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Europejskie Spotkanie Młodzieży (EYE2021) odbędzie się 8 i 9 października, a główny program  

poprzedzą warsztaty i panele dyskusyjne online, które ruszą już 4 października. Podczas dwóch 

ostatnich dni EYE2021 będzie obfitował w wydarzenia zarówno w Parlamencie Europejskim  

w Strasburgu jak i wirtualnie, zaplanowano też kilka sesji hybrydowych. 

W programie przewidziano wiele różnych formatów spotkań i dyskusji. Na chwilę obecną zaplanowa-

nych jest 30 sesji, które zorganizują różne serwisy Parlamentu Europejskiego oraz inne instytucje eu-

ropejskie. Dopełnią je wydarzenia i sesje, które zorganizują partnerzy EYE, organizacje młodzieżowe 

z całej Europy i sami uczestnicy. Ostateczna wersja programu będzie dostępna we wrześniu 2021.

Sesje i warsztaty będą miały miejsce w Parlamencie Europejskim w Strasburgu oraz przed  

budynkiem Parlamentu w Wiosce EYE.

EYE2021 to wydarzenie hybrydowe, a więc równolegle z sesjami w Parlamencie odbywać się będą 

sesje wirtualne na specjalnej platformie internetowej. Więcej informacji już wkrótce!

Aby ułatwić orientację w programie, każda sesja jest oznaczona jednym lub kilkoma tagami  

tematycznymi.

#SZTUKA#KULTURA #DEMOKRACJA #CYFRYZACJA #EKONOMIA #EDUKACJA #ŚRODOWISKO #ZDROWIE  
#INNOWACJA # MIGRACJA #UCZESTNICTWO #PRAWAOBYWATELSKIE #BEZPIECZEŃSTWO #SPOŁECZNY  

#SPOŁECZEŃSTWO #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ #PRACA #ŚWIAT

Część zaplanowanych sesji zorganizowanych przez Parlament Europejski, partnerów EYE oraz grupy 

uczestników odbędzie się w ramach dwóch ścieżek (tracks):

Ścieżka „Konferencja na temat przyszłości Europy” zawiera sesje i warsztaty poświęcone  

Konferencji, a ich celem jest wspólne wypracowanie najlepszych pomysłów na przyszłość Europy. 

Green track zawiera sesje i warsztaty poświęcone środowisku, kryzysowi klimatycznemu oraz  

zrównoważonemu rozwojowi, podczas których zbierane będą pomysły i postulaty na szczyt COP26 

w listopadzie 2021.

Green Track jest współtworzony z Zielonym Partnerem EYE2021, Generation Climate Europe.

CONFERENCE TRACK

GREEN TRACK

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/home/programme/eye2021-green-track/


Propaganda w internecie, bańki informacyjne, dezinformacja, boty, mowa nienawiści, wykorzystywanie danych 
niezgodnie z przeznaczeniem, polaryzacja polityczna. Wpływ technologii, zwłaszcza mediów społecznościo-
wych, na demokrację coraz częściej przedstawia się w czarnych barwach. Czy debatę publiczną kształtują algo-
rytmy? Czy media społecznościowe wolą treści ekstremistyczne i fake newsy od faktów? Kto decyduje o tym, co 
na mnie wpływa? Jak wykorzystuje się moje dane? Czy technologia podważa wartości demokratyczne? A może 
dzięki wirtualnym parlamentom, głosowaniu i konsultacjom online społeczeństwa stają się bardziej demokra-
tyczne? Czy e-demokracja może zachęcić młodych ludzi do wyrażania opinii? Czy uczestnictwo online może 
ułatwić dostęp do debaty publicznej? Jak budować zaufanie do demokracji w epoce cyfrowej?

Szok, jakiego cały świat doznał po zabójstwie George’a Floyda, dał nowy impuls do walki z dyskryminacją. CO-
VID-19 pogłębił dyskryminację i nierówności systemowe. Pandemia dotknęła nas wszystkich, ale w różnym 
stopniu. Nasiliła się przemoc domowa, wiele kobiet w nisko opłacanych zawodach znalazło się na pierwszej linii 
walki z wirusem, a w wielu krajach mniejszości częściej padały ofiarą pandemii. Jak walczyć z taką nierównością 
i dyskryminacją? Jakie są relacje między tymi nierównościami? Jak zadbać o każdego, bez względu na płeć, 
kolor skóry, orientację seksualną, wiek, religię czy zdolności? Jak celebrować różnice, dzięki którym jesteśmy dy-
namicznym i zróżnicowanym społeczeństwem? Jak sprawić, by nasze demokratyczne społeczeństwa włączały 
każdego i by każdy mógł w pełni wykorzystać swój potencjał?  

COVID-19 zmienił to, jak się uczymy i pracujemy i czym jest dla nas satysfakcjonujące i wartościowe życie zawo-
dowe. Niektórzy stracili jednak pracę lub dochody. Szczególnie ucierpieli młodzi ludzie – pandemia zakłóciła 
ich kształcenie i zdobywanie zawodu. Trudniej im znaleźć pracę i rozpocząć karierę. Jak COVID-19 wpłynął na 
młodzież i jak UE może pomóc rozwiązać problem dużego bezrobocia młodzieży w wielu państwach członkow-
skich? Jak wygląda teraz rynek pracy? Jaka praca jest istotna i jakich umiejętności potrzebujemy? Jak zmieniła się 
sama praca? Czy możemy liczyć na większą elastyczność i czy praca zdalna z nami zostanie, czy też powrócimy 
do klasycznego ośmiogodzinnego dnia pracy? 

SPOŁECZEŃSTWO DLA KAŻDEGO

ZATRUDNIENIE I UMIEJĘTNOŚCI PO PANDEMII

SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

#CYFRYZACJA  #DEMOKRACJA  #UCZESTNICTWO

#KULTURA  #PRAWAOBYWATELSKIE  #SPOŁECZEŃSTWO

#EDUKACJA  #PRACA

DEMOKRACJA CYFROWA

WALKA Z DYSKRYMINACJĄ

PRZYSZŁOŚĆ PRACY

PANEL DYSKUSYJNY

PANEL DYSKUSYJNY

PANEL DYSKUSYJNY

ORGANIZATOR: 
DZIAŁ DS. MŁODZIEŻY W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Współorganizatorem jest Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych  
i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej



Jak wygląda życie posłów do Parlamentu Europejskiego? Jak spędzają dni w pracy? Kogo słuchają? Jak podej-
mują decyzje wpływające na ciebie i twoją przyszłość? Dlaczego zdecydowali się kandydować do Parlamentu 
Europejskiego? Co sądzą o stanie UE, o energii, bezpieczeństwie i klimacie? Spotkaj się z europosłem lub euro-
posłanką, zapytaj o kwestie, które mają na ciebie wpływ, i powiedz im, jak według ciebie powinna wyglądać 
twoja przyszłość!

W ostatnich dziesięcioleciach nierówności społeczne dramatycznie wzrosły, a przepaść między bogatymi a 
biednymi się pogłębiła. Pandemia COVID-19 pogłębiła dysproporcje gospodarcze i pokazała, że najważniejsze 
miejsca pracy są często najbardziej niepewne. Jak zagwarantować każdemu godziwy dochód? Jak rozwiązać 
problem globalizacji, zmian technologicznych, niedopasowania umiejętności i nieodpowiedniej polityki spo-
łeczno- gospodarczej? Czy zamiast polegać na filantropii nie powinniśmy skoncentrować się na redystrybucji 
bogactwa przez opodatkowanie bogatych? Czy rozwiązaniem jest bezwarunkowy dochód podstawowy? Co 
z młodymi ludźmi, którym kryzys gospodarczy ograniczył szanse na zatrudnienie? Jak możemy wspólnymi siła-
mi wyjść z tego kryzysu?

W lipcu 2020 r. po maratonie posiedzeń przywódcy UE uzgodnili budżet i fundusz odbudowy po COVID-19 pod 
nazwą Next Generation EU. Politycy i media jednoznacznie okrzyknęli je historycznym osiągnięciem. Z jakich 
powodów? Czy dlatego, że Unia Europejska będzie mogła pożyczać na rynkach, aby sfinansować fundusz? I 
co to właściwie znaczy „pożyczać na rynkach”? Jaka jest rola Parlamentu Europejskiego w dyskusjach budże-
towych? I co ma do tego praworządność? Jakie są priorytety wydatków UE? Czy wydajemy dość na to, co jest 
ważne dla młodych ludzi, np. na edukację i mobilność?

CZY NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE ROSNĄ?

ODBUDOWA PO COVID-19

SPOTKAJ SIĘ I POROZMAWIAJ Z EUROPEJSKIMI  
POLITYKAMI

#DEMOKRACJA  #UCZESTNICTWO

#EKONOMIA  #PRACA  #SPOŁECZNY 

#EKONOMIA

W ROLI POSŁA DO PE

NAD PRZEPAŚCIĄ

NEXT GENERATION EU:

WYWIAD

SERIA ZAPLANOWANYCH SESJI

PANEL DYSKUSYJNY

PANEL DYSKUSYJNY



W listopadzie 2021 r. w Glasgow odbędzie się 26. konferencja klimatyczna ONZ. Co młodzi ludzie chcą widzieć w 
programie konferencji? Jakie nurtują ich obawy, jakie mają postulaty i innowacyjne pomysły? Od kwietnia i Dnia 
Ziemi dzięki „zielonej ścieżce” EYE młodzi ludzie wymieniają się pomysłami w ramach inicjatyw dotyczących 
środowiska i zmiany klimatu organizowanych przez Parlament Europejski, jego partnerów i grupy młodzieżowe. 
Dołącz do końcowej sesji „Green Track”, organizowanej wspólnie z UNRIC w Brukseli, aby zastanowić się nad 
najlepszymi pomysłami i zdecydować, które z nich trafią do sprawozdania.

Ponad rok po tym, jak pandemia wywróciła nam życie do góry nogami, świat ma szczepionkę. Szczepionki to 
jedno z największych osiągnięć w dziedzinie zdrowia publicznego w historii – uratowały niezliczone istnienia 
ludzkie. Jednak w ostatnich latach w siłę rosną ruchy antyszczepionkowe. Jak postrzega się szczepionkę na CO-
VID-19? Czy ruchy antyszczepionkowe i fake newsy mają na to wpływ? Jak organy publiczne odpowiedzialne za 
kampanie szczepień mogą temu przeciwdziałać i budować zaufanie obywateli? UE na pewno ma rolę do ode-
grania, zwłaszcza że w czasie pandemii rozgorzała debata o tym, czy nie rozszerzyć jej zadań w obszarze zdro-
wia. Czy nadszedł czas na prawdziwą Europejską Unię Zdrowotną i solidną ochronę wszystkich jej obywateli?

Uwagę świata zmonopolizowała pandemia COVID-19, a tymczasem wciąż postępuje inny poważny kryzys. W 
obu przypadkach naukowcy biją na alarm, ale politycy wydają się głusi na ten drugi apel. Czy jeszcze możemy 
uniknąć wzrostu globalnej temperatury o 3–4°C, braku bezpieczeństwa żywnościowego, susz, masowego wy-
mierania gatunków, utraty różnorodności biologicznej i kolejnych pandemii? W jaki sposób powinniśmy podejść 
do uporania się z głównymi przyczynami kryzysu klimatycznego i jak przekształcić nasz system ekonomiczny 
by był zrównoważony i sprawiedliwy? Co lub kto może przerwać ten groźny impas – porozumienie klimatyczne 
z Paryża, Europejski Zielony Ład, gospodarka o obiegu zamkniętym, konsumenci czy (młodzi) aktywiści klima-
tyczni na całym świecie? Czy Unia Europejska i wydarzenia poprzedzające COP26 mogą znów skierować uwagę 
świata na ratowanie Ziemi, aby była przyjaznym domem dla ludzi i zwierząt? 

ZJEDNOCZENI W ZDROWIU?

CZY ZOSTAWILIŚMY KLIMAT NA LODZIE?

SESJA KOŃCOWA GREEN TRACK

#ŚRODOWISKO  #UCZESTNICTWO  #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

#SPOŁECZEŃSTWO  #ZDROWIE

#ŚRODOWISKO  #ŚWIAT  #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

W DRODZE DO GLASGOW

PO PANDEMII COVID-19

ZAPOMNIANY KRYZYS

PANEL DYSKUSYJNY

PANEL DYSKUSYJNY

PANEL DYSKUSYJNY

GREEN TRACK

GREEN TRACK

Współorganizatorem jest Regionalne Centrum Informacji  
ONZ dla Europy Zachodniej, Bruksela

Współorganizatorem jest eko-partner EYE2021



Zasiądź w kinie i obejrzyj zapierającą dech w piersiach panoramę Europy i jej Parlamentu. Po filmie oprowadzi-
my cię po interaktywnej wystawie, która objaśnia rolę Parlamentu Europejskiego, jego grupy polityczne i pracę 
posłów.

Chcesz zostać na pół dnia posłem do PE, dowiedzieć się, jak działa Parlament, jak dyskutuje się i głosuje nad 
prawodawstwem i jakie podmioty są zaangażowane w proces legislacyjny? Będziesz odgrywać rolę posła do PE, 
zawierać sojusze z innymi posłami, negocjować z innymi instytucjami unijnymi i komunikować się z mediami. A 
wszystko to innowacyjnie i interaktywnie. Nie zwlekaj! 

Być może zdarzyło ci się pomyśleć o tym, jak twoje wybory żywieniowe, mobilność i podróże wpływają na Zie-
mię. Parlament Europejski postawił na ekozarządzanie i zrównoważony rozwój, stale zmniejszając swoje emisje 
CO2 oraz ilości odpadów plastikowych. Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zarządzać wpływem na 
środowisko za pomocą systemu UE EMAS? Obejrzyj wystawę interaktywną o epoce antropocenu - dowiesz się z 
niej między innymi, jak zmniejszyć swój ślad ekologiczny. Możesz też wziąć udział w quizie o epoce antropocenu 
lub odwiedzić nas w kąciku dyskusyjnym EMAS, gdzie poruszymy ważne i jednocześnie pasjonujące zagadnie-
nia środowiskowe!

ZOSTAŃ NA PÓŁ DNIA POSŁEM DO PE

PANORAMA 360°

#DEMOKRACJA  #UCZESTNICTWO

  #DEMOKRACJA  #UCZESTNICTWO

#ŚRODOWISKO  #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

GRA FABULARNA PARLAMENTU

EUROPA I JEJ PARLAMENT

W STRONĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

POKAZ FILMOWY I ZWIEDZANIE

GRA FABULARNA

ORGANIZATOR: 
DZIAŁ DS. KONFERENCJI I OBSŁUGI ODWIEDZAJĄCYCH W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

ORGANIZATOR: 
DZIAŁ DS. SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU, PARLAMENT EUROPEJSKI

STOISKO

GREEN TRACK



Wszyscy znamy zdjęcia kluczowych momentów w historii Europy: ludzie chwytający się za ręce w bałtyckim 
łańcuchu i upadek muru berlińskiego. Jaka była rola technologii komunikacyjnych w tych przełomowych wyda-
rzeniach? Czego możemy nauczyć się od poprzednich pokoleń? Do czego mogą nas zainspirować? Jak wyciągać 
wnioski w codziennym życiu? Czy historia może nas nauczyć, jak budować demokrację? Na sesji dowiesz się, jak 
podważać błędne przekonania i uprzedzenia oraz podchodzić krytycznie do informacji.

Jak możemy być dla Afryki równorzędnym partnerem i wspierać ją, robiąc coś więcej niż tylko udzielając jej 
pomocy rozwojowej? Czy powinniśmy wciąż przekazywać Afryce wsparcie rozwojowe zwykłymi kanałami, sto-
sując dotychczasowe kryteria? A może należy radykalnie przemyśleć tę strategię i pozwolić Afryce realizować 
jej własne cele rozwojowe, tak by mogła sama decydować o swojej polityce pieniężnej i makroekonomicznej 
i chronić powstające gałęzie przemysłu? Czy te podejścia da się połączyć? Jak jest powiązane i współzależne 
ożywienie gospodarek Europy i Afryki po pandemii COVID-19? Weź udział w debacie z posłami do Parlamentu 
Europejskiego!

Wydaje się, że niektóre rzeczy trudno zmienić, ale młodzi ludzie są liderami zmian na całym świecie. Walczą z 
ociepleniem klimatu i angażują się na rzecz gatunków, którym grozi wyginięcie. Dążą do tego, by opieka zdro-
wotna była lepiej przygotowana na kryzysy, a opieka w zakresie zdrowia psychicznego – powszechnie dostęp-
na. Ich celem są większe prawa i mniejsze bezrobocie młodzieży. Ale jak przebić się w zatłoczonym środowisku 
cyfrowym? Podczas sesji dowiesz się, jak zostać liderem i zaangażować innych w twoją sprawę. Zobacz, co mają 
do powiedzenia najbardziej wpływowi aktywiści, i podyskutuj z nimi.

LA RIVOLUZIONE DELLA COMUNICAZIONE  
E DELL’INFORMAZIONE.

 #CYFRYZACJA  #DEMOKRACJA  #UCZESTNICTWO

 #EKONOMIA  #ŚWIAT

#CYFRYZACJA  #ŚRODOWISKO  #UCZESTNICTWO

UŻYTKOWNICY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
WSZYSTKICH KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ

JAKA JEST PRZYSZŁOŚĆ STOSUNKÓW MIĘDZY UE
I AFRYKĄ?

WARSZTATY

PANEL DYSKUSYJNY

ORGANIZATOR: 
DOM HISTORII EUROPEJSKIEJ W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

ORGANIZATOR: 
DZIAŁ DS. AFRYKI, KARAIBÓW I PACYFIKU, PARLAMENT EUROPEJSKI

ORGANIZATOR: 
DZIAŁ DS. KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

WARSZTATY

GREEN TRACK

JAK WALCZYĆ O ZMIANY W INTERNECIE
AKTYWIZM W EPOCE CYFROWEJ 



W ostatnich miesiącach zamieniliśmy ławki i biurka na stoły kuchenne i dowiedzieliśmy się, jak to jest funkcjo-
nować online. Masz już swoje cyfrowe ja? Jak wyglądasz w mediach społecznościowych? Jesteś boginią GIF-ów 
czy rządzisz na Reels? Masz wątpliwości i chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj za kulisy i dowiedz się, kto się 
kryje za kontami mediów społecznościowych Parlamentu. Wypróbuj nasz filtr na Instagramie, ramkę do zdjęć na 
Facebooku, GIF jednego z naszych followersów i odkrywaj Facebooka z pełnym pasji wolontariuszem wspolnie.
eu. Chcesz korzystać z mediów społecznościowych jak profesjonalista? Weź udział w sesji i stwórz swój interne-
towy branding.

#CYFRYZACJA  #UCZESTNICTWO

TWÓJ BRANDING W INTERNECIE

STOISKO

STOISKO

WARSZTATY

Parlament Europejski chce zaktualizować Citizens’ App i potrzebuje twojej pomocy! Aplikacja została urucho-
miona w 2019 r. i czeka na swoją pierwszą aktualizację. Co ci się w niej podoba? A co w niej nie działa? Jakich 
funkcji jej brakuje? Pomóż nam stworzyć nową wersję Citizens’ App!

Posiadasz wiele kwalifikacji i masz za sobą studia, szkolenia, staże i wolontariaty, lecz czy znasz wszystkie swoje 
umiejętności i kompetencje? Czy umiesz je sprzedać potencjalnemu pracodawcy? Unijne narzędzia i strategie 
dotyczące umiejętności pomogą ci określić twoje kompetencje i zrobić następny krok we właściwym kierunku. 
Od nauki do zatrudnienia – weź udział w tych warsztatach, jeśli chcesz, by twoja kariera nabrała rozpędu!

#CYFRYZACJA  #UCZESTNICTWO

#EDUKACJA  #PRACA

ORGANIZATOR: 
ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

ORGANIZATOR: 
DYREKCJA GENERALNA DS. ZATRUDNIENIA, SPRAW SPOŁECZNYCH I WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

POMÓŻ ZAPROJEKTOWAĆ APLIKACJĘ PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO 

CITIZENS’ APP 2.0:

TWOJE OKNO NA KARIERĘ 



WARSZTATY

WARSZTATY

WARSZTATY

Coraz więcej młodych ludzi uczy się nie tylko za biurkiem, lecz wszędzie: podróżując po kraju, uczestnicząc 
w wymianach, wolontariatach czy szkoleniach w kraju lub za granicą, oraz angażując się w działania na rzecz 
budowania potencjału. Ale czy wszyscy mają dostęp do takich możliwości? Jak sprawić, by ich doświadczenie 
było więcej niż dobre? Jak zagwarantować równą jakość tych doświadczeń? Jak sprawić, by potrzeby młodych 
ludzi, niezależnie od sytuacji każdego z nich, zostały spełnione? Co z włączeniem młodych ludzi znajdujących 
się w najbardziej niekorzystnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, zagrożonych wykluczeniem lub z mniejszo-
ści? Weź udział w warsztatach i podziel się z nami swoimi pomysłami! Sprawdź, czego nowego dowiesz się z 
aplikacji Q!App europejskiej platformy mobilności edukacyjnej oraz z poradnika na temat jakości w mobilności 
edukacyjnej.

Jak sprawić, by młodzi ludzie inicjowali zmiany w swoich społecznościach ? Jaką rolę mogą odegrać w walce z 
dezinformacją? Jakie problemy spowodował szybki rozwój kampanii i platform internetowych? Jak dzięki umie-
jętnemu korzystaniu z mediów ochronić wybory i proces demokratyczny przed dezinformacją i innymi manipu-
lacjami? Jak przeciwdziałać dezinformacji i mowie nienawiści za pomocą kształcenia i szkolenia, jak propagować 
otwarte debaty polityczne i udział w społeczeństwie i procesach demokratycznych?

#EDUKACJA  #PRAWAOBYWATELSKIE  #SPOŁECZNY

#CYFRYZACJA  #EDUKACJA  #UCZESTNICTWO

ORGANIZATOR: 
EUROPEJSKA PLATFORMA MOBILNOŚCI EDUKACYJNEJ I PARTNERSTWO KOMISJI EUROPEJSKIEJ ORAZ RADY EURO-
PY DOTYCZĄCE MŁODZIEŻY

ORGANIZATOR: 
DYREKCJA GENERALNA DS. SPRAWIEDLIWOŚCI I KONSUMENTÓW W KOMISJI EUROPEJSKIEJ

JAKOŚĆ I DOSTĘP DLA WSZYSTKICH!

WARSZTATY O UMIEJĘTNOŚCIACH CYFROWYCH

MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

WALKA Z DEZINFORMACJĄ I MANIPULACJAMI
POLITYCZNYMI NIE TYLKO W CZASACH COVID

Myślisz o tym, żeby zrealizować swój pomysł na biznes? Potrzebujesz fachowej porady? Dołącz do sesji i zare-
klamuj swój pomysł panelowi ekspertów. Uzyskaj cenne informacje zwrotne. Marzy ci się nagroda? W finale na 
żywo siedem osób przedstawi swoje pomysły panelowi ekspertów i doradców biznesowych, oraz inwestorów. 
Jeśli chcesz być jedną z tych siedmiu osób, zarejestruj się i czekaj na kontakt. Możesz też po prostu obejrzeć sesję.

#INNOWACJA  #PRACA

ORGANIZATOR: 
DYREKCJA GENERALNA DS. RYNKU WEWNĘTRZNEGO, PRZEMYSŁU, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MŚP W KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ZAPREZENTUJ GO!
MASZ POMYSŁ NA BIZNES?

https://www.qualitymobility.app/about
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/Handbook+LM/3a5c103c-0367-4eba-1aca-ee544826f557


ORGANIZATOR: 
DZIAŁ DS. MŁODZIEŻY, RADA EUROPY

ORGANIZATOR: 
RADA UNII EUROPEJSKIEJ

WARSZTATY

ŻYWA BIBLIOTEKA

Czy zastanawiasz się, jak zdobyć fundusze na zorganizowanie przełomowego wydarzenia międzynarodowe-
go, o którym myślisz już od tak dawna, lub na realizację innowacyjnych projektów na szczeblu lokalnym? Czy 
wiesz, jak pozyskać środki, które pozwolą twojej organizacji działać przez cały rok i zapewnią najlepsze możliwe 
wsparcie dla jej członków? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz u nas! Dołącz do Europejskiej Fundacji Mło-
dzieży – tutaj dowiesz się wszystkiego o  pozyskiwaniu środków finansowych i wsparcia dla twojej organizacji 
młodzieżowej oraz twoich projektów!

Living Library z pozoru przypomina każdą inną bibliotekę: czytelnicy przeglądają katalog, a potem wypoży-
czają książkę na pewien czas. Jedyna różnica polega na tym, że w Living Library książkami są ludzie, a zamiast 
czytania odbywa się rozmowa. Living Library powstała, by przezwyciężać uprzedzenia i dyskryminację. W tym 
celu jej pracownicy pomagają zorganizować spotkanie czytelnika z żywą książką, która podzieli się z nim swoim 
doświadczeniem dyskryminacji i wykluczenia społecznego. Przyjdź i poznaj historie wszystkich żywych książek!

Czego potrzebujemy, aby w życiu codziennym mniej szkodzić planecie? Jakie „zielone” działania mogą realnie 
coś zmienić? Jak młodzi ludzie mogą się zaangażować, zamiast pozwalać, by inni decydowali za nich? Przyłącz 
się do debaty z młodymi influencerami i przedsiębiorcami z krajów sprawujących prezydencję w Radzie UE. 
Powiedz, co myślisz, i poznaj proste sposoby na to, jak przyczynić się do transformacji.

#UCZESTNICTWO

#DEMOKRACJA  #UCZESTNICTWO  #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

#DEMOKRACJA  #PRAWAOBYWATELSKIE  #SPOŁECZEŃSTWO

ORGANIZATOR: 
EUROPEJSKA FUNDACJA MŁODZIEŻY, RADA EUROPY

WSPARCIE TECHNICZNE I POMOC W POZYSKIWANIU 
ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA EUROPEJSKICH 
MŁODZIEŻOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

NIE OCENIAJ KSIĄŻKI PO OKŁADCE

ROLA PREZYDENCJI RADY UE W TRANSFORMACJI 
EKOLOGICZNEJ

SŁUŻYMY POMOCĄ!

ŻYWA BIBLIOTEKA

PRZYSZŁOŚĆ WIDZĘ... ZIELONO

WARSZTATY

GREEN TRACK



ORGANIZATOR: 
EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

WARSZTATY

SPEKTAKL

Wszyscy mówią o zmianie klimatu i młodzież na całym świecie mobilizuje się, by ratować planetę. Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) dołącza do inicjatywy i chce poznać TWOJE pomysły. Co może zrobić 
rolnik, kraj rozwijający się, przedsiębiorstwo stosujące czyste technologie, żeby zażegnać kryzys klimatyczny? A 
co powinni zrobić światowi przywódcy? Czy jest jedno rozwiązanie dla wszystkich sektorów? Weź udział w hi-
perrealistycznej symulacji międzynarodowej konferencji klimatycznej (COP). Wciel się w przedstawiciela świata 
polityki albo przemysłu i zmierz się z tematem neutralności węglowej. 

Obejrzyj spektakl przygotowany przez uczniów renomowanych europejskich szkół cyrkowych. To nie koniec 
atrakcji: w wiosce młodzieżowej (EYE Village) możesz natknąć się na tych samych artystów wykonujących im-
prowizowane spektakle i animacje.

Wiesz, kim jest Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich? To niezależna i bezstronna instytucja unijna, która 
monitoruje UE. Jej cel to bardziej przejrzysta, skuteczna i odpowiedzialna administracja UE. Ale co to oznacza 
dla obywateli, zwłaszcza tych młodych? Jak działa rzecznik? Dowiedz się więcej o misji i pracy Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o tym, jak może odpowiedzieć na pytania i skargi młodych Europejczyków.

#EDUKACJA  #ŚRODOWISKO  #UCZESTNICTWO

#SZTUKA

#DEMOKRACJA  #PRAWAOBYWATELSKIE

ORGANIZATOR: 
EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY (EKES)

ORGANIZATOR: 
EUROPEJSKA FEDERACJA ZAWODOWYCH SZKÓŁ CYRKOWYCH

WEŹ UDZIAŁ W SYMULACJI KONFERENCJI KLIMATYCZNEJ

POROZMAWIAJ Z EUROPEJSKIM RZECZNIKIEM PRAW 
OBYWATELSKICH

NASZ KLIMAT, NASZA PRZYSZŁOŚĆ

ŻYCIE NA TRAMPOLINIE

PRZEJRZYSTOŚĆ I DEMOKRACJA W UE PRZYSZŁOŚCI?

GRA FABULARNA

GREEN TRACK



ORGANIZATOR: 
EUROPEJSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KOMISJA DS. MŁODZIEŻY

ORGANIZATOR: 
ŚWIATOWA ORGANIZACJA RUCHU SKAUTOWEGO (WOSM)

WARSZTATY

Czy świerzbią cię palce, gdy trzymasz w dłoniach jabłko, pomarańczę i mandarynkę? Czy fascynują cię ludzie 
żonglujący sześcioma piłeczkami na raz?  Jeśli twoja odpowiedź na te pytania brzmi: „tak”, weź udział w naszych 
warsztatach dla początkujących, prowadzonych przez Stowarzyszenie Graine de Cirque w Strasburgu! Żongler-
ka – owszem, ale nie w pojedynkę! Warsztaty pozwolą ci przełamać pierwsze lody: poznasz na nich innych 
uczestników EYE!

Samodzielne życie stanowi wyzwanie dla wielu młodych ludzi, jednak dla osób z niepełnosprawnościami jest 
ono o wiele trudniejsze. Musimy sami wywalczyć sobie niezależność, stawiając czoło nadopiekuńczym rodzi-
com, trudnościom w znalezieniu przystosowanego mieszkania, niepewności finansowej, czy utrudnieniach w 
korzystaniu z podstawowych usług... To tylko przykłady przeszkód, jakie napotykają młodzi ludzie z niepełno-
sprawnością. Czym jest samodzielne życie? Jakie wyzwania trzeba pokonać, by się uniezależnić? W jaki sposób 
UE pomaga osobom z niepełnosprawnościami żyć samodzielnie? Poznaj odpowiedzi na te pytania! Dołącz do 
dyskusji z udziałem osób z niepełnosprawnością, mieszkających samodzielnie lub korzystających ze wsparcia, a 
także europosła lub europosłanki z niepełnosprawnością.

Ze względu na niepewny status społeczno-ekonomiczny młodzi ludzie należą do grup najbardziej dotkniętych 
pandemią COVID-19. Jednocześnie jako wolontariusze bardzo angażowali się dla dobra społeczności. Czy mamy 
prawo pominąć ich w debacie o odbudowie Europy, by była bardziej ekologiczna? Czy ta odbudowa byłaby bez 
nich w ogóle możliwa? Jak włączyć ich w plany odbudowy? Jak zadbać o to, by młodych ludzi postrzegano nie 
tylko jako beneficjentów pomocy rządowej, ale jako współtwórców nowego zielonego ładu? 

#SZTUKA

#PRAWAOBYWATELSKIE  #SPOŁECZNY  #ZDROWIE

#SPOŁECZNY  #ŚRODOWISKO  #UCZESTNICTWO

ORGANIZATOR: 
STOWARZYSZENIE GRAINE DE CIRQUE W STRASBURGU

SPADNIE CZY WZLECI?

SAMODZIELNE ŻYCIE

ODBUDOWA LEPSZEJ I BARDZIEJ EKOLOGICZNEJ EUROPY

WARSZTATY

WARSZTATY

GREEN TRACK

TAK OCZYWISTE, A JEDNAK CZASEM NIEMOŻLIWE

PRAWO I ZADANIE MŁODYCH LUDZI



EUROPEANYOUTHEVENT

@EUROPARL_EYE

@EP_EYE

WWW.EYE2021.EU

https://www.facebook.com/YouthEP/
https://twitter.com/europarl_eye
https://www.instagram.com/ep_eye/
http://www.eye2021.eu

