahar Al Fayez
PO Box 1794
JO–11196 Amman
Tel. (962-6) 567 9774
Faks (962-6) 560 7598
E-mail: fayzsahar@hotmail.com,
sahar@euro-medyouth.gov.jo

LIBAN
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Ms Elisa Aslanian
Rue Sami El Solh
LB–Beyrouth
Tel. (961-1) 424 389
Faks (961-1) 424 389
E-mail: Leuromed@cyberia.net.lb

MAROKO
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Mr Yacine Bellarab
67 Bd Ibn Sina Agdal
MA-Rabat BP 8156
Tel. (212) 618 01 951
E-mail: bellarab@webmails.com

SYRIA
oczekuje na nominację

TUNEZJA
Ministère des Sports
Bureau National du Programme Jeunesse
Euro-Med Tunisie
Mr Taoufik Fathallah
37, Avenue de la Liberté
TN–1002 Tunis
Adresse postale : BP 345 Tunis 1004
Tel. (216-1)71 83 42 58
Faks (216-1) 28 84 58
E-mail: taoufik.fathallah@voila.fr,
Pj.euromed@planet.tn

TURCJA
The Centre for EU Education and Youth
Programmes
Youth Department
Ms Oya Bumin
Hüseyin Rahmi Sokak No 2
Çankaya
TR-06680 Ankara
Tel. (90-312) 409 61 48
Faks (90-312) 409 60 09
E-mail: obumin@ua.gov.tr, bilgi@ua.gov.tr
www.ua.gov.tr

ZACHODNI BRZEG i STREFA GAZY
Ministry of Youth and Sports
Ms Dua’a Qurie
PO Box 1323
Ramallah
Tel. (970-2) 240 87 74/295 78 10
Faks (970-2) 240 87 74/298 13 13
E-mail:  DuaaQurie@yahoo.com

Duaa5_@hotmail.com

KOMISJA EUROPEJSKA
Directorate-General for Education and Culture
(DG EAC)
Youth Unit
Rue Van Maerlant 2
B–1049 Brussels
Tel: +32 2 299 11 11
Faks: +32 2 299 40 38
E-mail: youth@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/youth/
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Edukacja i Kultura

KOMISJA EUROPEJSKA
Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji i Kultury
Youth Unit
Rue Van Maerlant 2
B-1049 Brussels
Tel. (32-2) 29-91111
Faks (32-2) 29-94038
E-mail: youth@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/youth/

PL

Narodowa Agencja 
Programu MŁODZIEŻ
Ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel. 0-22 622 37 06; 628 60 14
fax 0-22 622 37 08; 628 60 17
E-mail: mlodziez@mlodziez.org.pl
www.mlodziez.org.pl


