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PRZEGLĄD PROGRAMU

Europejskie Spotkanie Młodzieżowe (EYE2021) będzie prowadzić wirtualne zajęcia od 4 października (tydzień EYE), po-
przedzając główne wydarzenie w dniach 8 i 9 października 2021 r., obejmująca wydarzenia zarówno w Parlamencie Euro-
pejskim w Strasburgu jak i wirtualnie, zaplanowano też nowe sesje hybrydowe, współtworzone z partnerami, organiza-
cjami młodzieżowymi, samymi uczestnikami i wieloma innymi instytucjami.

TYDZIEŃ EYE
Poniedziałek, 4 października - Czwartek 7 października 2021
Tydzień EYE będzie zawierał wydarzenia, które pomogą Ci zrozumieć, jak działa Parlament Europejski, co nowy cykl pro-
gramu Erasmus+ szykuje dla Ciebie i jak przekuć pomysł w rzeczowe propozycje polityczne. Będziesz także mógł cieszyć 
się wspaniałą muzyką, zasilaną przez EuropaVox. Dołącz do nas tutaj i poświęć chwilę, aby odkryć platformę wydarzenia, 
główny program EYE oraz spotkać się i porozmawiać z innymi uczestnikami EYE!

Podczas tygodnia EYE odbędą się  następujące wydarzenia:

• Otwarcie tygodnia EYE
• Odkryj PE dzięki Działowi Wizyt i Seminariów Parlamentu Europejskiego
• Wspólne gotowanie
• Wielojęzyczność: Służby Tłumaczeń Ustnych i Tłumaczeń Parlamentu Europejskiego
• Opracuj rzeczową propozycję polityczną przez International Youth Think Tank
• Nowy program Erasmus+ stworzony przez Erasmus Student Network

GŁÓWNE WYDARZENIA
Piątek, 8 października 2021
10:00 - 10:30 Ceremonia otwarcia w wiosce EYE przed Parlamentem Europejskim
10:00 - 11:30 Otwarcie sesji plenarnej w sali obrad Parlamentu Europejskiego
10:00 - 18:30 Panele, wydarzenia interaktywne i artystyczne w Parlamencie Europejskim i online 
10:00 - 18:30 EYE Village: debaty polityczne, warsztaty interaktywne, muzyka na żywo, zajęcia sportowe i eduka  
 cyjne, występy artystyczne, gry, street art, namioty instytucjonalne i wspólne dzieła sztuki
19:00 - 21:00  EYE Village: wieczorne koncerty ze zwycięzcami konkursu European Emerging Bands Contest  
 @EYE2021

Sobota, 9 października 2021
10:00 - 18:00  Panele, wydarzenia interaktywne i artystyczne w Parlamencie Europejskim i online
10:00 - 18:00  EYE Village: debaty polityczne, warsztaty interaktywne, muzyka na żywo, zajęcia sportowe  
 i edukacyjne, występy artystyczne, gry, street art, namioty instytucjonalne i dzieła zbiorowe
17:00 - 18:45 Zamknięcie sesji plenarnej w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego
19:00 - 21:00  EYE Village: wieczorne koncerty ze zwycięzcami konkursu European Emerging Bands Contest  
 @EYE2021
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PRZEWODNIK PO WYDARZENIACH EYE

EYE oferuje szeroką gamę zajęć: panele i warsztaty z moderowaną debatą między prelegentami, eurodeputowanymi i in-
nymi decydentami, mniejsze interaktywne warsztaty, zajęcia sportowe, gry i gry roll-play, występy artystyczne, wycieczki 
z przewodnikiem i interaktywne stoiska.

Zajęcia będą odbywać się w budynku Parlamentu Europejskiego i na zewnątrz w wiosce EYE. A ponieważ ta edycja jest hy-
brydowa, będziemy mieli bogaty koszyk wydarzeń odbywających się wirtualnie na dedykowanej platformie eventowej. 
Ponadto w tej edycji 3 gospodarzy poprowadzi Cię przez całe wydarzenie.

Aby ułatwić poruszanie się po programie, każde działanie ma jeden lub więcej tematycznych tagów:

#SZTUKA
#KULTURA
#DEMOKRACJA
#CYFROWY
#GOSPODARKA

#EDUKACJA 
#ŚRODOWISKO 
#ZDROWIE
#INNOWACJE
#MIGRACJA

#UCZESTNICTWO 
#PRAWA 
#BEZPIECZEŃSTWO 
#SPOŁECZNE #SPOŁE-
CZEŃSTWO

#ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
#PRACA 
#ŚWIAT

ŚCIEŻKA KONFERENCYJNA

(Conference track) zawiera działania związane z Konferencją na temat przyszłości Europy.

Niektóre działania zostały zgrupowane w dwóch torach:

ZIELONA ŚCIEŻKA
(Green track) obejmuje działania związane ze środowiskiem i zbiera pomysły w oczekiwaniu na COP26 w listopadzie 
2021 r. Ścieżka ta jest współtworzona z zielonym partnerem EYE2021, Generation Climate Europe.

https://www.epevents.eu/event/eye2021
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DZIAŁANIA

ORGANIZATOR: 
DZIAŁ DS. MŁODZIEŻY W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

WITAMY NA EYE2021! 
Świętuj z nami rozpoczęcie EYE2021! Weź udział w 30-minutowej ceremonii otwarcia, w której uczestniczyć będą wysocy 
rangą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i miasta Strasburg.  

CEREMONIA OTWARCIA

MÓWCY
Jeanne Barseghian, burmistrz Strasburga
Posła/ Posłanki do Parlamentu Europejskiego (tbc)

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO NAS 
UKSZTAŁTUJMY JĄ RAZEM! 
Przyszłość należy do ludzi młodych, a Konferencja w sprawie przyszłości Europy to okazja do tego, by powiedzieć, jak wy-
obrażasz sobie tę przyszłość! Co chcesz powiedzieć decydentom? Jak widzisz przyszłość Europy i świata? Jaką rolę chcesz 
w niej odegrać? Jakie chcesz mieć prawa, wolności i obowiązki? I jaka jest w tym rola UE? Przyjdź i spotkaj się z liderami z 
Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, którzy chcą poznać twoje pomysły dla Europy! Poznaj ich wizję wspólnej 
przyszłości i podziel się swoją opinią podczas inauguracyjnej sesji plenarnej i przez cały czas trwania EYE2021!  

CONFERENCE TRACK

OTWARCIE SESJI PLENARNEJ
#DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO

MÓWCZYNI
Posła/ Posłanki do Parlamentu Europejskiego (tbc)

MODERATORZY
Dylan Ahern, The Kiesmannen & Co.
Sarah Bronkhorst, The Kiesmannen & Co.
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DEMOKRACJA CYFROWA 
SZANSA CZY ZAGROŻENIE?
Propaganda w internecie, bańki informacyjne, dezinformacja, boty, mowa nienawiści, wykorzystywanie danych niezgod-
nie z przeznaczeniem, polaryzacja polityczna. Wpływ technologii, zwłaszcza mediów społecznościowych, na demokrację 
coraz częściej przedstawia się w czarnych barwach. Czy debatę publiczną kształtują algorytmy? Czy media społeczno-
ściowe 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 demokratyczne? Czy e-demokracja może zachęcić młodych ludzi 
do wyrażania opinii? Czy uczestnictwo online może ułatwić dostęp do debaty publicznej? Jak budować zaufanie do de-
mokracji w epoce cyfrowej?

PANEL DYSKUSYJNY #CYFRYZACJA #DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO

MÓWCY
Anne de Zeeuw, współdyrektorka Netwerk Democratie/Europe Direct Amsterdam  
Posła/ Posłanki do Parlamentu Europejskiego (tbc) 
Philipp Lorenz-Spreen, badacz, Instytut Maxa Plancka   
Simona Levi, aktywistka 

MODERATORKA
Josephine Ballon, szefowa działu prawnego, HateAid

WALKA Z DYSKRYMINACJĄ
SPOŁECZEŃSTWO DLA KAŻDEGO
Szok, jakiego cały świat doznał po zabójstwie George’a Floyda, dał nowy impuls do walki z dyskryminacją. COVID-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 mię-
dzy tymi nierównościami? Jak zadbać o każdego, bez względu na płeć, kolor skóry, orientację seksualną, wiek, religię czy 
zdolności? Jak celebrować różnice, dzięki którym jesteśmy dynamicznym i zróżnicowanym społeczeństwem? Jak sprawić, 
by nasze demokratyczne społeczeństwa włączały każdego i by każdy mógł w pełni wykorzystać swój potencjał?

PANEL DYSKUSYJNY #KULTURA #PRAWAOBYWATELSKIE #SPOŁECZEŃSTWO

MÓWCY
Ana-Nzinga Weiß, pracownica naukowa, Freie Universität Berlin
Bartosz Staszewski, reżyser filmowy, działacz społeczny i LGBT 
Posła/ Posłanki do Parlamentu Europejskiego (tbc)

MODERATORKA
Hande Taner, Pani dyrektor ds. mediów w FEMYSO i członkini Rady Europy ds. młodzieży
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PRZYSZŁOŚĆ PRACY 
ZATRUDNIENIE I UMIEJĘTNOŚCI PO PANDEMII
COVID-19 zmienił to, jak się uczymy i pracujemy i czym jest dla nas satysfakcjonujące i wartościowe życie zawodowe. 
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 członkowskich? 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? 

PANEL DYSKUSYJNY #EDUKACJA #PRACA

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

MÓWCY
Anja Meierkord, ekonomistka rynku pracy, OECD  
Nicolas Schmit, komisarz ds. zatrudnienia i praw socjalnych  
Silyana Bojilova, przedsiębiorczyni, Fundacja WeCare

MODERATOR
Jan Wilker, kierownik projektu StartNet, Goethe-Institut  
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NAD PRZEPAŚCIĄ 
CZY NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE ROSNĄ? 
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 techno-
logicznych, niedopasowania umiejętności i nieodpowiedniej polityki społeczno- gospodarczej? Czy zamiast polegać na 
filantropii nie powinniśmy skoncentrować się na redystrybucji bogactwa przez opodatkowanie bogatych? Czy rozwiąza-
niem jest bezwarunkowy dochód podstawowy? Co z młodymi ludźmi, którym kryzys gospodarczy ograniczył szanse na 
zatrudnienie? Jak możemy wspólnymi siłami wyjść z tego kryzysu? 

PANEL DYSKUSYJNY #GOSPODARKA #PRACA #SPOŁECZNY 

MÓWCY
Evin Incir, poseł do Parlamentu Europejskiego 
Gretta Mohan, urzędnik ds. badań, Instytut Badań Gospodarczych i Społecznych 
Raihere Maruhi, Mouvement français pour le revenu de base  

MODERATORKA
Elena Pompei, Dziennikarka , ENTR

NEXT GENERATION EU
ODBUDOWA PO COVID-19
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 „poży-
czać na rynkach”? Jaka jest rola Parlamentu Europejskiego w dyskusjach budżetowych? 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?

PANEL DYSKUSYJNY #GOSPODARKA

MÓWCY
Jesus Urios Culiañez, analityk polityczny, Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska (IEEP)
Marta Domínguez Jiménez, doktorantka, CEMFI 
Roberta Metsola, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego

MODERATORKA
Oana Tache, dziennikarka i producentka treści cyfrowych, Medialike.RO
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W DRODZE DO GLASGOW
SESJA KOŃCOWA GREEN TRACK
W listopadzie 2021 r. w Glasgow odbędzie się 26. konferencja klimatyczna ONZ. Co młodzi ludzie chcą widzieć w progra-
mie 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 kli-
matu 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.

ZIELONA ŚCIEŻKA
PANEL DYSKUSYJNY

#ŚRODOWISKO #UCZESTNICTWO #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

MÓWCY
Anuna De Wever Van der Heyden, koordynatorka i rzeczniczka, Youth For Climate 
Niklas Nienass, poseł do Parlamentu Europejskieg
Jayathma Wickramanayake, wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ ds. młodzieży 
Mitzi Jonelle Tan, aktywistka klimatyczna i rzeczniczka, Youth Advocates for Climate Action Philippines i Fridays for 
Future MAPA 

MODERATORKA
Rachel Stewart, Dziennikarka, Deutsche Welle

OTWARTY MIKROFON 
NIECH CIĘ USŁYSZĄ!
Czujesz, że musisz coś z siebie wyrzucić? Radykalna opinia? Apel do zdrowego rozsądku? Ważna wiadomość? Osobista 
anegdota? Nie wstydź się i zabierz głos! Wskocz na scenę i chwyć za mikrofon. Będziesz mieć dwie minuty, żeby podzielić 
się pomysłem, propozycją, koncepcją lub w inny sposób wyrazić siebie. Nie musisz się zapisywać ani rejestrować, po pro-
stu przyjdź i odezwij się!

OTWARTY MIKROFON #SZTUKA #UCZESTNICTWO
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PO PANDEMII COVID-19 
ZJEDNOCZENI W ZDROWIU?
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 COVID-19? Czy ruchy antysz-
czepionkowe 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 odegrania, zwłaszcza że w czasie pandemii roz-
gorzała debata o tym, czy nie rozszerzyć jej zadań w obszarze zdrowia. Czy nadszedł czas na prawdziwą Europejską Unię 
Zdrowotną i solidną ochronę wszystkich jej obywateli?

PANEL DYSKUSYJNY #SPOŁECZEŃSTWO #ZDROWIE

MÓWCY
Alyson Passanante, pracownica naukowa, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London 
Giada Scarpetti, pracownica naukowa, Technische Universität Berlin
Stella Kyriakides, europejska komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności 
Tomislav Sokol, poseł do Parlamentu Europejskiego

MODERATORKA
Danielle Brady, asystentka programowa programu Europa Społeczna i Dobrobyt, European Policy Center 

SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZE SWIATŁANĄ CICHANOUSKĄ,
LAUREATKĄ NAGRODY IM. SACHAROWA ZA 2020 R.
Parlament Europejski przyznał Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli za 2020 r. demokratycznej opozycji Białorusi. 
Reprezentowała ją Rada Koordynacyjna – inicjatywa odważnych kobiet i innych osób z kręgów polityki i społeczeństwa 
obywatelskiego. Co wydarzyło się podczas ostatnich wyborów na Białorusi? O co walczą protestujący? Co oznacza przy-
znanie Nagrody im. Sacharowa przez Parlament Europejski i jak Parlament chroni prawa człowieka? Jak młodzi Europej-
czycy mogą wspierać białoruskich obrońców praw człowieka? Dołącz do sesji pytań i odpowiedzi z laureatką Nagrody im. 
Sacharowa za wolność myśli za 2020 r. i zainspiruj się odwagą demokratycznej opozycji Białorusi.

PYTANIA I ODPOWIEDZI #DEMOKRACJA UCZESTNICTWO # PRAWA

MÓWCZYNI
Swiatłaną Cichanouską, białoruska opozycjonistka demokratyczna i laureatka Nagrody Sacharowa 2020

MODERATORKA
Rachel Stewart, Dziennikarka, Deutsche Welle
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SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI Z OŁEHEM SENCOWEM
LAUREATEM NAGRODY IM. SACHAROWA ZA 2018 R.
W 2018 r. Parlament Europejski przyznał Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli ukraińskiemu reżyserowi i działaczowi 
na rzecz praw człowieka Oleg Sencow po jego uwolnieniu w wymianie więźniów między Rosją a Ukrainą. Został uwięzio-
ny za protest przeciwko faktycznej aneksji jego rodzinnego Krymu przez Rosję i udział w rewolucji Euromajdanu w Kijowie 
w latach 2013-2014. Co wydarzyło się od tego czasu? Co oznacza przyznanie Nagrody im. Sacharowa tej sprawie przez 
Parlament Europejski i jak Parlament chroni prawa człowieka? Dołącz do sesji pytań i odpowiedzi i dowiedz się więcej o 
laureacie Nagrody im. Sacharowa za 2018 r. i o około 70 obywatelkach i obywatelach Ukrainy nielegalnie aresztowanych i 
skazanych na kary długoletniego więzienia przez rosyjskie siły okupujące Krym.

PYTANIA I ODPOWIEDZI #DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO #PRAWA

MÓWCA
Ołehem Sencowem, ukraiński filmowiec, pisarz, aktywista, laureat Nagrody Sacharowa w 2018 r.

MODERATOR
Raphael-Antonis Stylianou, prawnik, specjalista ds. komunikacji internetowej, Komisja Europejska 

ZABIERZ GŁOS 
WSPÓŁTWÓRZ POMYSŁY NA PRZYSZŁOŚĆ EUROPY 
Konferencja w sprawie przyszłości Europy to przejrzysty i zróżnicowany proces konsultacji z obywatelami na temat przy-
szłości UE. To okazja, by zabrać głos na temat tego, co Unia Europejska robi, co powinna robić i jak to się sprawdza! Jak 
ty widzisz przyszłość Europy? Jak edukacja, cyfryzacja i środowisko mają kształtować twoje życie? Jakie masz poglądy na 
temat spraw zagranicznych i gospodarki? Weź udział w tym warsztacie, który jest częścią konsultacji z młodzieżą w Par-
lamencie Europejskim. Omów i rozwiń najlepsze pomysły z platformy youthideas.eu. Pomóż zdecydować, które pomysły 
trafią pod głosowanie na ceremonii zamknięcia EYE2021, a potem znajdą się w raporcie z pomysłami młodzieży przedsta-
wionym decydentom. Zabierz głos na temat przyszłości Europy!

CONFERENCE TRACK

WARSZTAT

SERIA ZAPLANOWANYCH SESJI

#DEMOKRACJA #INNOWACJA #UCZESTNICTWO

FACYLITATORZY
Dries Van de Velde, przewodnik po przywództwie partycypacyjnym
Marina Lynch, przewodniczka po partycypacyjnym przywództwie 
Magali Hübers, Facylitatorka młodzieży
Margarita Kuvaldina, Facylitatorka młodzieży
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ZAPOMNIANY KRYZYS 
CZY ZOSTAWILIŚMY KLIMAT NA LODZIE? 
Uwagę świata zmonopolizowała pandemia COVID-19, a tymczasem wciąż postępuje inny poważny kryzys. W obu przy-
padkach 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 wymierania gatunków, utraty 
różnorodności biologicznej i kolejnych pandemii? W jaki sposób powinniśmy podejść do uporania się z głównymi przy-
czynami 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 klimatyczni na całym świecie? Czy Unia Europejska i wydarzenia poprze-
dzające COP26 mogą znów skierować uwagę świata na ratowanie Ziemi, aby była przyjaznym domem dla ludzi i zwierząt? 

ZIELONA ŚCIEŻKA

PANEL DYSKUSYJNY
#ŚRODOWISKO #ŚWIAT #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

Współorganizatorem jest eko-partner EYE2021

MÓWCY
Daze Ahaji, działacz na rzecz sprawiedliwości klimatycznej
Teresa Oberhauser, Globalna Koordynatorka Głównej Grupy Dzieci i Młodzieży UNEP
Posła/posłanki do PE (tbc) 
Virginijus Sinkevičius, komisarz UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa

MODERATORKA
 Emily Vernall, koordynatorka ds. sprawiedliwości klimatycznej, Generation Climate Europe

EYE2021 KOŃCOWA SESJA PLENARNA 
DOKĄD ZMIERZAMY? 
Po dwóch dniach dzielenia się pomysłami, omawiania marzeń, pracy nad nowymi umiejętnościami i nawiązywania kon-
taktów z młodymi ludźmi i z decydentami dajmy sobie czas na refleksję. Co zabierasz do domu, do swojego życia osobi-
stego, do swojego miasta i kraju, a co należy przenieść na całą UE? Które pomysły zgromadzone na platformie youthideas.
eu i rozwijane podczas warsztatów w ramach EYE2021 są najlepsze? Weź udział w sesji plenarnej zamykającej EYE2021, 
aby dowiedzieć się, które pomysły w wyniku głosowania włączono do sprawozdania na temat pomysłów młodzieży i któ-
re zostaną uwzględnione podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Obejrzyj prezentację najlepszych pomysłów 
i przedyskutuj je z wysokimi rangą przedstawicielami Parlamentu Europejskiego! 

CONFERENCE TRACK

ZAMKNIĘCIE SESJI PLENARNEJ

#DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO

MÓWCA
Posła/posłanki do PE (tbc) 

MODERATORZY
Dylan Ahern, The Kiesmannen & Co.
Sarah Bronkhorst, The Kiesmannen & Co.
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W ROLI POSŁA DO PE 
SPOTKAJ SIĘ I POROZMAWIAJ Z EUROPEJSKIMI POLITYKAMI
Jak wygląda życie posłów do Parlamentu Europejskiego? Jak spędzają dni w pracy? Kogo słuchają? Jak podejmują 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 europosłanką, zapytaj o kwestie, które 
mają na ciebie wpływ, i powiedz im, jak według ciebie powinna wyglądać twoja przyszłość!

WYWIAD

SERIA ZAPLANOWANYCH SESJI
#DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO

MÓWCY
Assita  Kanko, posłanka do Parlamentu Europejskiego
Damian Boeselager, poseł do Parlamentu Europejskiego 
Evin Incir,  posłanka do Parlamentu Europejskiego
Jérémy Décerle, poseł do Parlamentu Europejskiego
Margarida Marques, posłanka do Parlamentu Europejskiego
Maria Walsh, posłanka do Parlamentu Europejskiego
Róża Thun und Hohenstein, posłanka do Parlamentu Europejskiego
Sabine Verheyen, posłanka do Parlamentu Europejskiego

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

EUROPA I JEJ PARLAMENT 
PANORAMA 360°
Zasiądź w kinie i obejrzyj zapierającą dech w piersiach panoramę Europy i jej Parlamentu. Po filmie oprowadzimy cię po 
interaktywnej wystawie, która objaśnia rolę Parlamentu Europejskiego, jego grupy polityczne i pracę posłów.

POKAZ FILMOWY I ZWIEDZANIE #DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO

GRA FABULARNA PARLAMENTU
ZOSTAŃ NA PÓŁ DNIA POSŁEM DO PE
Chcesz zostać na pół dnia posłem do PE, dowiedzieć się, jak działa Parlament, jak dyskutuje się i głosuje nad prawodaw-
stwem 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! 

GRA FABULARNA #DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO

ORGANISED BY:
YOUTH OUTREACH UNIT, EUROPEAN PARLIAMENT & COLLECTIF POUR UN SERVICE CIVIQUE EUROPÉEN
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ORGANIZATOR: 
DZIAŁ DS. SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU, PARLAMENT EUROPEJSKI 

W STRONĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Być może zdarzyło ci się pomyśleć o tym, jak twoje wybory żywieniowe, mobilność i podróże wpływają na Ziemię. Parla-
ment Europejski postawił na ekozarządzanie i zrównoważony rozwój, stale zmniejszając swoje emisje CO2 oraz ilości od-
padów 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 zagadnienia środowiskowe!

ZIELONA ŚCIEŻKA

STOISKO

#ŚRODOWISKO #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

ORGANIZATOR:
PROGRAM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO MŁODZI LIDERZY POLITYCZNI, JEDNOSTKA WSPARCIA MEDIACJI I DIALOGU, DYREKCJA GENERALNA 
DS. POLITYKI ZEWNĘTRZNEJ

MŁODZIEŻ, POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO
MŁODZI PRZYWÓDCY SIŁĄ NAPĘDOWĄ POKOJU
Interesuje cię zapobieganie konfliktom i budowanie pokoju? Ta debata będzie poświęcona polityce na rzecz młodzie-
ży, pokoju i bezpieczeństwa z punktu widzenia ludzi młodych. Uczestnikami panelu będą młodzi budowniczy pokoju z 
Europy, Afryki i regionu Morza Śródziemnego, z których część pochodzi z regionów dotkniętych długotrwałymi konflik-
tami, a także młodzi posłowie do Parlamentu Europejskiego. Sześć lat temu Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 2250. To pierwszy dokument międzynarodowy, w którym uznano pozytywną rolę 
młodzieży w zapobieganiu konfliktom i rozwiązywaniu ich, przeciwdziałaniu brutalnemu ekstremizmowi i budowaniu 
pokoju. Wydarzenie to będzie okazją do spojrzenia wstecz na dotychczasowe działania, ale także do zastanowienia się 
nad tym, czym należy się jeszcze zająć w nadchodzących latach. Dołącz do nas i wyraź swoją opinię! 

PANEL DYSKUSYJNY #DEMOKRACJA #BEPIECZEŃSTWO #ŚWIAT

MÓWCY
Alviina Alametsä, posłanka do Parlamentu Europejskiego 
Fabio Massimo Castaldo, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
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ORGANIZATOR:
EUVP – DZIAŁ DS PROGRAMU WIZYT W INSTYTUCJACH UNII EUROPEJSKIEJ, PARLAMENT EUROPEJSKI I KOMISJA EUROPEJSKA

SPOTKAJ SIĘ Z MŁODYMI LIDERAMI EUVP Z CAŁEGO ŚWIATA! 
Program wizyt w instytucjach Unii Europejskiej (EUVP) jest sztandarową inicjatywą UE w obszarze dyplomacji publicznej, 
promującą wartości i interesy UE na całym świecie. Spotkaj się z absolwentami EUVP – młodymi liderami politycznymi i 
inicjatorami zmian z krajów spoza UE i wysłuchaj ich inspirujących historii. Co skłania ich do wprowadzania pozytywnych 
zmian w ich społecznościach? Dołącz do tej wirtualnej podróży po całym świecie i dowiedz się, jakie globalne wyzwania 
stoją przed młodymi ludźmi i jak można je pokonać.  

OKRĄGŁY STÓŁ #DEMOKRACJA #ŚWIAT

MÓWCY
Amy Kroll, założycielka i dyrektor wykonawczy, LBJ Women’s Campaign School, Stany Zjednoczone
David Riveros Garcia, dyrektor wykonawczy, reAcción Paraguay
Kazuna Yamamoto, prezes i założyciel Voice Up Japan, współzałożyciel i dyrektor generalny
Leanid Marozau, sekretarz międzynarodowy, Białoruska Narodowa Rada Młodzieży, Białoruś
Mariam Lashkhi, Posłanka na Sejm
Mohamed Limame Malainine, Dyrektor Administracyjny, Zjednoczeni Ambasadorowie MUNC Genewa, Maroko
Rina Constantine, konsultant ds. międzynarodowych i przeciwdziałania korupcji, Liban
Tharma Pillai, dyrektor ds. rzecznictwa, Undi18, Malezja
The Huy Luong, dyrektor Instytutu Badań nad Społeczeństwem, Gospodarką i Środowiskiem, Wietnam

MODERATORZY 
Julia Stańczak, Organizatorka ds. komunikacji i programów, EUVP
Piotr Bartoszewicz-Malicki, kierownik działu, EUVP
Rossella Paino, Dział Komunikacji i Organizacji Programów, EUVP

ORGANIZATOR: 
DOM HISTORII EUROPEJSKIEJ W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

UŻYTKOWNICY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH WSZYSTKICH
KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ 
KOMUNIKACJA A REWOLUCJA INFORMACYJNA
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 wydarzeniach? 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.

WARSZTAT #CYFRYZACJA #DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO
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ORGANIZATOR:
DZIAŁ DZIAŁAŃ NA RZECZ PRAW CZŁOWIEKA, PARLAMENT EUROPEJSKI

POSTRZEGANIE MIGRACJI
GRANICA MIĘDZY WSPÓŁCZUCIEM A STRACHEM
Obawa przed „inwazją” obcokrajowców, utratą naszej tożsamości kulturowej, rywalizacją o pracę i skutkami dla państwa 
opiekuńczego zatruwa debatę na temat migracji. Jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych kwestii w polityce europej-
skiej, stanowiąca wyzwanie zarówno dla rządów, jak i parlamentów. Chociaż dyskusja dotyczy samej migracji, to problem 
jest o wiele bardziej palący: to moralny i prawny obowiązek ratowania osób przeprawiających się przez Morze Śródziem-
ne na łodziach nienadających się do takiej podróży. Krytykowano organizacje pozarządowe ratujące życie w regionie Mo-
rza Śródziemnego, wszczynano nawet postępowania karne przeciwko nim.  Od początku kryzysu związanego z COVID-19 
liczba migrantów przybywających drogą morską zmalała. Zdjęcia przepełnionych łodzi tonących na Morzu Śródziemnym, 
improwizowanych obozów dla uchodźców i chaotycznych tłumów ludzi wokół ogrodzeń, posterunków granicznych czy 
garkuchni pojawiały się coraz rzadziej, zepchnięte w cień przez informacje dotyczące pandemii. Coraz lepiej radzimy 
sobie z pandemią, zatem kwestia migracji może wkrótce ponownie znaleźć się w centrum debaty politycznej. Wiele osób 
odczuwa empatię lub współczucie, ale wiele innych odczuwa lęk, niepokój lub lekceważenie. Co powinniśmy zrobić? W 
jaki sposób możemy zapewnić zgodność z prawem UE i jej podstawowymi wartościami, jakimi są poszanowanie praw 
człowieka oraz solidarność? Jak sprawić, by politycy i dziennikarze mówili o migracji w Europie w oparciu o fakty i dane?  
Jak UE może uniknąć sytuacji, w której obywatele korzystający ze swoich praw i działający zgodnie z wartościami UE są ka-
rani za udzielanie pomocy migrantom?  Jak my, Europejczycy, powinniśmy zachować się w tego rodzaju sytuacjach?  Weź 
udział w dyskusji z udziałem posła/posłanki do PE, oraz Miguela Duarte, członka załogi IUVENTA, aby omówić problem 
niebezpiecznych przepraw morskich oraz obowiązek ratowania migrantów w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.

DYSKUSJA #MIGRACJA #SPOŁECZEŃSTWO #BEPIECZEŃSTWO

MÓWCA
Miguel Duarte, Finalista Nagrody im. Sacharowa 2018, organizacja pozarządowa ratująca życie na Morzu  
Śródziemnym 

PRAWA CZŁOWIEKA I DEMOKRACJA W OBLICZU 
ROSNĄCEGO AUTORYTARYZMU 
REPRESJE I TORTURY WOBEC AKTYWISTÓW
W ostatnich latach na świecie odnotowano niepokojącą tendencję do kurczenia się demokracji i rozwoju reżimów au-
torytarnych. Obrońcy demokracji i praw człowieka znajdują się na pierwszej linii walki o demokrację i praworządność 
i są pierwszymi obiektami surowych represji ze strony dyktatorów, którzy odmawiają poszanowania demokratycznie 
wyrażonej woli narodu. Parlament Europejski opowiada się za demokracją i prawami człowieka oraz wspiera odważnych 
działaczy, którzy ryzykują wszystko, by ich społeczeństwo stało się wolne i sprawiedliwe, nieraz poświęcając własne ży-
cie i wolność. Dwa przykłady: opozycja demokratyczna w Wenezueli i opozycjoniści na Białorusi. Parlament Europejski 
przyznał im Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli odpowiednio w 2017 i 2020 r. W obu krajach po stronie opozycji w 
protesty przeciwko represjom szczególnie mocno angażowali się młodzi aktywiści: Lorent Saleh w Wenezueli i Sciapan 
Puciła na Białorusi. Ich historie pokazują trudną rzeczywistość obrońców praw człowieka na całym świecie i to, jak autory-
tarne reżimy ograniczają ich wolności. W trakcie debaty prowadzonej przez posłankę do Parlamentu Europejskiego/ posła 
do Parlamentu Europejskiego Lorent Saleh i Sciapan Puciła opowiedzą o represjach, oporze wobec nich i nieustannym 
dążeniu do wolności i demokracji. 

DYSKUSJA #DEMOKRACJA #PRAWA

MÓWCY
Lorent Saleh, Laureat Nagrody im. Sacharowa 2017, Opozycja Demokratyczna w Wenezueli
Stsiapan Putsila, Laureat Nagrody im. Sacharowa 2020, Opozycja Demokratyczna na Białorusi 
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BIAŁE TORTURY
PODZIEMNA POEZJA
Jak wpływa na ciebie izolacja? Jak wpływają na ciebie białe tortury? Tego dowiedział się Lorent Saleh, laureat Nagrody im. 
Sacharowa w 2017 r., uwięziony za obronę wolności myśli i praw człowieka w Wenezueli. Lorent opowie nam, co dzieje 
się w umyśle więźnia politycznego zamkniętego w podziemnej celi oświetlonej przez 24 godziny białym światłem. Wy-
jaśni, co to znaczy być niesprawiedliwie oddzielonym od rodziny i przyjaciół, odciętym od świata i poddanym surowym 
karom psychicznym. Historia Lorenta to historia cierpienia i desperacji, ale także historia nadziei, oporu i walki o wolność 
i demokrację. 

WYSTĘP ARTYSTYCZNY #DEMOKRACJA #PRAWA

MÓWCA
Lorent Saleh, Laureat Nagrody im. Sacharowa 2017, Opozycja Demokratyczna w Wenezueli 

ORGANIZATOR: 
BIURO TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

JĘZYK MA ZNACZENIE 
24 języki urzędowe – to robi wrażenie! Lingwiści w PE dbają o to, by wszystkie te języki mogły być używane i rozumiane. 
Odwiedź nasze interaktywne stoisko i poznaj rolę lingwistów w ochronie demokracji europejskiej. Spróbuj swoich sił w 
tłumaczeniu ustnym i w grach językowych! 

STOISKO #KULTURA #PRACA #DEMOKRACJA

PARLAMENT EUROPEJSKI JAKO WIEŻA BABEL
MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ? 
Dlaczego Parlament Europejski jest wielojęzyczny? Weź udział w sesji pytań i odpowiedzi, aby dowiedzieć się, jak wielo-
języczność wpływa na otwartość i dostępność Parlamentu zarówno dla europosłów, jak i obywateli.  Odkryj świat lingwi-
stów, którzy urzeczywistniają ideę wielojęzyczności. Dowiedz się o ich miłości do różnorodności kultur w Europie i zobacz, 
jak pokonują bariery językowe. Co konkretnie robią tłumacze pisemni, tłumacze ustni i inni specjaliści językowi? Kim są i 
jakie kwalifikacje muszą mieć, aby pracować dla Parlamentu? 

PYTANIA I ODPOWIEDZI #EDUKACJA #PRACA #DEMOKRACJA
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KONKURS TŁUMACZENIOWY EYE
Studiujesz tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne lub filologię? Sprawdź swoje umiejętności tłumaczeniowe! Aby uzy-
skać tytuł zwycięzcy i wygrać nagrodę – subskrypcję aplikacji do nauki języków Babbel, przetłumacz tekst z jednego z 6 
języków (EN, FR, ES, IT, DE i PL) na dowolny z 24 języków urzędowych UE. 

ORGANIZATOR: 
DZIAŁ RZECZNIKA, PARLAMENT EUROPEJSKI  

DEZINFORMACJA
CO MOŻE ZROBIĆ UE, A CO TY
Wszyscy wiemy, że w sieci krąży wiele fałszywych informacji, ale czy rzeczywiście umiemy je dobrze rozpoznawać? Czy 
rozumiemy, jak rozprzestrzenia się dezinformacja i kto za nią stoi? Jak wielkie szkody może spowodować? Jakie umiejęt-
ności możemy rozwijać, żeby nauczyć siebie i innych rozpoznawać dezinformację i odpowiednio na nią reagować? Jakie 
zmiany na szczeblu UE mogłyby wpłynąć na ciebie i twoje media społecznościowe? Dołącz do nas na tę interaktywną 
sesję internetową aby nauczyć się lepiej korzystać z mediów i podziel się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. 

WARSZTAT #CYFRYZACJA #EDUKACJA

ORGANISED BY:
THE TOGETHER.EU YOUTH TEAM

FIND YOUR (EU) MATCH! 
Are you fed up with online dating and missing face-to-face interactions? Are you ready to make things happen? Join us for 
a ‘’no ghosting’’ workshop! Meet new people, discuss topics you are passionate about and find out if someone has similar 
ideas on how to make Europe a better place to live in! We can’t promise you’ll find love, but you will meet like-minded 
people and have the chance to become part of a community of ‘’doers’’!

WORKSHOP #DEMOCRACY #PARTCIPATION
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ORGANIZATOR: 
DZIAŁ DS. AFRYKI, KARAIBÓW I PACYFIKU, PARLAMENT EUROPEJSKI

JAKA JEST PRZYSZŁOŚĆ STOSUNKÓW MIĘDZY UE I AFRYKĄ?
Jak możemy być dla Afryki równorzędnym partnerem i wspierać ją, robiąc coś więcej niż tylko udzielając jej pomocy roz-
wojowej? Czy powinniśmy wciąż przekazywać Afryce wsparcie rozwojowe zwykłymi kanałami, stosując 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!

PANEL DYSKUSYJNY #GOSPODARKA #ŚWIAT

MÓWCY
Alviina Alametsä, posłanka do Parlamentu Europejskiego
Carlos Zorrinho poseł do Parlamentu Europejskiego
Jérémy Décerle, poseł do Parlamentu Europejskiego
Marie Pierre Vedrenne, posłanka do Parlamentu Europejskiego
Michael Gahler, poseł do Parlamentu Europejskiego
Monica Silvana Gonzales, posłanka do Parlamentu Europejskiego
Pierette Herzberger Fofana, posłanka do Parlamentu Europejskiego
Rainer Wieland, poseł do Parlamentu Europejskiego

FACYLITATORZY
Jesper Haglund, szef Unitu, Wydział ds. Afryki, Karaibów i Pacyfiku
Rok Kozelj, Dział ds. Afryki, Karaibów i Pacyfiku, Parlament Europejski
Stefanie Noe, Dział ds. Afryki, Karaibów i Pacyfiku, Parlament Europejski

ORGANIZATOR:
DZIAŁ WIZYT I SEMINARIÓW (VISSEM) W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

ZAJRZYJ ZA KULISY PE
Weź udział w krótkim spotkaniu o ciekawych i ukrytych miejscach w Parlamencie Europejskim. Odkryj, jak naprawdę wy-
glądają tygodnie w których są posiedzenia plenarne w Strasburgu. Gdzie rzeczywiście zapadają decyzje? Zobacz kultowe 
bary, kawiarnie i sale posiedzeń w Strasburgu i dowiedz się, co dzieje się w nich podczas sesji plenarnych. Chcesz odkryć 
Parlament z punktu widzenia dziennikarza? Skąd dziennikarze czerpią informacje? Poznaj dynamiczną pracę reporterów 
i personelu prasowego Parlamentu Europejskiego oraz odwiedź salę prasową i studia. Zobacz, co kryje się za fasadą. Dla-
czego architektura budynków w Strasburgu jest wyjątkowa? Poznaj historie budynków Parlamentu Europejskiego.

ROZMOWA + WYCIECZKA 

SERIA PLANOWANYCH SESJI OBSŁUGA CZYTNIKA EKRANU WŁĄCZONA. 

#DEMOKRACJA
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Z WIZYTĄ NA SALI OBRAD
JAK DZIAŁA PARLAMENT EUROPEJSKI? 
Chcesz się dowiedzieć, jak działa Parlament Europejski? Dlaczego jest to instytucja jedyna w swoim rodzaju? Jak COVID-19 
zmienił Parlament Europejski? Weź udział w tej sesji i zapoznaj się z funkcjonowaniem Parlamentu, dowiedz się więcej o 
rozbudowanym systemie tłumaczenia ustnego na 24 języki i zobacz, jak obywatele UE mogą wpływać na podejmowanie 
decyzji na szczeblu UE. 

ROZMOWA

SERIA PLANOWANYCH SESJI OBSŁUGA CZYTNIKA EKRANU WŁĄCZONA. 

#DEMOKRACJA

ORGANIZATOR: 
DZIAŁ DS. KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

AKTYWIZM W EPOCE CYFROWEJ
JAK WALCZYĆ ZE ZMIANĄ KLIMATU
Młodzi ludzie są dziś liderami zmian na świecie. Żądają działań, które rozwiążą problem rosnących temperatur i ochronią 
zagrożone gatunki. Jak przebić się w zatłoczonym środowisku cyfrowym? Jak każdy i każda z nas może pomóc przezwy-
ciężyć kryzys klimatyczny? Podczas sesji dowiesz się, jak zostać liderem online i zaangażować innych w twoją sprawę. Zo-
bacz, co mają do powiedzenia najbardziej wpływowi aktywiści walczący o przyszłość naszej planety, i podyskutuj z nimi.

ZIELONA ŚCIEŻKA

ROZMOWA

#CYFRYZACJA #ŚRODOWISKO #UCZESTNICTWO

MÓWCZYNI
Blanka Pilátová, aktywistka ekologiczna

MODERATORKA
María De Los Ángeles Ortega Ortiz, Dział Komunikacji Internetowej, Parlament Europejski
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AKTYWIZM W EPOCE CYFROWEJ
DLACZEGO EDUKACJA SEKSUALNA JEST WAŻNA
Niektórzy czują się niekomfortowo, rozmawiając o edukacji seksualnej. Ale dlaczego? Przecież to takie ważne! Michaela 
i Valéria, założycielki profilu Sexuálna Výchova, uczą młodzież tego, czego nie mogła nauczyć się w szkole. Podczas tej 
kameralnej sesji Michaela i Valéria będą mówić o tym, dlaczego młodzież powinna wiedzieć więcej o seksie i dlaczego 
sprzyja to jej zdrowiu seksualnemu i reprodukcyjnemu.

ROZMOWA #CYFRYZACJA #ZDROWIE #UCZESTNICTWO

MÓWCY
Michaela Chrkavá, współzałożycielka, Sexuálna Výchova 
Valéria Frázová, współzałożycielka, Sexuálna Výchova 

MODERATORKA
Petra Rusinová, Koordynatorka współpracy z twórcami treści, Dział Komunikacji Internetowej, Parlament Europejski 

AKTYWIZM W EPOCE CYFROWEJ 
JAK PROFESJONALNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI OSOBISTYMI
Czy starasz się zachować niezależność, ale oszczędzanie sprawia ci problemy? W takiej sytuacji jest wielu ludzi. Niestety 
pieniądze nie rosną na drzewach. Bywa, że trudno opłacić czynsz w terminie, kupić modne sneakersy czy pojechać z 
przyjaciółmi na egzotyczne wakacje. Podczas tej sesji Lieke Danenberg nauczy cię kontroli nad finansami osobistymi i 
oszczędzania pieniędzy. Opowie też, jakie masz prawa finansowe.

ROZMOWA #CYFRYZACJA #GOSPODARKA #UCZESTNICTWO

MÓWCZYNI
Lieke Danenberg, trenerka finansowa

MODERATORKA
Lucile  Barjot, Dział Komunikacji Internetowej, Parlament Europejski

TWÓJ BRANDING W INTERNECIE
W ostatnich miesiącach zamieniliśmy ławki i biurka na stoły kuchenne i dowiedzieliśmy się, jak to jest funkcjonować 
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 społeczno-
ściowych jak profesjonalista? Weź udział w sesji i stwórz swój internetowy branding.

STOISKO #CYFRYZACJA #UCZESTNICTWO
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ORGANIZATOR: 
ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

CITIZENS’ APP 2.0 
POMÓŻ ZAPROJEKTOWAĆ APLIKACJĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
Parlament Europejski chce zaktualizować Citizens’ App i potrzebuje twojej pomocy! Aplikacja została uruchomiona 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!

STOISKO #CYFRYZACJA #UCZESTNICTWO

ORGANIZATOR: 
POSŁANKĘ MARGARIDĘ MARQUES

ZRÓWNOWAŻONY I SPRAWIEDLIWY 
JAK ZMIENIĆ MODEL UNIJNYCH UMÓW HANDLOWYCH
Susze, powodzie, temperatury nie do wytrzymania i niszczenie upraw: konsekwencje kryzysu klimatycznego najprawdo-
podobniej dotkną kraje najbiedniejsze i najbardziej podatne na zagrożenia. Najwyższa pora przeanalizować powiązania 
strukturalne między sprawiedliwością klimatyczną a handlem. Czy UE wystarczająco zwraca na nie uwagę? Impas umowy 
UE–Mercosur pokazuje, że model unijnych umów handlowych UE nie dość uwzględnia ich skutki dla społeczeństwa i 
środowiska. W lutym 2021 r. Komisja Europejska rozpoczęła przegląd polityki handlowej, który w drugiej połowie 2021 r. 
uzupełnią konsultacje na temat podejścia do rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju w tych umo-
wach.  Jak UE może lepiej wdrażać cele Zielonego Ładu w polityce handlowej? Jak dopilnować, by nikogo nie pominięto? 
Jak sprawić, by unijne umowy handlowe były zrównoważone pod względem społecznym i środowiskowym? Dołącz do 
sesji, aby omówić te kwestie z unijnymi decydentami i pozwól się usłyszeć!

ZIELONA ŚCIEŻKA

PANEL DYSKUSYJNY

#GOSPODARKA #ŚRODOWISKO #ŚWIAT 

MODERATORKA
Margarida Marques, posłanka do Parlamentu Europejskiego

ORGANIZATOR:  
POSŁANKĘ MARIĘ WALSH I ORGANIZACJĘ EURO YOUTH MENTAL HEALTH

JAK POSTRZEGAMY ZDROWIE PSYCHICZNE 
PONADKRAJOWA DYSKUSJA 
Jak młodzi ludzie z całej Europy definiują zdrowie psychiczne? Czy istnieją różne poziomy piętna? Jak z nim walczyć? Jak 
możemy promować zdrowie psychiczne? Jak wspierać młodzież z problemami ze zdrowiem psychicznym? Dołącz do po-
słów zajmujących się tą tematyką w ponadkrajowej dyskusji o zdrowiu psychicznym na całym kontynencie.  

ROZMOWA #ZDROWIE
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ORGANIZATOR:
DG DS. EDUKACJI, KULTURY, MŁODZIEŻY I SPORTU, KOMISJA EUROPEJSKA

NOWE POCZĄTKI DLA PROGRAMU ERASMUS+
Erasmus+ jest niewątpliwie jednym z najbardziej popularnych i udanych programów UE. W ostatnich trzydziestu latach 
w programie Erasmus+ i jego poprzednich edycjach wzięło udział ponad 10 mln osób. Dla wielu z nich było to przeło-
mowe doświadczenie. Nowy program Erasmus+ na lata 2021–2027 oferuje kolejne możliwości, oparte na włączeniu, bez-
granicznym wzbogaceniu kulturowym i wyjątkowych doświadczeniach edukacyjnych. Będą one dostępne dla znacznie 
szerszego grona osób. Dowiedz się, co nowego oferuje Erasmus+ i na czym polega jego ukierunkowanie na integracyjną, 
ekologiczną i cyfrową Europę.  

WARSZTAT #EDUKACJA # ŚWIAT

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

TWOJE OKNO NA KARIERĘ 
Posiadasz wiele kwalifikacji i masz za sobą studia, szkolenia, staże i wolontariaty, lecz czy znasz wszystkie swoje umiejęt-
ności i kompetencje? Czy umiesz je sprzedać potencjalnemu pracodawcy? Unijne narzędzia i strategie dotyczące umie-
jętności 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!

WARSZTAT #EDUKACJA #PRACA

MÓWCY
Giacomo  Bulian,  Konsultant biznesowy Europass
Maxine Sundara Segaran, konsultantka ds. komunikacji i strateg ds. treści projektu Europass, Dyrekcja Generalna ds. 
Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska 
Zoubida Bellhoussini, Oficer ds. Rekrutacji 

MODERATOR
Pedro Chaves, kierownik i menedżer projektu Europass, Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Spo-
łecznego, Komisja Europejska

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

NA CO MOŻESZ LICZYĆ, JEŚLI CHCESZ ZAŁOŻYĆ FIRMĘ?
Masz świetny pomysł biznesowy, ale brak ci pieniędzy? Masz pieniądze, ale potrzebujesz innej pomocy? Chcesz, żeby twój 
biznes był bardziej zrównoważony? Gospodarka o obiegu zamkniętym to dla ciebie coś więcej niż slogan? Skorzystaj z 
intensywnego kursu o środkach wsparcia dla twojej firmy. Porozmawiamy o europejskich środkach wsparcia, które wykra-
czają poza trzy „f” (Family, Friends i Fools).

WARSZTAT #INNOWACJA #PRACA
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MASZ POMYSŁ NA BIZNES? 
ZAPREZENTUJ GO!
Myślisz o tym, żeby zrealizować swój pomysł na biznes? Potrzebujesz fachowej porady? Dołącz do sesji i zareklamuj 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.

WARSZTAT #INNOWACJA #PRACA

MODERATOR
Anna Heijker, Pitch Coach and Moderator
Alex Glod, Storyteller, Senior Trainer and Online Instructor

JUGDES
Daniël Steginga, Co-founder of WorldStartup
Kristi Kurvits, associate at Tera Ventures, Ambassador at Female Founders and an Advocate for Diversity and Inclusion 
in the VC space

ORGANIZATOR:
DYREKCJA GENERALNA DS. PARTNERSTW MIĘDZYNARODOWYCH, KOMISJA EUROPEJSKA

UNIJNY PROGRAM EDUKACYJNO-ROZWOJOWY (DEAR)
MŁODZIEŻ NA RZECZ GLOBALNYCH ZMIAN
Jak możemy sprawić, by obywatele europejscy zaangażowali się w działania na rzecz globalnej sprawiedliwości i zrów-
noważonego stylu życia? Jak wspierać globalne zmiany i rozwój przez własne zachowania, zwyczaje panujące w naszym 
otoczeniu czy krajowe strategie polityczne? Jak możemy działać w kwestiach globalnych, takich jak migracja, zmiana 
klimatu, nierówności i inne kwestie, które dotykają ludzi na całym świecie? Jeżeli młodzi ludzie będą mieć możliwość i 
środki, mogą być kluczowym motorem zmian w kwestiach globalnych. Unijny program „Edukacja i podnoszenie świado-
mości na temat rozwoju” (DEAR) wspiera organizacje i władze lokalne, które pracują z młodymi ludźmi, aby podkreślić 
globalne współzależności i zaangażować się w globalne zmiany. Weź udział w warsztatach i dowiedz się więcej! Możesz 
współtworzyć dzieło sztuki na podstawie obrazów i opinii na temat migracji, uczestniczyć w quizie na temat celów zrów-
noważonego rozwoju i dowiedzieć się, jak Twoje nawyki żywieniowe wpływają na zdrowie planety. Pełne informacje na 
temat wszystkich czterech warsztatów można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Partnerstw Między-
narodowych Komisji Europejskiej.

WARSZTATY
ZIELONA ŚCIEŻKA

#DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO #ŚWIAT
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ORGANIZATOR: 
DYREKCJA GENERALNA DS. SPRAWIEDLIWOŚCI I KONSUMENTÓW W KOMISJI EUROPEJSKIEJ

WALKA Z DEZINFORMACJĄ I MANIPULACJAMI POLITYCZNYMI
NIE TYLKO W CZASACH COVID
WARSZTATY O UMIEJĘTNOŚCIACH CYFROWYCH
Jak sprawić, by młodzi ludzie inicjowali zmiany w swoich społecznościach ? Jaką rolę mogą odegrać w walce z dezinfor-
macją? Jakie problemy spowodował szybki rozwój kampanii i platform internetowych? Jak dzięki umiejętnemu korzysta-
niu z mediów ochronić wybory i proces demokratyczny przed dezinformacją i innymi manipulacjami? Jak przeciwdziałać 
dezinformacji i mowie nienawiści za pomocą kształcenia i szkolenia, jak propagować otwarte debaty polityczne i udział w 
społeczeństwie i procesach demokratycznych?

WARSZTAT #CYFRYZACJA #EDUKACJA #UCZESTNICTWO

FACYLITATOR
Alberto Fernandez Gibaja

ORGANIZATOR:
PAKIET KLIMATYCZNY DLA EUROPY

MOJE DZIAŁANIA NA RZECZ NASZEJ PLANETY
Aby odwrócić falę zmian klimatycznych i środowiskowych, potrzebujemy zaangażowania wszystkich. Ale jak dotrzeć do 
kogoś, kto jeszcze się nie zaangażował? A co, jeśli troszczysz się o środowisko, ale inne kwestie są dla ciebie ważniejsze? Co 
jeśli uważasz, że jedynie rządy lub przemysł powinny podjąć działania w tej sprawie? Co jeśli paraliżuje cię strach o skutki 
zmiany klimatu? Co zrobić, jeśli chcesz zacząć zmieniać swoje nawyki, ale nie jesteś pewien, jak to zrobić? Czy pytania 
te brzmią znajomo? Weź udział w tej sesji, aby dowiedzieć się, jak rozmawiać o zmianie klimatu z przyjaciółmi, rodziną i 
samym sobą, a także znaleźć działania, które mają sens dla twojego świata, czy to dużego, czy małego.

ZIELONA ŚCIEŻKA

WARSZTAT

#ŚRODOWISKO #UCZESTNICTWO #ZRÓWNOWAŻONY

MÓWCY
Daniele Guadagnolo, Ambasador Paktu Klimatycznego i współzałożyciel Change For Planet 
Katarzyna Smętek, Ambasadorka Paktu Klimatycznego i Przewodnicząca Polskiej Młodzieżowej Rady Klimatycznej 
Christian Schwarzer, współzałożyciel Global Youth Biodiversity Network 
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ORGANIZATOR: 
EUROPEJSKA PLATFORMA MOBILNOŚCI EDUKACYJNEJ I PARTNERSTWO KOMISJI EUROPEJSKIEJ ORAZ RADY EUROPY DOTYCZĄCE MŁODZIEŻY

MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA
JAKOŚĆ I DOSTĘP DLA WSZYSTKICH! 
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 zagwa-
rantować 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 mniejszości? 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.

WARSZTAT #EDUKACJA #PRAWAOBYWATELSKIE #SPOŁECZNY

MÓWCY
Barbara Czarnecka, ambasadorka Q!App
Peter Huray, SALTO Inclusion and Diversity, administrator Q!App
Susana Lafraya, doświadczona trenerka i facylitatorka, jedna z autorek podręcznika na temat jakości mobilności  
edukacyjnej

ORGANIZATOR: 
EUROPEJSKA FUNDACJA MŁODZIEŻY, RADA EUROPY

SŁUŻYMY POMOCĄ!
WSPARCIE TECHNICZNE I POMOC W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW
FINANSOWYCH DLA EUROPEJSKICH MŁODZIEŻOWYCH
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
Czy zastanawiasz się, jak zdobyć fundusze na zorganizowanie przełomowego wydarzenia międzynarodowego, o któ-
rym 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 Młodzieży – tutaj dowiesz się wszystkiego o  
pozyskiwaniu środków finansowych i wsparcia dla twojej organizacji młodzieżowej oraz twoich projektów!

WARSZTAT #UCZESTNICTWO

MÓWCY
Pegah Moulana, British Youth Council, współprzewodnicząca Komitetu Programowego ds. Młodzieży Rady Europy 
Márcio Barcelos, kierownik projektu, Europejska Fundacja Młodzieży, Rada Europy 
Tilemachos Boni, kierownik ds. procesów pozyskiwania dotacji, Światowa Organizacja Ruchu Skautowego 

https://www.qualitymobility.app/about
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/Handbook+LM/3a5c103c-0367-4eba-1aca-ee544826f557
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ORGANIZATOR: 
DZIAŁ DS. MŁODZIEŻY, RADA EUROPY

ŻYWA BIBLIOTEKA
NIE OCENIAJ KSIĄŻKI PO OKŁADCE
Living Library z pozoru przypomina każdą inną bibliotekę: czytelnicy przeglądają katalog, a potem wypożyczają 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 wyklu-
czenia społecznego. Przyjdź i poznaj historie wszystkich żywych książek!

ŻYWA BIBLIOTEKA #DEMOKRACJA #PRAWAOBYWATELSKIE #SPOŁECZEŃSTWO

ORGANIZATOR: 
RADA UNII EUROPEJSKIEJ

PRZYSZŁOŚĆ WIDZĘ... ZIELONO
ROLA PREZYDENCJI RADY UE W TRANSFORMACJI EKOLOGICZNEJ
Czego potrzebujemy, aby w życiu codziennym mniej szkodzić planecie? Jakie „zielone” działania mogą realnie coś zmie-
nić? 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.

ZIELONA ŚCIEŻKA

WARSZTAT

#DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

MÓWCY
Piia Mathisen
Berthold Berger
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ORGANIZATOR: 
EUROPAVOX

SCENA EUROPAVOX @ EYE2021
Przez cały rok Europavox prezentuje na festiwalach i w Internecie najbardziej ekscytujące nowe dźwięki i talenty europej-
skich scen muzycznych. Aby zainspirować fanów muzyki i profesjonalistów ponad granicami, każdy program prezentuje 
niesamowicie bogate i różnorodne talenty z całej Europy, jednocześnie zachowując równość płci i równoważąc różne style 
muzyczne. Na EYE2021 Europavox zaprasza 12 artystów z całej Europy do podzielenia się swoją muzyką – i ich zaangażowa-
niem w dwie sprawy: równość płci i walkę ze zmianami klimatycznymi. Odkryj głosy artystów w otwartych rozmowach na 
temat wielkich pomysłów i konkretnych działań, które zapoczątkują zmiany, a także podczas koncertów na żywo, niech ich 
muzyka inspiruje!

WYSTĘPY MUZYCZNE #SZTUKA

ORGANIZATOR:
EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

ZAPYTAJ ANDREĘ ENRIA
DLACZEGO ZDROWE BANKI SĄ NIEZBĘDNE DLA SILNEJ EUROPY?
Od globalnego kryzysu finansowego do globalnej pandemii: w ciągu kilku lat stanęliśmy w obliczu drugiego kryzysu gospo-
darczego na dużą skalę. Rozpoczęcie kariery może być szczególnie trudne w tych niepewnych czasach. My w Europejskim 
Banku Centralnym, banku centralnym 19 krajów UE, które używają euro, chcemy Cię poznać. Usamodzielniasz się finansowo 
i zastanawiasz się, jak odporny jest Twój bank? A może ciekawi Cię, jak będzie wyglądał europejski system finansowy po 
pandemii? Tym razem banki nie są źródłem problemu, ale kluczową częścią rozwiązania. Jeśli chcesz wiedzieć, jak europej-
skie banki radzą sobie z tymi i przyszłymi wyzwaniami lub chciałbyś otrzymać poradę od czołowego decydenta, dołącz do 
naszego internetowego dialogu młodzieży z naszą przewodniczącą rady nadzorczej Andreą Enrią. Podziel się z nami swoimi 
poglądami i pytaniami!

PYTANIA I ODPOWIEDZI #GOSPODARKA

MÓWCA
Andrea Enria, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Europejski Bank Centralny

MODERATORKA
Georgina Garriga Sánchez, Uczestniczka Programu Absolwent w Europejskim Banku Centralnym (EBC)
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ORGANIZATOR: 
EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY (EKES)

NASZ KLIMAT, NASZA PRZYSZŁOŚĆ
WEŹ UDZIAŁ W SYMULACJI KONFERENCJI KLIMATYCZNEJ
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 rozwija-
jący 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 hiperrealistycznej symulacji międzynaro-
dowej konferencji klimatycznej (COP). Wciel się w przedstawiciela świata polityki albo przemysłu i zmierz się z tematem 
neutralności węglowej. 

ZIELONA ŚCIEŻKA

GRA FABULARNA

#EDUKACJA #ŚRODOWISKO #UCZESTNICTWO

FACYLITATORZY
Adrián Tóth
Elias De Keyser

ORGANIZATOR: 
EUROPEJSKA FEDERACJA ZAWODOWYCH SZKÓŁ CYRKOWYCH (FEDEC)

ŻYCIE NA TRAMPOLINIE
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 improwizowane spektakle 
i animacje.

SPEKTAKL #SZTUKA

ORGANIZATOR: 
EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

PRZEJRZYSTOŚĆ I DEMOKRACJA W UE PRZYSZŁOŚCI? 
POROZMAWIAJ Z EUROPEJSKIM RZECZNIKIEM 
PRAW OBYWATELSKICH
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, zwłasz-
cza 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.

WARSZTAT #DEMOKRACJA #PRAWAOBYWATELSKIE

MÓWCZYNI
Emily O’ Reilly, Europejska Rzeczniczka Praw Obywatelskich

MODERATORKA
Nini Tsiklauri, aktywistka UE, autorka, aktorka i politolożka
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ORGANIZATOR: 
EUROPEJSKĄ AGENCJĘ KOSMICZNĄ (ESA)

PYTAJ, O CO CHCESZ
SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI Z ASTRONAUTĄ 
Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak Ziemia wygląda z góry? Jak człowiek czuje się w stanie nieważkości? Jak astro-
nauci spędzają wolny czas na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Czego kosmos uczy nas o życiu na Ziemi? Chcesz 
dowiedzieć się więcej o programach ESA? Jak Europa chce stać się liderem w tej dziedzinie? Dołącz do sesji pytań i odpo-
wiedzi i porozmawiaj z austronautą z ESA.

PYTANIA I ODPOWIEDZI #INNOWACJA #ŚWIAT

MÓWCA
Frank de Winne, astronauta, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)

MODERATORKA
Rachel Stewart, Dziennikarka, Deutsche Welle

ORGANIZATOR: 
FRANCUSKI KOMITET OLIMPIJSKI (CNOSF)

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W EUROPIE
ZRÓWNOWAŻONE AMBICJE
Ruch olimpijski dąży do tego, by wnieść wkład w pokój na świecie poprzez sport uprawiany bez dyskryminacji i w duchu 
olimpijskim. W 2024 r. i 2026 r. Europa znów będzie gospodarzem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich, tym razem w 
Paryżu i Mediolanie-Cortinie d’Ampezzo. Jak duch olimpijski, który oznacza przyjaźń, fair play i solidarność, może sprzy-
jać wzajemnemu zrozumieniu nie tylko w czasie igrzysk? Jak wymyślić sport na nowo, tak by sprzyjał zrównoważonemu 
rozwojowi? Jak możemy zadbać o to, by w sporcie najważniejsi byli ludzie, ich zdrowie i dobre samopoczucie? Weź udział 
w panelu z przedstawicielami europejskiego ruchu sportowego i instytucji politycznych i podyskutuj o potencjale sportu! 

PANEL DYSKUSYJNY #EDUKACJA #SPOŁECZNY #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ 

AKTYWNOŚCI SPORTOWE
Dołącz do nas w Gymnasium i poznaj następujące dyscypliny (wymagana wcześniejsza rejestracja): 
 •  Blind soccer
 •  Aikido
 •  Szermierka
 •  Siatkówka
 •  Boks cardio
 •  Taekwondo
 •  Badminton
 •  Capoeira

Na Boiska do koszykówki zagrasz w 
 •  Koszykówkę 3x3 
 •  Koszykówkę na wózkach

a na boisku do baseballu
 •  W baseball (rejestracja niewymagana)
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Na boisku piłkarskim i Stadionie Lekkoatletycznym spędzisz czas z różnymi klubami sportowymi i w radosnej 
atmosferze poznasz 
 •  Golfa,
 •  Lekkoatletykę
 •  Boks
 •  Sport osób z niepełnosprawnościami
 •  Wspinaczkę
 •  Judo
 •  Rugby
 •  Hokej
 •  Ultimate Frisbee
 •  Disc golf

 W wiosce młodzieżowej odkryjesz 
 •  Boks cardio
 •  Body taekwondo

AKTYWNOŚCI SPORTOWE #EDUKACJA #ZDROWIE #SPOŁECZNY

ORGANIZATOR: 
GALWAY2020

JAK ZORGANIZOWAĆ LOKALNE WYDARZENIE EYE
W kwietniu 2021 r. Galway gościło EYE on the Edge (EYE na obrzeżach), pierwszą lokalną wersję EYE. W weekend w kwiet-
niu 2021 r. podczas EYE on the Edge zrealizowano fascynujący program. który poruszył współczesne kwestie europejskie 
i globalne, wykorzystując różne głosy i perspektywy. W programie znalazły się dyskusje panelowe, warsztaty, muzyka 
na żywo, teatr i występy kabaretowe. Weź udział w tej sesji, aby poznać zespół odpowiedzialny za EYE na obrzeżach. Do-
wiedz się, jaką miał wizję projektu, co przyczyniło się do sukcesu i jak opracować podobne inicjatywy. 

WARSZTAT #DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO

ORGANIZATOR: 
STOWARZYSZENIE GRAINE DE CIRQUE W STRASBURGU

SPADNIE CZY WZLECI?
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! Żonglerka – owszem, ale nie w 
pojedynkę! Warsztaty pozwolą ci przełamać pierwsze lody: poznasz na nich innych uczestników EYE!

WARSZTAT #SZTUKA



31

ORGANIZATOR:
JM MIĘDZYNARODOWY

KONKURS DLA WSCHODZĄCYCH ZESPOŁÓW 2021
Dołącz do tysięcy młodych ludzi z całej Europy – i do mieszkańców Strasburga – na spektakularnym koncercie na świeżym 
powietrzu. W piątek i sobotę wieczorem zwycięzcy europejskiego konkursu dla wschodzących zespołów zaprezentują 
swój talent na scenie, by wspólnie świętować i pokazać, że muzyka nie zna granic! 

WYSTĘPY MUZYCZNE #SZTUKA #KULTURA #UCZESTNICTWO

MUSICALAPSE TERAZ? 
CZY ISTNIEJE ŻYCIE PO COVID DLA MŁODYCH 
EUROPEJSKICH MUZYKÓW?
JM International poprowadzi otwartą dyskusję na temat tego, jak może wyglądać przyszłość młodych europejskich mu-
zyków w nadchodzących latach, biorąc pod uwagę wpływ pandemii. Skoncentrujemy się na podkreśleniu wyzwań i roz-
wiązań dla naprawy sektora kultury w Europie, wzmacniając głosy i potrzeby młodych ludzi, których to dotyczy. Dyskusja 
panelowa obejmie perspektywy osób decyzyjnych, ekspertów branży muzycznej, organizacji młodzieżowych i kultural-
nych oraz młodych muzyków.

PANEL DYSKUSYJNY #SZTUKA #KULTURA #SPOŁECZEŃSTWO

PROMOWANIE SWOJEJ MARKI/ ZESPOŁU
JAK PRZENIEŚĆ SWOJĄ OBECNOŚĆ W INTERNECIE NA WYŻSZY
POZIOM I ROZBUJAĆ MARKETING MUZYCZNY
Bycie młodym artystą/muzykiem to dzisiaj coś więcej niż tylko wydawanie dobrej muzyki. Musisz zbudować markę, roz-
bujać media społecznościowe i zrobić wiele innych rzeczy, aby wyrobić sobie znak firmowy. JM International zorganizuje 
warsztat, aby wzmocnić młodych artystów i pomóc im odkryć potencjał cyfrowego świata, a także opracować przemyśla-
ne strategie marketingowe i komunikacyjne. 

WARSZTAT #SZTUKA

WYSTĘPY NA SCENIE
ZWIĘKSZ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI I PEWNOŚĆ SIEBIE ORAZ POPRAW
SKUTECZNOŚĆ PREZENTACJI I WYSTĘPÓW NA ŻYWO NA SCENIE
Niezależnie od tego, czy jesteś piosenkarzem, aktorem, muzykiem, studentem, artystą słowa mówionego, gawędzia-
rzem, dyskutantem czy prezenterem… bycie na scenie może być przerażające! Na szczęście obecność na scenie to coś, 
nad czym możesz pracować, a nie tylko coś, z czym się rodzisz. Podczas tych warsztatów JMI pomoże młodym artystom 
i muzykom zrozumieć, w jaki sposób odbierani są na scenie, jak prezentują się publiczności i jak mogą zwiększyć swoją 
pewność siebie na scenie. 

WORKSHOP #ART
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ORGANIZATOR: 
PASS THE MIC (PRZEKAŻ MIKROFON), PRZY WSPARCIU MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI 
(UNICEF)

PRZEKAŻ MIKROFON
HISTORIE MŁODYCH LUDZI NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTYCH KRYZYSEM
„Przekaż mikrofon” to inicjatywa i ruch młodych aktywistów klimatycznych z różnych zakątków świata. Chcą oni stworzyć 
koalicję swoich organizacji, zwiększyć reprezentację w ruchu klimatycznym, a tym samym lepiej informować o pilnym 
charakterze kryzysu. Jak młodzieżowy ruch klimatyczny odbuduje się po pandemii? Jak może stać się bardziej zróżnico-
wany? Jak sprawić, żeby głosy ludzi z najbardziej dotkniętych obszarów znalazły się na pierwszym planie? Dołącz do nas 
w wizualnej podróży ostatnich miesięcy i zobacz, jak młodzi aktywiści klimatyczni nawigują po najpilniejszym i egzy-
stencjalnym zagrożeniu ludzkości. Zadaj im swoje pytania podczas sesji Q&A i zobacz, jak wygląda front walki z kryzysem 
klimatycznym.

ZIELONA ŚCIEŻKA

FILM & Q&A

#SZTUKA #ŚRODOWISKO #UCZESTNICTWO

MÓWCY
Adélaïde Charlier, Działaczka na rzecz klimatu i praw człowieka, współzałożycielka, Youth for Climate
Cyril Obtabil, działacz na rzecz klimatu i praw człowieka, ambasador raportu U z Ghany
Mitzi Jonelle Tan, aktywistka klimatyczna i rzeczniczka, Youth Advocates for Climate Action Philippines i Fridays for 
Future MAPA 
Siatra Msandu, działaczka na rzecz klimatu i praw człowieka, ambasadorka raportu U z Zimbabwe

MODERATORKA
Tori Tsui, aktywistka międzysekcyjnej sprawiedliwości klimatycznej i rzeczniczka zdrowia psychicznego, współzałoży-
cielka „Pass the Mic” Climate 

ORGANIZATOR:
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

PODNIESIENIE KOMPETENCJI EUROPEJSKICH INICJATORÓW ZMIAN
Jak chcesz uczestniczyć w życiu społecznym? Jaki wpływ chcesz wywrzeć? Jak wcielasz swoje pomysły w życie? Inicjato-
rów zmian, którzy mierzą się z różnorodnymi wyzwaniami, należy wyposażyć w konkretne umiejętności, takie jak umie-
jętność zarządzania projektami, aby mogli skutecznie pobudzać zmiany. Na tej sesji zapoznasz się z cyfrowym narzędziem 
edukacyjnym, które pomoże ci realizować projekty. Dowiesz się również, jak nieformalni menedżerowie projektów wyko-
rzystali je do realizacji swoich projektów od początku do końca. 

WARSZTAT #INNOWACJA #SPOŁECZEŃSTWO
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ORGANIZATOR:
ACTED

ŻYĆ BARDZIEJ EKOLOGICZNIE
JAK DUŻY ŚLAD WĘGLOWY ZOSTAWIASZ?
Wszystkie rodzaje działalności człowieka – przemysł, handel czy rozrywka – emitują pewne ilości dwutlenku węgla. Ilu z 
nas wie, jak dużo CO2 jest emitowane? Ilu z nas zna swój ślad węglowy? Czy wiedząc więcej o wpływie naszych działań i o 
związanych z nimi emisjach, potrafilibyśmy lepiej zmienić swoje zachowanie? Czy możemy się dostosować, nie zmieniając 
drastycznie stylu życia? Chociaż złagodzenie skutków globalnego ocieplenia wymaga systemowych zmian politycznych, 
nie należy bagatelizować znaczenia działań pojedynczych osób. A młodzież może dawać przykład. Na tej interaktywnej 
sesji w formie gry młodzi uczestnicy pokażą, jak każde działanie zmniejszające nasz indywidualny ślad węglowy pozwala 
zmniejszyć globalną emisję dwutlenku węgla. Każdy może coś zmienić.

ZIELONA ŚCIEŻKA

WARSZTAT

#ŚRODOWISKO #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ #ŚWIAT

ORGANIZATOR:
AEGEE-EUROPE

EUROPA 404
GRANIC (NIE) ZNALEZIONO
Unia Europejska opowiada się za swobodnym przepływem osób i mobilnością, ale pandemia COVID-19 pokazała nam, 
że swoboda ta może czasami zostać odsunięta na boczny tor. Na ile realistyczne są dążenia do Europy bez granic? Czy 
to pandemia utrudniła swobodne przemieszczanie się, czy też od początku były problemy z realizacją tej swobody? Co 
zmieniły najnowsze przepisy? I jak możemy zapewnić takie same możliwości młodym ludziom po każdej stronie granicy? 
Weź udział w warsztatach i pokaż nam, gdzie twoim zdaniem zaczyna się i kończy Europa i gdzie jesteśmy teraz!

WARSZTAT #MIGRACJA #SPOŁECZEŃSTWO #ŚWIAT

DROGA KU GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym? I dlaczego należy do niej dążyć? Jak możemy stworzyć gospodarkę o obie-
gu zamkniętym i jak poszczególni ludzie mogą się do tego przyczynić? I jaki ma to związek z Konferencją w sprawie 
przyszłości Europy? Weź udział w warsztatach, aby dowiedzieć się więcej, wymienić się pomysłami i zainspirować się 
działaczami na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym!

ZIELONA ŚCIEŻKA
WARSZTAT

#GOSPODARKA #ŚRODOWISKO
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ORGANIZATOR:
AJS - YOUTH

ODPOWIEDZIALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
GOSPODARKA DLA WSPÓLNEGO DOBRA
Czym się kierujesz wybierając produkty w supermarkecie? Jak o tym decydujesz? Jakimi wartościami się kierujesz? Jak 
zmienić gospodarkę, by skorzystali na tym wszyscy: ludzie i planeta? Dołącz do tych warsztatów i przez zabawę dowiedz 
się jak gospodarka może służyć wspólnemu dobru.

WARSZTAT #GOSPODARKA #SPOŁECZNY #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

ORGANIZATOR:
AMBASCIATORI DEI DIRITTI UMANI

M-EAT & GR-EAT 
WPŁYW ŻYWNOŚCI NA STYL ŻYCIA I ŚRODOWISKO
Jedzenie to podstawa. Potrzebujemy go, by żyć. Jest elementem kultury i tradycji oraz wartością w gospodarce. Produkcja 
żywności to sektor zaawansowany technologicznie, a jednak wciąż powszechnie marnuje się żywność i dochodzi do za-
nieczyszczeń w łańcuchach dostaw. Jak zmniejszyć ilość odpadów i zanieczyszczeń? Jak pozbyć się zbędnych opakowań? 
Jak promować produkty lokalne i sezonowe? Jak połączyć zdrową dietę dla wszystkich ze zrównoważonymi modelami 
biznesowymi? Dołącz to tych warsztatów aby zobaczyć, jaką masz rolę w łańcuchu żywnościowym jako indywidualny 
konsument i jak europejscy decydenci mogą pomóc w propagowaniu zrównoważonego stylu życia dla nas i dla środo-
wiska.

ZIELONA ŚCIEŻKA
WARSZTAT

#ŚRODOWISKO #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ ROZWÓJ

ORGANIZATOR: 
STOWARZYSZENIE MIGRATION SOLIDARITÉ ET ECHANGE POUR LE DÉVELOPPEMENT (AMSED)

SPACER PO STRASBURGU
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, KULTURA I PRAWA CZŁOWIEKA
Wybierz się na spacer po Strasburgu. Przystanki to między innymi Europejski Trybunał Praw Człowieka, Place de la Répu-
blique i ogród botaniczny. Po drodze dowiesz się więcej o prawach człowieka w Europie, dziedzictwie kulturowym w 
Strasburgu i o tym, jak miasto wspiera zrównoważony rozwój.

WYCIECZKA #KULTURA #ŚRODOWISKO #PRAWA
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ORGANIZATOR:
ASSOCIATION OF ACTIVE YOUTHS OF FLORINA

EYE. SZUKAMY SKARBÓW
Czy kiedykolwiek zwiedziłeś Strasburg? Wiesz, gdzie są najlepsze miejsca na selfie? Może znajdziesz je, odpowiadając na 
pytania o UE? Spróbuj swoich sił w zespole. Z aplikacją ActionBound przyłącz się do poszukiwaczy skarbów w Strasburgu. 
Do Waszych zadań będzie należało: zrobienie selfie w różnych miejscach w mieście, odpowiadanie na pytania o UE i EYE, 
udział w sondażach, quizach, biegu na orientację i innych interaktywnych ćwiczeniach. Zwycięży najszybszy i najbardziej 
kreatywny zespół!

POSZUKIWANIE SKARBU #CYFRYZACJA #INNOWACJA

ORGANIZATOR: 
BAWARSKA RADA MŁODZIEŻY

WIĘCEJ PRZESTRZENI DLA MŁODYCH LUDZI
AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY 
Jednym z europejskich celów młodzieżowych jest „przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich”. Ale co to znaczy? I jak moż-
na go wprowadzić w życie? Jak zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa? Czy wiesz, jak możesz zaangażować się 
w swoim regionie? Jak zwiększyć aktywność młodzieży na szczeblu europejskim? Weź udział w warsztatach, aby wraz z 
posłami do Parlamentu Europejskiego omawiać, kształtować i rozwijać pomysły dotyczące aktywizacji młodzieży, a także 
uzyskać wskazówki i porady w tym względzie.

WARSZTAT #DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO #PRAWA

ORGANIZATOR:
BETA EUROPE - BRINGING EUROPEANS TOGETHER ASSOCIATION

DEBATA NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI EUROPY
SYMULACJA PRACY KOMISJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Chcesz wiedzieć, jak to jest zasiadać w komisji Parlamentu Europejskiego? Weź udział w tej symulacji i wciel się w rolę 
europosła lub europosłanki! Wraz z przypisaną Ci grupą polityczną będziesz decydować o strategii oraz weźmiesz udział 
w debacie, której wynikiem będzie rezolucja. Niech inni usłyszą twój głos!

CONFERENCE TRACK
GRA FABULARNA

#DEMOKRACJA #SPOŁECZEŃSTWO



36

ORGANIZATOR:
BUMBLEBEE

DRZEWA GŁOSU NIE MAJĄ
Na świecie wycina się tyle drzew, że pradawne puszcze i lasy deszczowe mogą wkrótce zniknąć zupełnie, a przecież to zie-
lone płuca planety. Jak młodzież w Europie może temu zapobiec? Jak zmienić nastawienie polityków? W tym wydarzeniu 
artystycznym połączonym z debatą oddamy głos drzewom. 

ZIELONA ŚCIEŻKA

ARTYSTYCZNY WYSTĘP

#SZTUKA #ŚRODOWISKO #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

ORGANIZATOR:
CENTRUM EUROPE DIRECT ÎLE-DE-FRANCE

KOMUNIKACJA INKLUZYWNA W WALCE Z DYSKRYMINACJĄ
Dyskryminacja jest wszechobecna. By ją zobaczyć, wystarczy włączyć telefon, radio czy telewizję: rasistowskie przestęp-
stwa z nienawiści, strefy wolne od LGBTIQ, nierówności między kobietami i mężczyznami, które prawdopodobnie jeszcze 
się pogłębią z powodu pandemii COVID-19. Media społecznościowe okazały się idealnym rozsadnikiem mowy nienawiści. 
Jak rozpoznać dyskryminację? Jak sprawić, by media społecznościowe nie służyły do szerzenia nienawiści, tylko edukowa-
ły? Co zrobić, by komunikacja publiczna – w prasie i w wystąpieniach polityków – była bardziej inkluzywna?

WARSZTAT #CYFRYZACJA #SPOŁECZEŃSTWO

ORGANIZATOR:
CHOIRUP

RAZEM BRZMIMY LEPIEJ!
W trudnych czasach społeczeństwa są podzielone, spolaryzowane i rozdrobnione. Jak znaleźć wspólny głos? Jak znaleźć 
pokój w jedności? Czy sztuka i muzyka mogą służyć prawdzie i łączyć ludzi? Czy chóralny śpiew sprzyja współpracy? Co 
sprawia, że Twój głos brzmi głośniej i donośniej? Czy grupa ludzi może przemawiać wspólnym głosem? Dołącz do chóru i 
sprawdź. Nie musisz umieć dobrze śpiewać aby dołączyć, musisz po prostu dobrze się bawić.

WARSZTAT #SZTUKA #KULTURA #SPOŁECZEŃSTWO

ORGANIZATOR:
CONVERGENCES - YOUTH WE CAN! AND CLIMATES

COP W MOIM MIEŚCIE
Jakie to uczucie być częścią COP i prowadzić negocjacje dotyczące zmiany klimatu podczas konferencji? Przekonaj się o 
tym podczas COP w symulacji w Twoim mieście. Dowiesz się więcej o międzynarodowych negocjacjach klimatycznych i 
znajdz inspirację do walki ze zmianą klimatu. 

ZIELONA ŚCIEŻKA

GRA FABULARNA

#ŚRODOWISKO
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ORGANIZATOR:
#DIASPORAVOTE!

POZNAJ WŁASNE UPRZEDZENIA
ZOSTAŃ ANTYRASISTOWSKIM SOJUSZNIKIEM 
W 2019 r., po zabójstwie George’a Floyda, miesiącach protestów w całej Europie, naciskach ze strony antyrasistowskich 
organizacji pozarządowych i Parlamentu Europejskiego, Komisja Europejska w końcu opublikowała swój pierwszy w hi-
storii plan działania przeciwko rasizmowi. Komisja potwierdziła, że rasizm instytucjonalny i systemowy istnieje i wpływa 
na wszystkie obszary życia mniejszości rasowych, osób czarnoskórych, społeczności romskich i społeczności muzułmań-
skich. Czy jednak plan działania przeciwko rasizmowi wystarczy, aby wyeliminować rasizm i wzmocnić pozycję tych zmar-
ginalizowanych grup? Jaką rolę odgrywają media w tworzeniu uprzedzeń? Czy plan działania wystarczy, aby przeciw-
działać rozdrobnieniu naszych społeczeństw i walce jednych przeciwko drugim? Jakie wnioski wyciągnęliśmy ze śmierci 
George’a Floyda i z działań europejskiego ruchu „Black lives matter”? Rasizm jest problemem nas wszystkich i wszyscy 
musimy wziąć za niego odpowiedzialność. Co robisz, by przeciwdziałać rasizmowi na co dzień? Podczas tych warsztatów 
omówimy stan realizacji planu działania i przedstawimy historie pokazujące wpływ rasizmu na życie. Weź udział w warsz-
tatach, aby dowiedzieć się, jak zaangażować się w działania i przyczynić się do rozwiązania tego problemu, ponieważ nie 
można już dłużej milczeć.

WARSZTAT #UCZESTNICTWO #PRAWA #SPOŁECZEŃSTWO

ORGANIZATOR:
SEKCJA DOKUMENTALNA ISLAMOFOBIA I ANTYMUZUŁMAŃSKI RASIZM

SZKOLENIE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI, RÓWNOŚCI
I WYCZULENIA NA PRZEJAWY RASIZMU
Dyskryminacji rasowej zakazują podstawowe traktaty UE oraz europejska konwencja praw człowieka. Mimo to rasizm 
wciąż istnieje. Co możemy zrobić, by mu przeciwdziałać? Jaka odpowiedzialność na nas spoczywa? Jak możemy wspierać 
ofiary rasizmu? Jak uczyć się odwagi cywilnej? Na tych warsztatach poznasz różnorodność w Twej własnej tożsamości, 
zrozumiesz swoje miejsce w społeczeństwie i swoje przywileje oraz zastanowisz się nad własnymi uprzedzeniami. 

WARSZTAT #PRAWA #SPOŁECZEŃSTWO

ORGANIZATOR:
EINE WELT NETZ NRW

JEDEN ŚWIAT DLA WSZYSTKICH
GRANICE POLITYCZNE A SWOBODA PRZEMIESZCZANIA SIĘ
Jako młodzi Europejczycy często postrzegamy granice jako relikt przeszłości. Chcąc poznać inny kraj, po prostu wsiadamy 
do pociągu – tak było w każdym razie przed pandemią COVID-19. Jesteśmy pokoleniem Erasmusa. Po co więc rozmawiać 
o granicach? Na tych interaktywnych warsztatach pokażemy, jak granice wciąż oddziałują na nasze życie i na życie innych 
ludzi, zwłaszcza tych, którzy nie mają unijnego paszportu. Będziemy mówić o nierównościach na świecie, o tym, skąd się 
wzięły i jak je usunąć. Chcesz skonfrontować z innymi swój obraz świata? Weź udział w dyskusji.

WARSZTAT #MIGRACJA #ŚWIAT
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ORGANIZATOR:
ENGSO YOUTH

ZRÓBMY KROK KU INTEGRACJI
Korzyści z ćwiczeń fizycznych są powszechnie znane, jednak młodzież z niepełnosprawnościami bierze udział w zajęciach 
sportowych znacznie rzadziej niż dzieci bez niepełnosprawności. Trzeba zwiększyć ich aktywność, bo poprawia ona stan 
ciała i ducha oraz sprzyja integracji, a to przyniesie korzyści całemu społeczeństwu. We współpracy z partnerami powstał 
projekt „COME in”, a w nim „Krok ku integracji” – zestaw propozycji i zaleceń dla trenerów i wychowawców, jak poprowa-
dzić zajęcia dla młodzieży z niepełnosprawnościami. Chcesz dowiedzieć się więcej o tych rozwiązaniach? Możesz nam po-
móc przetestować, upowszechniać i doskonalić te narzędzia, jeśli powiesz nam, na ile są przydatne w praktyce i jak można 
je dalej rozwijać w polityce na rzecz młodzieży i wychowania fizycznego. Dołącz do tych warsztatów aby zastanowić się, 
jak jeszcze można dotrzeć do młodych ludzi z niepełnosprawnością, pomóc im uwierzyć w siebie i umocnić ich pozycję 
przez sport, by mogli jeszcze aktywniej włączyć się w życie społeczne. 

WARSZTAT #EDUKACJA #UCZESTNICTWO #SPOŁECZNOŚĆ

ORGANIZATOR:
ESCAPE ROOM ZESPÓŁ SOCIALNA AKADEMIJA

UCIEC PRZED BEZROBOCIEM WŚRÓD MŁODZIEŻY
Rynek pracy stale się zmienia, a wraz z nim i miejsca pracy. Obecni uczniowie i studenci będą prawdopodobnie zatrudnie-
ni na stanowiskach, których nawet jeszcze nie znamy. Jak przygotować się na tę niepewną przyszłość? Jakich umiejętności 
potrzebujemy, by łatwiej wejść na rynek pracy? Jak politycy lokalni, krajowi i europejscy mogą nam pomóc? Spotkajmy się 
w escape roomie. Rozwiązując zagadki, uchronimy młodzież przed bezrobociem.

WARSZTAT #GOSPODARKA #PRACA

ORGANIZATOR:
EUPHORIA YOUTH LAB- EUPHORIA GENERATION EUROPE

HYMN DLA EUROPY
Obywatele europejscy odczuwają poważne ograniczenia z powodu pandemii COVID-19 i nie są pewni, na ile ich głos liczy 
się na arenie europejskiej. Zabierzmy głos i wspólnie odśpiewajmy hymn europejski mówiący o pokoju, wolności i solidar-
ności. Co lubisz, a czego nie lubisz w Unii Europejskiej? Jak można zwiększyć solidarność w Unii i poza jej granicami? Jak 
obywatele Unii mogą aktywnie uczestniczyć w jej procesie decyzyjnym? Czym jest tożsamość europejska? Próbowaliście 
może odpowiedzieć sobie na te pytania dzięki muzyce? Dołącz do występu aby napisać słowa hymnu i razem go zaśpie-
wać. 

ARTYSTYCZNY WYSTĘP #SZTUKA #KULTURA #DEMOKRACJA
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ORGANIZATOR:
EURODOXA

WALKA Z PLASTIKOWYM ZANIECZYSZCZENIEM
Europa wytwarza 322 mln ton plastiku rocznie, a tylko 30% z tej masy poddaje się recyklingowi. Gdybyście byli posłami do 
PE, co zrobilibyście, by temu przeciwdziałać? Jakie przepisy byście wprowadzili, by zwalczać zanieczyszczenie plastikiem? 
Skupilibyście się na recyklingu czy na produkcji? A może na jednym i drugim? Zasiądź na sali posiedzeń plenarnych, wejdź 
w rolę posła do Parlamentu Europejskiego i spróbuj uchronić Europę przed plastikowym zanieczyszczeniem.

GRA FABULARNA #DEMOKRACJA #ŚRODOWISKO #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

ORGANIZATOR:
EUROPEAN CAREERS ASSOCIATION MAASTRICHT

27+?
MŁODZIEŻ U STERU: POLITYKA SĄSIEDZTWA I ROZSZERZENIE UNII
Unia ściśle współpracuje z 16 krajami partnerskimi. To europejska polityka sąsiedztwa (EPS). Ponadto do przystąpienia do 
UE kandydują: Albania, Republika Macedonii Północnej, Czarnogóra, Serbia i Turcja. Co młodzi ludzie sądzą o roli Unii w 
jej sąsiedztwie? Jak zmieniać politykę sąsiedztwa? Co robić wobec trwających protestów na Białorusi? Jak doprowadzić 
do zakończenia wojny na Ukrainie? Kiedy rozszerzać Unię i przyjmować więcej państw członkowskich? Jak propagować 
demokrację, praworządność, poszanowanie praw człowieka i spójność społeczną – wartości podzielane przez tak wielu 
młodych ludzi? Dołącz do tego panelu i posłuchaj urzędników, dyplomatów i polityków unijnych, weź udział w debacie z 
ich udziałem oraz przedstaw swoje zdanie o roli UE na świecie. 

PANEL DYSKUSYJNY #DEMOKRACJA #ŚWIAT

ORGANIZATOR:
EUROPEAN CONFEDERATION OF INDEPENDENT TRADE UNIONS (CESI) YOUTH

WYTRZYMAŁOŚĆ I NAPRAWA ZASAD UE
PRZYWRÓCENIE ZATRUDNIENIA MŁODZIEŻY NA WŁAŚCIWE TORY 
Wytrzymałość i naprawa zasad UE - Przywrócenie zatrudnienia młodzieży na właściwe tory Pandemia COVID-19 to nie-
zmiernie trudny czas dla nas, młodych: odłączenie od przyjaciół i rodzin, trudności z edukacją zdalną, obawa przed przej-
ściem ze szkoły na rynek pracy. A jak będzie po pandemii? Jakie przeszkody napotkamy jako młodzi ludzie? Jak znajdzie-
my pracę po ukończeniu szkoły? Jak możemy zadbać o to, by młodzi ludzie nie tylko znajdowali zatrudnienie, ale również 
utrzymywali pracę? Weź udział w warsztatach, aby podzielić się swoimi doświadczeniami na rynku pracy z czasu pande-
mii i wspólnie z innymi młodymi ludźmi pomóc nam wdrażać finansowane przez UE plany odbudowy tak, aby należycie 
uwzględniać potrzeby młodych ludzi. 

WARSZTAT #UCZESTNICTWO #SPOŁECZNY #PRACA
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ORGANIZATOR:
EUROPEAN DEBATE INITIATIVE

POZNAJ SWOICH EUROPOSŁÓW I PODZIEL SIĘ SWOIMI
POGLĄDAMI NA TEMAT EUROPY!
Weź udział w warsztatach, aby spotkać się z posłami do Parlamentu Europejskiego i ich poznać! Zadaj pytania bezpo-
średnio posłom, którzy zajmują się zmianą klimatu i środowiskiem, sprawiedliwością społeczną, transformacją cyfrową i 
rolą UE na świecie. Skorzystaj z tej niepowtarzalnej okazji, aby wyrazić swoje obawy i przedstawić swoje pomysły na to, 
jak uczynić z Europy lepsze miejsce dla młodszego pokolenia. Warsztaty będą obejmować tematyczne, interaktywne 
dyskusje przy okrągłym stole, podczas których można będzie poznać posłów do PE i podzielić się swoimi pomysłami bez-
pośrednio z przedstawicielami obywateli UE! Jak to jest być posłem do PE i jak europosłowie reprezentują twoje interesy? 
Weź udział w warsztatach i dowiedz się! 

WARSZTAT #DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO

ORGANIZATOR: 
EUROPEJSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KOMISJA DS. MŁODZIEŻY

SAMODZIELNE ŻYCIE
TAK OCZYWISTE, A JEDNAK CZASEM NIEMOŻLIWE
Samodzielne życie stanowi wyzwanie dla wielu młodych ludzi, jednak dla osób z niepełnosprawnościami jest ono o wie-
le trudniejsze. Musimy sami wywalczyć sobie niezależność, stawiając czoło nadopiekuńczym rodzicom, trudnościom w 
znalezieniu przystosowanego mieszkania, niepewności finansowej, czy utrudnieniach w korzystaniu z podstawowych 
usług... To tylko przykłady przeszkód, jakie napotykają młodzi ludzie z niepełnosprawnością. Czym jest samodzielne ży-
cie? 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, mieszkają-
cych samodzielnie lub korzystających ze wsparcia, a także europosła lub europosłanki z niepełnosprawnością.

WARSZTAT #PRAWAOBYWATELSKIE #SPOŁECZNY #ZDROWIE

ORGANIZATOR:
EUROPEAN HORIZONS

JAK REAGOWAĆ NA CYBERKRYZYS W UNII
Zagrożenia dla bezpieczeństwa w UE są coraz bardziej zróżnicowane: od zmiany klimatu po cyberbezpieczeństwo. Jak 
Unia powinna reagować na te zagrożenia? Jak może im skutecznie przeciwdziałać we współpracy z partnerami? Weź 
udział w symulacji kryzysu w roli urzędnika UE, USA lub NATO. Odeprzecie cyberatak na szpital, zorganizowany w czasie 
śmiercionośnej fali upałów. Wobec sprzecznych interesów i informacji nic nie jest pewne. Czy zdołacie właściwie zareago-
wać na kryzys?

GRA FABULARNA #CYFRYZACJA #ŚRODOWISKO #BEZPIECZEŃSTWO
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ORGANIZATOR:
EUROPEAN SOLIDARITY NETWORK

PROJEKTOWANIE DLA RÓŻNORODNOŚCI
WOLONTARIAT DLA ZMIAN
Jak być aktywnym obywatelem na szczeblu lokalnym, a jednocześnie członkiem europejskiej wspólnoty wolontariuszy? 
Jak przekształcić nieprawdopodobne pomysły w przełomowe działania i zapoczątkować zmiany u podstaw? Czego na-
prawdę potrzebuje świat od młodych europejskich wolontariuszy? Przyłącz się do tej interaktywnej sesji zorganizowanej 
przez społeczność doświadczonych europejskich wolontariuszy aby poznać motywacje młodych wolontariuszy na szcze-
blu lokalnym i europejskim. Podzielimy się historiami wolontariuszy i wykorzystamy metodę design thinking, aby pomóc 
Ci realizować i rozwijać lokalne działania przynoszące zmianę od podstaw To dziś szczególnie ważne, by dać młodym 
ludziom przestrzeń i narzędzia, by mogli działać. Przekonajmy się, czym naprawdę jest solidarność! 

WARSZTAT #UCZESTNICTWO #SPOŁECZNY #ŚWIAT

ORGANIZATOR:
EUROPEAN STUDENT THINK TANK – GRUPA ROBOCZA DS. ŚRODOWISKA

SPEED DATING Z EUROPEJSKIM ZIELONYM ŁADEM
Europejski Zielony Ład to kompletny plan przeciwdziałania kryzysom klimatycznym. Ma przekształcić naszą gospodarkę, 
a jednocześnie dać nam trwałe perspektywy na przyszłość. Co konkretnie znalazło się w Zielonym Ładzie? Które sektory 
gospodarki mają przejść transformację i jak ma ona przebiegać? Które części Twojego zepsutego smartfona zostaną po-
nownie wykorzystane dzięki przepisom dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym? Jak strategia „Od pola do stołu” 
wpływa na metody uprawy owoców i warzyw, które trafiają na Twój talerz? Jaka jest rola roślin balkonowych w ochro-
nie różnorodności biologicznej w Europie i w osiąganiu celów strategii ochrony różnorodności biologicznej na 2030 r.? 
I przede wszystkim: jak Zielony Ład wpłynie na życie młodych ludzi po pandemii? Dołącz do tych warsztatów aby się 
dowiedzieć.

ZIELONA ŚCIEŻKA

WARSZTAT

#DEMOKRACJA #ŚRODOWISKO #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

ORGANIZATOR:
EUROPEAN YOUTH CARD ASSOCIATION

OPOWIEDZ SIĘ ZA EUROPĄ
DYSKUSJA O PRZYSZŁOŚCI EUROPY – ZATRUDNIENIE, 
DYSKRYMINACJA I ZDROWIE PSYCHICZNE
Jak widzisz przyszłość Europy? Za czym się opowiadasz? Czy jest to wysokiej jakości zatrudnienie dla młodych ludzi? 
Równość płci i prawa osób LGBTI? Upewnienie się, że każdy ma dostęp do opieki psychicznej? Dołącz do tej sesji, aby prze-
dyskutować te kwestie w małych grupach fokusowych prowadzonych przez młodych aktywistów EYCA i zrozumieć dany 
problem, opracować nowe pomysły i napisać rekomendacje. Następnie przedyskutuj swoje zalecenia z panelem posłów 
do PE, upewniając się, tak aby Twój głos był słyszalny przy podejmowaniu decyzji o przyszłości Europy!  

CONFERENCE TRACK

WARSZTAT

#ZDROWIE #PRAWA #SPOŁECZNY
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OPOWIEDZ SIĘ ZA EUROPĄ
DYSKUSJA O PRZYSZŁOŚCI EUROPY
EDUKACJA, KONSUMPCJA I UDZIAŁ MŁODZIEŻY
Jak widzisz przyszłość Europy? Za czym się opowiadasz? Czy frustruje cię przestarzały system edukacji? Czy chcesz ułatwić 
świadomą konsumpcję? Czy chcesz, by młodzi ludzie aktywnie uczestniczyli w procesach demokratycznych? Weź udział 
w tej sesji, aby omówić powyższe kwestie w małych grupach dyskusyjnych, kierowanych przez młodych działaczy EYCA, 
oraz lepiej zrozumieć omawiane problemy, opracować nowe pomysły i przygotować zalecenia. Następnie przedyskutuj te 
zalecenia z grupą posłów do PE, tak aby Twój głos był słyszalny przy podejmowaniu decyzji o przyszłości Europy!  

ZIELONA ŚCIEŻKA

CONFERENCE TRACK

WARSZTAT

#EDUKACJA #DEMOKRACJA #ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

ORGANIZATOR:
EUROPEERS INTERNATIONAL

PRZYSZŁOŚĆ PRACY
EuroPeers International aktywnie pomaga podnosić umiejętności młodych ludzi w 15 państwach członkowskich UE i poza 
nią. Bazując na wspólnych doświadczeniach z europejskich projektów młodzieżowych, EuroPeers pomaga młodym lu-
dziom znaleźć własną ścieżkę zawodową. Jak walczyć z bezrobociem młodzieży? Jakie umiejętności pomagają znaleźć 
pracę? Jak najlepiej wykorzystać unijne programy młodzieżowe, które pomagają młodym ludziom nabywać umiejętności 
i kompetencje przydatne na rynku pracy? Na tych interaktywnych warsztatach zainspirujesz się osobistymi historiami 
młodych ludzi i dowiesz się więcej o Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności i innych programach, które pomagają 
młodym ludziom kształtować ich przyszłość zawodową. 

WARSZTAT #EDUKACJA #UCZESTNICTWO #PRACA

ORGANIZATOR:
EUROPHONICA ITALIA

RADIO EYE
Marzysz o wystąpieniu w audycji radiowej na żywo? O śledzeniu w radiu ważnego wydarzenia? Chcesz podzielić się swo-
imi doświadczeniami z EYE z młodymi ludźmi w całej Europie? Posłuchać, jak brzmi EYE2021? Tymczasowe radio, które 
utworzy Europhonica, będzie nadawać transmisje z EYE do różnych państw członkowskich. Dzięki udziałowi wybitnych 
operatorów radiowych Europhoniki z różnych krajów europejskich, audycje będą wielojęzyczne, a zatem dotrą do więk-
szej liczby słuchaczy. Posłuchaj relacji uczestników z ich udziału w tym wydarzeniu lub podziel się własnymi spostrzeże-
niami z młodymi ludźmi w całej Europie!

RADIO #SZTUKA #KULTURA #ŚWIAT
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ORGANIZATOR:
FASHION REVOLUTION PORTUGAL

SWAP PARTY
WYMIEŃMY SIĘ STARYMI UBRANIAMI, HISTORIAMI Z PRZESZŁOŚCI
I POGLĄDAMI NA PRZYSZŁOŚĆ
W 2019 r. ruch Fashion Revolution ogłosił kryzys klimatyczny. Przemysł modowy i włókienniczy coraz bardziej niszczy 
środowisko. Chcemy, by niezwłocznie zredukowano światową produkcję. Dlatego deklarujemy: Najbardziej ekologicz-
na odzież to ta, którą już masz! Jak przedłużyć żywotność odzieży i zmniejszyć jej wpływ społeczny i środowiskowy? 
Jak przywrócić kulturowe mechanizmy wartościowania dóbr? Na naszym swap party możesz wymienić się ubraniami i 
akcesoriami, których już nie nosisz – bezpłatnie i w duchu budowania wspólnoty wykraczającej daleko poza samo zdo-
bywanie bardziej ekologicznych „nowych” ubrań. Będziemy się wymieniać nie tylko odzieżą, ale też historiami z życia i 
obawami o naszą wspólną przyszłość.

ZIELONA ŚCIEŻKA

WARSZTAT

#KULTURA #ŚRODOWISKO #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

ORGANIZATOR:
FOODSHARING LUXEMBOURG

ZJEDNOCZENI PRZECIW MARNOWANIU ŻYWNOŚCI
BY JEDZENIE TRAFIAŁO DO NASZYCH ŻOŁĄDKÓW
Jedna trzecia światowej produkcji żywności trafia do kosza na śmieci. Marnujemy więc jedną trzecią zasobów potrzeb-
nych do produkcji żywności. W Unii wyrzuca się rocznie 173 kg żywności na osobę. Marnowanie żywności to także jedna 
z głównych przyczyn kryzysu klimatycznego. Co możemy z tym zrobić? Jak młodzi ludzie mogą zainicjować zmiany, by 
osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju nr 12: „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”, wpisany do programu działań 
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 r.? Dołącz do tych warsztatów aby wymienić się poglądami i opracować 
jasne postulaty polityczne, mające posłużyć rozwiązaniu tego problemu. „Zjednoczeni przeciwko marnowaniu żywno-
ści”! 

ZIELONA ŚCIEŻKA

WARSZTAT

#ŚRODOWISKO #UCZESTNICTWO #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

ORGANIZATOR:
FORUM OF EUROPEAN MUSLIM YOUTH AND STUDENT ORGANIZATIONS (FEMYSO)

DEMOKRATYCZNY INKUBATOR
MŁODZI LUDZIE A PROCES DEMOKRATYCZNY
Przez pokolenia i w różnych kulturach młodzi ludzie są generatorami zmian, angażując się we wszelkiego rodzaju kwestie 
społeczne. Jednak droga do uczestnictwa jest długa i często pełna przeszkód, co oznacza, że młodym ludziom może być 
trudno uczestniczyć w procesie demokratycznym. Czy uczestniczysz aktywnie w procesie demokratycznym? Jak młodzi 
ludzie mogą odgrywać pierwszoplanową rolę w rozwiązywaniu problemów kulturowych i międzypokoleniowych? Jaką 
wiedzą fachową możesz podzielić się z innymi młodymi ludźmi? Weź udział w tej sesji, aby omówić kwestię uczestnictwa 
młodzieży z młodymi ludźmi z całej Europy.

WARSZTAT #DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO 
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WPŁYW COVID-19 NA EDUKACJĘ
JAK SKUTECZNIE UCZYĆ ZDALNIE
Pandemia COVID-19 wpłynęła na system edukacji na całym świecie; spowodowała niemal całkowite zamknięcie szkół i 
uczelni. Nie tylko doprowadziło to do bezprecedensowego wykorzystania technologii w kształceniu i szkoleniu, ale także 
oznaczało próby, błędy i niepewność dla wszystkich. Nie jest to jedynie problem doraźny, może mieć długoterminowe 
konsekwencje i pogłębić nierówności. W ramach nowego zalecenia Rady w sprawie uczenia się przez internet i na odle-
głość w edukacji, mającego na celu uczynienie uczenia się na odległość, online i hybrydowego do końca 2021 r. skutecz-
nym, włączającym i angażującym: Co można zrobić, aby złagodzić te negatywne skutki? Jak skutecznie uczyć zdalnie? 
Jakich inwestycji potrzeba, aby poprawić kompetencje cyfrowe, pedagogiczne, społeczne i emocjonalne? 

WARSZTAT #CYFRYZACJA #EDUKACJA #UCZESTNICTWO

MÓWCZYNI
Hande Taner, Pani dyrektor ds. mediów w FEMYSO i członkini Rady Europy ds. młodzieży

ORGANIZATOR:
FRIDAYS FOR FUTURE EUROPE

WIZUALIZACJA ZRÓWNOWAŻONEGO ŻYCIA W 2035
Sprawiedliwość klimatyczna i przyszłość, w której można godnie żyć, to podstawowe prawa młodego pokolenia. UE jest 
gotowa wyznaczyć bardziej ambitne cele redukcji emisji w dalekiej przyszłości. Komisja powierzyła nam opracowanie wi-
zji tej przyszłości: Jak powinno wyglądać twoje miasto w 2035 r.? Czy łatwo Ci będzie odwiedzić dziadków mieszkających 
na wsi? Skąd będzie pochodziła żywność, którą znajdziesz na talerzu? Dołącz do tych warsztatów aby zastanowić się, jak 
może wyglądać nasza zrównoważona przyszłość. 

ZIELONA ŚCIEŻKA

WARSZTAT

#ŚRODOWISKO #UCZESTNICTWO #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

ORGANIZATOR:
GENERATION CLIMATE EUROPE

UMOCNIENIE POZYCJI MŁODYCH LIDERÓW W WALCE
ZE ZMIANĄ KLIMATU
Gdy światowi przywódcy skupili się na walce z kryzysem spowodowanym Covid-19, mniej uwagi zwracano na działania 
młodzieży na rzecz klimatu. Wychodząc z kryzysu, musimy pomóc młodym ludziom odnaleźć się w złożonym świecie 
unijnej polityki klimatycznej i środowiskowej, by mogli działać skutecznie i inkluzywnie. Co było dla Ciebie największym 
wyzwaniem w rozpoczęciu działalności we własnej społeczności? Co radzisz innym młodym działaczom? Jak Unia powin-
na wspierać młodych ludzi, by mogli uczestniczyć w europejskim procesie podejmowania decyzji o klimacie i środowisku? 
Na tych warsztatach spotkasz innych młodych działaczy na rzecz klimatu oraz poznasz narzędzia i zasoby dostępne w 
Ecofighters Action Toolkit.

ZIELONA ŚCIEŻKA

WARSZTAT

#ŚRODOWISKO #UCZESTNICTWO
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ORGANIZATOR:
GRECCY ODYSEUSZE 

SŁUCHAĆ ŚWIADOMIE
LEPSZA KOMUNIKACJA, LEPSZE RELACJE
Czy masz poczucie, że warto by odświeżyć swoje umiejętności komunikacyjne po długim okresie pandemii COVID-19? 
Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek, że wydawało ci się, iż słuchasz uważnie osoby, z którą rozmawiasz, a później nie możesz 
sobie przypomnieć, co mówiła? Czy przerywasz innym w pół zdania? Albo uważasz, że rozumiesz innych, ale ich komuni-
kat gdzieś się gubi po drodze? W dzisiejszym aktywnym świecie hałas i urządzenia elektroniczne szybko nas rozpraszają, 
ale nasze własne myśli lub reakcje mogą również odwracać naszą uwagę od rozmowy. Jak możemy stać się lepszymi 
słuchaczami? Kluczowa jest świadomość. Podczas warsztatów poznasz zasady świadomego słuchania i nauczysz się, jak 
poprawić swoje umiejętności komunikacyjne w życiu zawodowym i osobistym.

WARSZTAT #SPOŁECZNY 

ORGANIZATOR:
IGEM THRACE

JAK PREZENTOWAĆ NAUKĘ PRZEZ SZTUKĘ
I EDUKACJĘ NIEFORMALNĄ
W XXI wieku nauka stale się rozwija, a nasze życie nieustannie się zmienia. Codziennie powstaje tak wiele nowej wiedzy 
naukowej, że grozi nam dezinformacja w dziedzinach mających bezpośredni wpływ na nasze społeczeństwa. Pande-
mia Covid-19 pokazuje, jak bardzo potrzebne jest skuteczne zapoznawanie społeczeństwa z osiągnięciami nauki. Jak to 
zrobić? Jak wykorzystać sztukę i komunikację nieformalną, by skutecznie prezentować dane naukowe? Dołącz do tych 
warsztatów i dowiedz się, jak skutecznie przedstawić temat naukowy we własny, wyjątkowy sposób!

WARSZTAT #EDUKACJA #INNOWACJA

ORGANIZATOR:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NICCOLÒ MACHIAVELLI

ZIELONI WOJOWNICY
Co by było, gdyby wyrwane drzewa były wojownikami? Co by było, gdyby walczyły o swój ekosystem, o bioróżnorodność 
– i zginęły Przyłącz się do tego występu artystycznego,, aby usłyszeć ich historie wojenne i ponownie nawiązać kontakt 
z płucami świata.

ZIELONA ŚCIEŻKA

WYSTĄPIENIE ARTYSTYCZNE

#SZTUKA #ŚRODOWISKO
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ORGANIZATOR:
JESUIT REFUGEE SERVICE EUROPE (JRS)

ZMIANA
ZBUDUJMY SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE NA WSZYSTKICH
Czy chcesz umieć krytycznie spojrzeć na zagadnienia, które mają znaczenie dla przyszłości społeczeństw europejskich? 
Co myślisz na przykład o migracji i prawie azylu, które mogą mieć wpływ na twoją społeczność lokalną?   Czy chcesz 
pomagać uchodźcom, promować wymianę międzykulturową i przeciwstawiać się dyskryminacji? ZMIANA buduje społe-
czeństwo otwarte na udział wszystkich. Wszyscy razem mamy jakąś rolę do odegrania. Wiemy, że kiedy ludzie mogą się 
spotkać, często dochodzi do prawdziwej zmiany. Weź udział w tej sesji, aby poszerzyć swoją wiedzę, miło spędzić czas, 
spotkać ludzi z różnych środowisk, a także – być może – rzucić wyzwanie swoim własnym poglądom. 

WARSZTAT #EDUKACJA #MIGRACJA #SPOŁECZEŃSTWO

ORGANIZATOR:
KLIMADELEGATION E.V.

POMYSŁY MŁODZIEŻY NA EKOLOGICZNĄ GLOBALNĄ ODBUDOWĘ
Pandemia Covid-19 nadal ma ogromny wpływ na nasze życie. Pomimo trudności wychodzenie z pandemii to również 
okazja, by stworzyć bardziej zrównoważone i sprawiedliwe społeczeństwa. Jak może wyglądać zielona odbudowa go-
spodarki i przemysłu? Jak na nowo zorganizować miasta i przestrzeń publiczną? Jak mogą wyglądać systemy odporne na 
zmianę klimatu i kryzysy zdrowotne? Czy ekologiczne ożywienie gospodarki może przynieść więcej równości? Na tych 
warsztatach spojrzysz na te pytania z różnych punktów widzenia oraz przedstawisz swoje pomysły i obawy dotyczące 
ekologicznej odbudowy.

ZIELONA ŚCIEŻKA

WARSZTAT

#GOSPODARKA #ŚRODOWISKO #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

ORGANIZATOR:
LEUVEN DEBATING SOCIETY

UNIA W OCZACH MŁODZIEŻY
Jaka będzie przyszłość Unii? Jaka jest struktura UE? Jakie uprawnienia państwa narodowe powinny przekazać Unii? Przy-
szłe pokolenia obywateli będą musiały odpowiedzieć na te i inne zasadnicze pytania o przyszłość. Chcemy zachęcić do 
debaty nad ważnymi sprawami, by posługując się merytorycznymi argumentami, zobaczyć różne punkty widzenia. Chce-
my zająć się sprawami obecnymi w debacie politycznej i społecznej. Przeprowadzimy debaty nad jednym z następujących 
stwierdzeń:
(1) Sądzę, że przyszłością Unii jest mniejsza liczba państw członkowskich. 
(2) Sądzę, że w czasie pandemii szczepionki nie powinny być chronione patentami. 
(3) Sądzę, że Unia jest federacją.
Zapraszamy do debaty!

CONFERENCE TRACK

WARSZTAT

#DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO
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ORGANIZATOR:
LJUBLJANA PRIDE ASSOCIATION

INKLUZYWNY WOLONTARIAT
INKLUZYWNA UNIA
Na Konferencji w sprawie przyszłości Europy możesz zabrać głos i powiedzieć, w jakiej Europie chcesz żyć. Czy zastana-
wiałeś się co to oznacza dla wolontariatu? Jak wyobrażasz sobie przyszłość wolontariatu? Czym jest dla Ciebie wolontariat 
inkluzywny? Czego potrzebujesz, by zostać wolontariuszem? Dołącz do tej sesji, aby poznać koncepcję wolontariatu in-
kluzywnego i podzielić się swoimi zaleceniami i potrzebami, aby kształtować przyszłość wolontariatu!

WARSZTAT #UCZESTNICTWO #SPOŁECZNY #SPOŁECZEŃSTWO

ORGANIZATOR: 
MAISON DE L’EUROPE STRASBOURG-ALSACE (MESA)

LGBTQI+ W EUROPIE
CO Z QUEER OBECNOŚCIĄ – CZY SPOTKAMY SIĘ Z RÓWNOŚCIĄ?
15 czerwca 2021 r. węgierski parlament przyjął ustawę antyLGBTQI+, którą UE i kilka państw członkowskich ostro skryty-
kowało jako naruszenie podstawowych wartości UE. Jakie środki prawne i polityczne ma do dyspozycji UE, aby walczyć z 
takimi przepisami? Czy przepisy te zagrażają europejskiej solidarności? Czy różnice w statusie prawnym obywateli LGBTQI 
osłabią Europę? Czy dla krajów, które łamią prawa człowieka, jest miejsce w UE? Dołącz do dyskusji panelowej i zabierz 
głos!

PANEL DYSKUSYJNY #PRAWA

MÓWCY
Mattias Guymar
Françoise Tulkens
Mathieu Kroon-Gutiérrez

MODERATORKA
Fernanda Gabriel

ORGANIZATOR:
MEETEU

WSPÓLNIE.EU
DZIAŁAĆ DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Wspólnie.eu to kontynuacja kampanii Parlamentu Europejskiego „Tym razem głosuję”. W tej ogólnoeuropejskiej wspólno-
cie tysiące młodych ludzi, codziennie szerzy wiedzę o sprawach europejskich. Też możesz do nich dołączyć. W czasie tej 
sesji poznasz platformę wspólnie.eu, dowiesz się, jak Twój projekt może skorzystać z jej wsparcia, i wymienisz się pomy-
słami z innymi młodymi Europejczykami.

WARSZTAT #DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO



48

ORGANIZATOR:
KRAJOWA RADA MŁODZIEŻY SŁOWENII (MSS)

UDZIAŁ MŁODZIEŻY
CZY CYFRYZACJA I GAMIFIKACJA MOGĄ BYĆ POMOCNE?
Młodzi ludzie chcą, aby ich głos był słyszany, ale nie zawsze jest to łatwe. W jaki sposób możemy zagwarantować wszyst-
kim możliwość uczestnictwa? W jaki sposób możemy łączyć się online i tworzyć wspólnie rzeczywistość, nawet jeżeli 
dzielą nas tysiące kilometrów? Czego możemy nauczyć się od innych sektorów? Czy możemy zgamifikować i scyfryzować 
uczestnictwo młodzieży? Weź udział w warsztatach i dowiedz się! 

WARSZTAT #INNOWACJA #UCZESTNICTWO

ORGANIZATOR:
NUIG ENERGY SOCIETY

POKAZ (NIE)SZYBKIEJ MODY
Szybka moda stwarza liczne zagrożenia dla ludzi i dla planety: lokalne przedsiębiorstwa są wypierane z rynku, łamane 
są prawa człowieka przynależne pracownikom, monokultury powodują utratę różnorodności biologicznej. Branża szyb-
kiej mody powoduje też powstanie znacznej części światowych emisji gazów cieplarnianych. Jak rozwiązać te problemy, 
jednocześnie nadal oferując odzież po przystępnej cenie? Jak wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym w naszych 
społecznościach, przywrócić lokalne organizacje i zatrzymać pieniądze u siebie zamiast oddawać je zagranicznym mega 
korporacjom? Jak to zrobić z korzyścią dla zwykłego konsumenta i nie doprowadzić do drastycznej zmiany stylu życia?

ZIELONA ŚCIEŻKA

WYSTĄPIENIE ARTYSTYCZNE
#ŚRODOWISKO #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ #ŚWIAT

ORGANIZATOR:
ORGANISING BUREAU OF EUROPEAN SCHOOL STUDENT UNIONS (OBESSU)

INICJATORZY ZMIAN
NOWE POKOLENIE
W projekcie European Changemakers Academy przeszkolono kilkudziesięciu młodych ludzi do działania w społeczno-
ściach lokalnych. We współpracy z kolegami, przez działania w terenie i w internecie, działacze uczyli się, jak organizować 
swoją społeczność, inicjować zmiany na szczeblu lokalnym i być mentorami dla innych. Teraz przekażą zdobytą wiedzę 
kolejnemu pokoleniu inicjatorów zmian. Na tych warsztatach dowiesz się, jak znaleźć odpowiednie podmioty w swojej 
społeczności, jak z wykorzystaniem różnych narzędzi zbierać opinie i jak reprezentować je w swoich inicjatywach. Poznasz 
też różne metody opracowywania i realizacji projektów społecznych. Chcesz zostać inicjatorem zmian? Chcesz działać, by 
zmienić swoją społeczność? Podczas tego warsztatu uwolnisz swój potencjał inicjatora zmian.

WARSZTAT #DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO
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ORGANIZATOR:
PROJEKT IMUNO

ZROZUMIEĆ SZCZEPIONKI
WYDANIE SPECJALNE – PANDEMIA
W czasie pandemii COVID-19 pojawiło się (znowu) wiele teorii spiskowych. Kilka z nich dotyczy szczepionek przeciwko 
COVID-19 i szczepień w ogóle. Sugerują one, że badania kliniczne przeprowadzono zbyt szybko i fałszowano je, a skład-
niki szczepionek są niebezpieczne. Ale jak naprawdę produkuje się szczepionki? Jakie są etapy ich opracowywania? W 
jaki sposób naukowcy wybierają optymalne platformy szczepień? Na jakie choroby można się obecnie zaszczepić? Jakie 
czynniki sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się chorób? Jak możemy przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby i 
zapobiec pandemii? Czy szczepionki rzeczywiście poprawiają zdrowie publiczne? Dołącz do nas i poznaj różne opinie na 
ten temat.

WARSZTAT #ZDROWIE #SPOŁECZEŃSTWO

POKOLENIE D – WYZWOLENIE
ŚWIAT PO COVID-19 OCZAMI UCZNIÓW
„Edukacja musi zajmować pierwsze i centralne miejsce w strategii odbudowy po pandemii COVID-19” – mówią politycy, 
instytucje i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Czy jednak edukacja naprawdę znajdzie się na pierwszym miej-
scu, jeśli nie przyjrzymy się najpierw potrzebom uczniów? Uczniowie stanowią procentowo największą część społeczno-
ści szkolnych, ale są zdecydowanie niedostatecznie reprezentowani w procesie podejmowania decyzji. Pokazał to udział 
uczniów w tworzeniu Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na poziomie krajowym. W czasie tych 
warsztatów weźmiesz udział w debacie o potrzebach uczniów i o ich priorytetach na szczeblu unijnym i krajowym. Jak 
przyszłość Europy wiąże się z przyszłością edukacji? Co rządy powinny uznać za priorytet w swoich programach? Czego 
naprawdę chcą uczniowie? Na tych warsztatach możesz podzielić się swoim zdaniem na ten temat.

WARSZTAT #EUKACJA #SPOŁECZEŃSTWO

ORGANIZATOR:
PHIREN AMENCA

RAZEM PRZECIWKO ANTYCYGANIZMOWI
Żyjemy w fascynującym świecie, który szybko się zmienia. Tworzymy szczepionki, stworzyliśmy internet, smartfony, mo-
żemy się swobodnie przemieszczać i podróżować – by wymienić tylko kilka zdobyczy ludzkości. Wyzwania jednak nie 
zniknęły. Nadal na naszych oczach toczą się wojny, wciąż żywy jest rasizm, a prawa człowieka są łamane. Czy możemy to 
zmienić, czy może konflikty te leżą w naturze człowieka? Czy poznając własne uprzedzenia i stereotypy, możemy wyrwać 
się z błędnego koła? Zrób dziś pierwszy krok na tej drodze i poznaj największą europejską mniejszość etniczną: Romów. 
Włącz się do dyskusji o sposobach walki z dyskryminacją oraz wspierania równości i pokoju w regionie. Jeśli zrozumiemy, 
jak żyją różne mniejszości, wyzwolimy się ze starych uprzedzeń i będziemy mogli wspólnie dążyć do bardziej inkluzywnej 
Europy. 

WARSZTAT #PRAWA #SPOŁECZEŃSTWO
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ORGANIZATOR:
RE-GENERATION Y-OUTH

BATALIA O PRAWA KOBIET
Wiele przepisów Unii dotyczy równouprawnienia płci, zwłaszcza w miejscu pracy. Unia robi wiele, by walczyć z dyskry-
minacją ze względu na płeć. Mimo to w wielu krajach wciąż trudno jest zagwarantować równe traktowanie kobiet. Co 
najlepiej zrobić, by zmniejszyć te nierówności? Urlop ojcowski czy bezpłatna opieka nad dziećmi? Stypendia dla kobiet w 
dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki? A może wszystkiego po trochu? Tu młodzi ludzie omówią 
różne propozycje, przeanalizują różne pomysły i modele wdrażania, a na koniec przedstawią wspólne rozwiązanie. 

WARSZTAT #SPOŁECZEŃSTWO #PRAWA

ORGANIZATOR:
ROCK10ELODE

WYŚPIEWAĆ EUROPĘ
Czy przyszło Ci kiedyś do głowy, jak podstawowe wartości Unii, takie jak pokój, akceptacja, poszanowanie praw i różno-
rodność, brzmią jako piosenka? I jak wiedzę o Parlamencie Europejskim można upowszechniać za pośrednictwem muzy-
ki? Zademonstrują to uczestnicy warsztatów „Wyśpiewaj swoje prawa” zorganizowanych w ramach projektu „Młodzież 
śpiewa o Europie”. Obejrzyj spektakl z niezależnymi oryginalnymi piosenkami, kompozycją chóralną i coverami utworów 
artystów z różnych krajów, zainspirowanych wymianą, harmonią i współpracą między ludźmi! 

WYSTĄPIENIE ARTYSTYCZNE #SZTUKA #UCZESTNICTWO #PRAWA

ORGANIZATOR:
SANG PROTECTION

MIESIĄCZKA
ODWIECZNE TABU
Kiedy ostatnio miałaś miesiączkę? A Twoje koleżanki? Czy mówicie o tym otwarcie? Czy wstydzisz się o tym mówić i 
słuchać? Czy stać Cię na środki higieniczne potrzebne w czasie miesiączki? Podczas tych warsztatów pomożesz zwalczać 
ubóstwo menstruacyjne, wstyd i dyskryminację ze względu na płeć. W trakcie różnorodnych, interaktywnych ćwiczeń 
opracowanych na wzór nieformalnej edukacji o prawach człowieka poznasz różne zagadnienia: podstawowe fakty biolo-
giczne, a także inkluzywność i problem seksizmu. Podziel się swoimi poglądami i doświadczeniami w tej ważnej sprawie 
i pomóż przełamać tabu. 

WARSZTAT #PRAWA #SPOŁECZEŃSTWO
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ORGANIZATOR:
SIGMA – EUROPEJSKI THINK TANK

WSPIERANIE ZAANGAŻOWANIA OBYWATELSKIEGO
POPRZEZ INTELIGENCJĘ ZBIOROWĄ
Aktywność obywatelska odgrywa zasadniczą rolę w promowaniu wartości demokratycznych i w funkcjonowaniu demo-
kracji.  Jest zarówno filarem, jak i produktem zdrowego i odpornego społeczeństwa demokratycznego. Jednak rosnąca 
fala sceptycyzmu i zaściankowości wywołała bardzo potrzebną debatę o tym, jak dzisiejsze europejskie społeczeństwa 
mogą konkretnie kształtować przyszłość UE i pobudzić aktywność obywatelską. W jaki sposób młodzi ludzie mogą zaan-
gażować się w kształtowanie polityki? Jaką rolę odgrywają organizacje młodzieżowe w promowaniu wartości europej-
skich? Jakie są te wartości i gdzie możemy je znaleźć? Jaka jest najlepsza strategia dla organizacji, aby promować wartości 
demokratyczne i uaktywnić więcej młodych ludzi? W jakim stopniu młodzi ludzie są świadomi swojej roli w kształtowaniu 
przyszłości UE?

CONFERENCE TRACK

WARSZTAT

#DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO

ORGANIZATOR:
SOLIDARITY WATER EUROPE – EUROPEJSKI PARLAMENT MŁODZIEŻY NA RZECZ WODY

WODA ŁĄCZY
PRZEZWYCIĘŻYĆ KONFLIKT DZIĘKI WSPÓŁPRACY
Woda to życie. Jak zarządzać jej zasobami na obszarach przygranicznych, gdzie wodą trzeba się dzielić? Rośnie presja 
na zasoby naturalne. Dlatego transgraniczne zarządzanie zasobami wodnymi i współpraca w tej dziedzinie nabierają 
coraz większego znaczenia we wspólnych dorzeczach. Postaw się w sytuacji gdzie dwie społeczności muszą korzystać 
ze wspólnych zasobów wodnych. Jak będziesz zarządzać tymi zasobami? Czy zainwestujesz w infrastrukturę? Czy może 
będziesz się starać nie marnować wody? Twoje decyzje o rozwoju zasobów i zarządzaniu nimi – a także decyzje Twoich 
sąsiadów! – wpłyną na przyszłość całego regionu. Przekonaj się podczas symulacji, czy potrafisz przezwyciężyć różnice i 
nawiązać trwałą współpracę.

ZIELONA ŚCIEŻKA

GRA FABULARNA

#ŚRODOWISKO #SPOŁECZEŃSTWO

ORGANIZATOR:
STUDENTS’ ACADEMY OF INTERNATIONAL LAW (SAIL)

SPRAWIEDLIWOŚĆ W SYSTEMIE DWÓJKOWYM
Cyfryzacja wpływa na wszystkie aspekty naszego życia, również na wymiar sprawiedliwości. Sądy coraz częściej korzysta-
ją ze sztucznej inteligencji.  Jak sztuczna inteligencja może przydać się w analizowaniu spraw oraz w przygotowywaniu i 
wydawaniu wyroków? Jakie są bariery prawne i etyczne? Czy sztuczna inteligencja może rozwijać poczucie sprawiedliwo-
ści? Przyłącz się do tego występu artystycznego, aby znaleźć odpowiedź na te pytania! 

WYSTĄPIENIE ARTYSTYCZNE #SZTUKA #PRAWA
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ORGANIZATOR:
25 PROCENT (EUROPEJSKIE FORUM MŁODZIEŻY)

FLAGA EUROPY PRZYSZŁOŚCI 
Stwórz własną flagę dla Europy przyszłości! Wspólnie stworzymy zbiorowe dzieło sztuki przedstawiające wizję młodych 
ludzi na temat przyszłości Europy. Przynieś swoją starą koszulkę. Możesz ją udekorować w dedykowanym do tego namio-
cie, a następnie zszyć razem ze wszystkimi innymi, aby stworzyć naszą wspólną flagę na temat przyszłości Europy. Aby 
Twoje dzieło było niezapomniane, zrób z nim zdjęcie i powiedz nam, co reprezentuje dla Ciebie. Ta kolekcja zdjęć będzie 
towarzyszyć temu dziełu sztuki i służyć jako komentarz.

OTWARTA PRZESTRZEŃ  #SZTUKA

GRA O POPRAWKI
STRATEGICZNA GRA FABULARNA O TWORZENIU PRAWA UE
Symulacja inna niż wszystkie. Zostań europejskim decydentem, lobbystą albo aktywistą wybieraj strategie i przygotuj się 
na niespodzianki podczas gry. Komisja przedstawiła kontrowersyjny projekt: chce opodatkować duże przedsiębiorstwa 
cyfrowe. Jesteś za czy przeciw? Czy będzie trzeba przekonać innych w partii? Czy twojej koalicji uda się wpłynąć na naj-
ważniejszych uczestników negocjacji? Czy projekt zostanie ostatecznie zatwierdzony? Dostosuj strategię do swoich celów 
i niech wygra wspólne dobro!

GRA FABULARNA #DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO

ORGANIZATOR:
THE INSTITUTE FOR A GREATER EUROPE

STWÓRZMY GLOBALNĄ STRATEGIĘ UE
Od czasu przedstawienia globalnej strategii UE w 2016 r. szeroki wachlarz problemów i wydarzeń zmienił sposób, w jaki 
UE prowadzi i powinna prowadzić poza swoimi granicami Jak powinna pomagać innym? Jak ma reagować na autoryta-
ryzm u sąsiadów? Co może zrobić, by tworzyć lepszą i jaśniejszą przyszłość dla siebie i dla świata? Podczas tych warszta-
tów przedstawisz swoje pomysły dotyczące polityki Unii w krajach sąsiednich. Dołącz do tych warsztatów, aby opracować 
własne pomysły dotyczące polityki UE wraz z otaczającymi ją krajami. Lista rozwiązań może nie mieć końca. Będziecie 
pracować z posłami do PE mającymi doświadczenie i wiedzę o sąsiadach Unii. Będziecie mieć szansę aby Wasza strategia 
została profesjonalnie opublikowana?

WARSZTAT #DEMOKARCJA #ŚWIAT
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ORGANIZATOR:
UNCONDITIONAL BASIC INCOME EUROPE

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE
STRATEGIE NA RZECZ BARDZIEJ SPRAWIEDLIWEJ GOSPODARKI
Pandemia pokazała nam, że systemy opieki społecznej pomijają miliony osób. Wydaje się, że nasze systemy pracy i edu-
kacji nie przygotowują nas do globalnych wyzwań, mimo że obejmują większą liczbę osób niż kiedykolwiek wcześniej. 
Globalizacja i cyfryzacja przynoszą korzyści niektórym, ale nie wszystkim. Przyszłość dla młodych ludzi jest niepewna, 
ale mamy szansę zabrać głos, aby była lepsza! Co zatem kraje UE mogą zrobić, aby nasza unikalna społeczna gospodarka 
rynkowa umożliwiła przedsiębiorstwom rozwój, a zarazem chroniła potrzebujących? Jakie strategie polityczne można 
wykorzystać do zbudowania inkluzywnej gospodarki? Jak skuteczna jest polityka dochodu podstawowego i jak wypada 
w porównaniu z innymi rozwiązaniami? Weź udział w warsztatach, aby pomóc nam kształtować politykę na rzecz spra-
wiedliwej gospodarki! 

WARSZTAT #GOSPODARKA #SPOŁECZNY #SPOŁECZEŃSTWO

ORGANIZATOR:
WIR SIND DA E.V.

RAZEM JESTEŚMY SILNIEJSI
ANTYRASIZM I SZTUKA
Jak można skutecznie przekazać antyrasistowskie przesłanie poprzez sztukę? Jak można opowiadać historię poprzez sztu-
kę i język zrozumiały dla wszystkich? Dołącz do warsztatu, poznaj kilka przykładów sztuki z antyrasistowskim przesłaniem 
i stwórz własne dzieło antyrasistowskiej sztuki! 

WARSZTAT #SZTUKA #SPOŁECZEŃSTWO

ORGANIZATOR: 
ŚWIATOWA ORGANIZACJA RUCHU SKAUTOWEGO (WOSM)

ODBUDOWA LEPSZEJ I BARDZIEJ EKOLOGICZNEJ EUROPY
PRAWO I ZADANIE MŁODYCH LUDZI
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? 

ZIELONA ŚCIEŻKA

WARSZTAT

#SPOŁECZNY #ŚRODOWISKO #UCZESTNICTWO
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ORGANIZATOR:
Y-FACTOR

WSIĄŚĆ (PONOWNIE) DO POCIĄGU
Co może zrobić pojedynczy człowiek, by podróżować bardziej ekologicznie? Jakie bariery musisz pokonać, by przemiesz-
czać się po Europie pociągiem, a nie samolotem? Co zrobić, by system transportu był bardziej zrównoważony? Podczas 
tych warsztatów omówisz i poznasz przeszkody utrudniające korzystanie z kolei oraz zastanowisz się, jak te przeszkody 
pokonać.

ZIELONA ŚCIEŻKA

WARSZTAT

#SPOŁECZEŃSTWO #ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

ORGANIZATOR:
YOUMORE MORCELLI GIOVANI

DZIEŃ PO KOŃCU ŚWIATA
I CO TERAZ?
Wyobraź sobie, że ludzie zniszczyli nasz świat. Ci, co przeżyli, próbują dostać się statkami kosmicznymi do nowego świata, 
by tam zacząć nowe życie. Trzy społeczności, różne pod względem kultury, wartości i języka, docierają jednocześnie do tej 
samej planety, którą chroni kosmiczny ekran, niepozwalający statkom kosmicznym na lądowanie. Ludzie opuszczają stat-
ki i odkrywają, że muszą zbudować most, którym przejdą ponad ekranem ochronnym. Po drugiej stronie czeka ich nowe 
życie. Ale uwaga: materiałów nie wystarczy na trzy mosty. Wszyscy razem muszą zbudować jeden wspólny. Zapraszamy 
na statek kosmiczny i do gry symulacyjnej.

SYMULACJA #KULTURA #MIGRACJA #ŚWIAT

ORGANIZATOR:
YOUNG ENTERPRISE ACADEMY

MUZYCZNA OPOWIEŚĆ O MIGRACJI
W Turcji mieszka wielu imigrantów. Różne grupy etniczne żyją razem. Chcesz się dowiedzieć więcej o różnych mniejszo-
ściach i grupach imigrantów? Chcesz poznać ich lepiej poprzez muzykę? Zapraszamy na spektakl muzyczny w wykonaniu 
pełnych motywacji młodych mieszkańców Turcji o różnych korzeniach. 

WYSTĄPIENIE ARTYSTYCZNE #SZTUKA #MIGRACJA #ŚWIAT
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ORGANIZATOR:
MŁODZI AMBASADORZY EUROPY - WEBALKANS

MŁODZI AMBASADOROWIE EUROPY
GŁOSY Z BAŁKANÓW ZACHODNICH
Program „Młodzi ambasadorowie Europy” to kreatywna sieć przyszłych decydentów z Bałkanów Zachodnich, stanowiąca 
część unijnego programu komunikacji regionalnej WeBalkans.eu. Weź udział w tych warsztatach, aby porozmawiać z 
młodymi ludźmi z Bałkanów Zachodnich, poznać ich poglądy na temat silnego społeczeństwa obywatelskiego, prawo-
rządności, młodej przedsiębiorczości, ochrony środowiska i praw człowieka, a także podyskutować wspólnie nad przy-
szłością Europy. 

MÓWCY #DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO

MÓWCY
Aleksandar Karatosho, Młody Ambasador Europy, Macedonia Północna
Armin Poljak, Młody Ambasador Europy, Bośnia i Hercegowina
Daniela Kortoçi,  Młoda Ambasadorka Europy, Albania 
Dragana Grahovac, Młoda Ambasadorka Europy, Serbia 
Eris Çunaku, Młody Ambasador Europy, Kosowo 
Stefan Vukmanovic, Młody Ambasador Europy, Montenegro

MODERATORKA
Dzulisa Otuzbir, Młoda Ambasadorka Europy, Bośnia i Hercegowina

ORGANIZATOR:
MŁODZI EUROPEJSCY FEDERALIŚCI (JEF)

HISTORIE MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW DZIŚ I W 2030 R.
JAK AKTYWNY UDZIAŁ MŁODZIEŻY MOŻE ZMIENIĆ
KONFERENCJĘ W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY
Unia Europejska ma już 70 lat. Teraz, wraz z Konferencją w sprawie przyszłości Europy, wkraczamy w nową dekadę – na-
szą dekadę. W redakcji dziennika z lat 30. XXI wieku możesz spojrzeć wstecz na lata 20. i zrozumieć wydarzenia, które 
ukształtują przyszłość UE. Jakiej przyszłości chcemy? Jakie są nasze priorytety? Zmiana klimatu, migracja, demokracja 
europejska? Jak możemy wyrazić nasz głos jako młodzież podczas konferencji? Wspólnie omówimy nasze priorytety i 
zaprezentujemy je na wystawie obok doniosłych momentów z historii Europy. UE zawsze tworzyła historię – i to my je-
steśmy jej architektami.  

OTWARTA PRZESTRZEŃ
Odwiedź naszą żywą wystawę i zainspiruj się wydarzeniami z historii Europy, które ukształtowały nasz dzisiejszy świat. 
Poznaj genezę Konferencji w sprawie przyszłości Europy i jej priorytety polityczne. Pokaż swoją kreatywność i przygotuj 
kartkę pocztową, na której pokażesz, jakich zmian oczekujesz w Europie w najbliższych latach.

CONFERENCE TRACK

OTWARTA PRZESTRZEŃ

#DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO 
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WARSZTAT NR 1
MŁODZIEŻ MALUJE SWOJE WYOBRAŻENIA NA TEMAT
PRZYSZŁOŚCI EUROPY
Polityka, priorytety polityczne, Konferencja w sprawie przyszłości Europy – jak najlepiej przedstawić swoje pomysły na 
szczeblu europejskim tak, żeby zostały usłyszane, skoro możliwości jest tak wiele? Jak działania podjęte przez polityków 
po Konferencji w sprawie przyszłości Europy mogą realnie wpłynąć na nasze życie codzienne jako młodych Europejczy-
ków? Podczas warsztatów zastanowimy się nad kluczowymi momentami w historii, które mogły zmienić kształt naszej 
przyszłej Europy. Lepsza reakcja na zmianę klimatu? Obiecujący początek integracji europejskiej? Do jakich obszarów 
polityki odnoszą się te momenty i jak mogły one zmienić naszą Europę? Opisz swoją wizję Europy na kartce pocztowej 
zaadresowanej do siebie w przyszłości – prześlemy ci ją po EYE! 

CONFERENCE TRACK

WARSZTAT

#DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO 

WARSZTAT NR 2
DZIENNIKI Z LAT 30. XXI WIEKU
SPOJRZENIE WSTECZ DZIESIĘĆ LAT PO KONFERENCJI 
Udaj się w podróż w czasie i wejdź w skórę młodych Europejczyków dekadę po Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 
Jaki wpływ na młodzież będą mieć podejmowane dziś decyzje? Zgodnie z programem ambitnych zmian za dziesięć lat 
Unia Europejska ma być zamożniejsza, bardziej zrównoważona i sprawiedliwsza niż kiedykolwiek przedtem. Wejdź do 
redakcji dziennika z lat 30. XXI wieku i podziel się swoją wizją codziennego życia przyszłych młodych Europejczyków. Czy 
Europejski Zielony Ład odwrócił skutki zmiany klimatu? Na ile się to udało? Co z plastikiem? Czy został w końcu wycofany 
z rynku europejskiego? Co z cyfryzacją? Jakie skutki przyniósł unijny program odbudowy? Zapisz swoje pomysły na kartce 
pocztowej zaadresowanej do siebie w przyszłości – wyślemy ci ją po EYE! 

CONFERENCE TRACK

WARSZTAT

#DEMOKRACJA #UCZESTNICTWO

ORGANIZATOR:
YOUNG EUROPEAN LEADERSHIP (YEL)

ZIELONE MIEJSCA PRACY
JAK ZROBIĆ KARIERĘ W DZIEDZINIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?
Jak można znaleźć pracę w dziedzinie zrównoważonego rozwoju? Co trzeba zrobić, by rozszerzyć swoją wiedzę na temat 
równoważności i lepiej ją rozumieć? Jakie programy mogą rozpocząć twoją karierę zawodową? Jakie są możliwości za-
trudnienia w sektorze prywatnym? A jakie w sektorze publicznym? Weź udział w warsztatach, aby zadać pytanie młodym 
osobom zawodowo zajmującym się klimatem i rozpocząć karierę ekologa!

ZIELONA ŚCIEŻKA

WARSZTAT

#ŚRODOWISKO #PRACA
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ORGANIZATOR:
YOUNG EUROPEAN MOVEMENT UK (YEM UK)

JAK BYĆ DZIAŁACZEM MIĘDZYNARODOWYM W DOBIE IZOLACJI?
Młodzi ludzie w całej Europie żyją dziś w izolacji politycznej i społecznej. Pandemia Covid-19 odcięła młodych Europej-
czyków od ich rówieśników na całym kontynencie, a europejscy przywódcy odwracają się od siebie nawzajem. Zarazem 
jednak młodzi ludzie w całej Europie stoją przed wspólnymi wyzwaniami, jakimi są na przykład zagrożenia związane ze 
zmianą klimatu, kryzys zatrudnienia, gwałtowny wzrost kosztów życia i erozja demokracji. W jaki sposób młodzieżowe 
grupy aktywistów mogą powrócić do działania po Covid-19 i zmierzyć się bezpośrednio z tymi problemami? Czy pande-
mia ujawniła jakieś możliwości dla aktywistów? W jaki sposób możemy zadbać o to, by młodzi ludzie z krajów spoza UE 
brali udział w kształtowaniu przyszłości naszego kontynentu?

WARSZTAT #DEMOKRACJA #SPOŁECZEŃSTWO #ŚWIAT

ORGANIZATOR:
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA W STARACHOWICACH, MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA I STOWARZYSZENIE REFLEKSJA NAD EUROPĄ

UE TRIVIA
Jesteś ekspertem w sprawach europejskich? Znasz różnicę między Radą Europejską a Radą Europy? Ile wiesz o Unii Euro-
pejskiej? Weź udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Organizujemy go w aplikacji Kahoot. Sprawdź swoją wiedzę, 
odpowiadając na 30 pytań. Przedyskutuj odpowiedzi z innymi młodymi Europejczykami. 

GRA #DEMOKRACJA #EDUKACJA
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