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OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:
- Zwiększyć współpracę transgraniczną poprzez budowanie potencjału lokalnych
podmiotów pracujących z młodzieżą;
- Wykazać korzyści płynące z miękkiej współpracy transgranicznej w rozwiązywaniu
wspólnych problemów młodzieży.
CELE:
- Zwiększenie transgranicznej współpracy młodzieży w krajach partnerskich
- Poprawa zdolności i kompetencji samorządów lokalnych i ich przedstawicieli do
angażowania się w dialog obywatelski z młodzieżą
- upowszechnianie wyników projektu w celu opracowania przyszłych planów zwiększenia
udziału młodzieży w kwestiach lokalnych i transgranicznych w regionie Południowego
Bałtyku

DZIAŁANIA PROJEKTOWE
07.05.2018 - UCZESTNICTWO W 16-TYM MIĘDZYNARODOWYM TYGODNIU NAUKOWYM 2018 KONFERENCJA NAUKOWA "OBSZARY KONKURENCYJNOŚCI W GOSPODARCE
KONKURENCYJNEJ W SIEDLCACH. Profesor Rimantas Stasys nasz partner z
Uniwersytetu w Kłajpedzie promował projekt YCGN wśród uniwersytetów i kadry naukowej
oraz dokonywał l zaproszenia uczestników na projektową konferencję w Kłajpedzie, która
odbędzie się na początku jesieni 2018 roku.
18.05.2018 - DRUGIE WARSZTATY YCGN SB DLA POLSKICH STOWARZYSZONYCH
PARTNERÓW W GDYNI W "WYMINNIKOWNI" MŁODZIEŻOWYM CENTRUM
INNOWACJI SPOŁECZNYCH I DESIGNU Polskie gminy: Dzierzgoń, Nowe Miasto
lubawskie, Elbląg, Gdynia, Iława, zebrały się na drugie spotkanie w Wymiennikowni Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych i Projektowania w Gdyni. Seminarium
prowadzone przez Joannę Pietrasik (Fundacja Civis Polonus) koncentrowało się na:
-Rzeczywistym
udziale
młodych
ludzi
w
procesach
decyzyjnych
-Wsparciu i rozwoju sieci YCG projektu: co możemy zrobić razem w tym projekcie?
-Jakie procesy decyzyjne są możliwe i odpowiednie dla młodych ludzi.
12.06.2018 - WSPÓLNE WARSZTATY PROJEKTÓW CASYPOT I SB YCGN PODCZAS
UMBRELLA AWERNESS RAISING EVENT „W KIERUNKU WSPÓLPRACY AKTORÓW
POŁUDNIOWEGO MORZA BAŁTYCKIEGO" Podczas pierwszego projektu pod nazwą
"Umacnianie świadomości" projektu Umbrella możliwe było wspólne działanie w ramach
projektów SB YCGN i CASYPOT i przeprowadzenie warsztatów poświęconych problemom
i wyzwaniom młodzieży. Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Bałtyk dzielili się dobrymi praktykami z obu projektów, aby zainspirować uczestników,
którzy rozważają opracowanie nowych koncepcji projektów skierowanych do młodych ludzi.
16.06.2018 – UTWOZENIE GRUPY MŁODZIEŻOWEJ SB YCGN W TELŠIAI – Partner Litewski
Samogitia Community Foundation zorganizowała dyskusję z grupą młodych ludzi
mieszkających i pracujących w Wilnie, którzy odwiedzali Raseiniai około 85 km na północny
zachód od Kowna. W odróżnieniu od innych wcześniejszych dyskusji, młodzi ludzie byli
członkami różnych organizacji młodzieżowych i ich zadaniem będzie utworzenie grupy
zadaniowej działającej na rzecz reprezentacji młodych ludzi w lokalnej społeczności.
20.07.2018 - TRZECIE WARSZTATY SB YCGN SKIEROWANE DO POLSKICH PARTNERÓW
STOWARZYSZONYCH W ELBLĄGU Polskie gminy, stowarzyszeni partnerzy SB YCGN,
zebrali się na trzecie spotkanie w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu. Seminarium
prowadzone przez Joannę Pietrasik (Fundacja Civis Polonus) koncentrowało się na:
-wymianie dobrych praktyk dotyczących rzeczywistego uczestnictwa młodych ludzi w
procesach decyzyjnych;
- założenia i cele międzynarodowego szkolenia, które odbędzie się w Gdyni
- przyszłość Rad Młodzieżowych w związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi i
końcem kadencji funkcjonowania istniejących Rad YC
20.07.2018 - SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKTU SB YCGN Z PRZEDSTAWICIELAMI
SAMORZĄDU I WŁADZAMI GMINY MIASTA ELBLĄG Główny partner YCGN (STG ERB)
i Fundacja Civis Polonus spotkali się z przedstawicielami gminy, pracownikami
samorządowymi i przedstawicielami poszczególnych jednostek UM w Elblągu. Celem
spotkania była identyfikacja potrzeb społeczności lokalnej i możliwości ich zaspokajania w
ramach projektu. Podczas spotkania ustalono kierunek przyszłych prac jakim będzie
reaktywacja rady młodzieży, która będzie w przyszłości jednym z filarów polskiej grupy
Sieci YCG.
16.08.2018 - WIZYTA PARTNERÓW DUŃSKICH W TELŠIAI Reprezentanci Køge Kommune - Eric
van Leenen i Jon Pejtersen - odwiedzili Telšiai i spotkali się z administracją gminy i
organizacjami młodzieżowymi. Goście odwiedzili grupę Telšiai Litewskiego Związku
Strzeleckiego (paramilitarna organizacja non-profit wspierana przez państwo). Otwarte
Centrum Młodzieżowe w mieście Telšiai i jego centrum szkolenipwe w Džiuginėnai;
Centrum Szkolenia Piłki Nożnej dla młodzieży; i Klub Młodych Mam w mieście Telšiai.
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25.08.2018 – PANEL DYSKUSYJNY MŁODZIEŻY W ŠILUTĖ – Dyskusja w Gminie Laučiai, która
ma aktywny zarząd i regularnie organizuje różne zajęcia i imprezy dla mieszkańców a
zwłaszcza młodzieży. Społeczność uczestniczyła w projekcie finansowanym przez „Baltic
Stories” programu Interreg South Baltic. Wydarzenie przyciągnęło kilku przedstawicieli
gminy, byłych uczniów szkół i nauczycieli, a także jednego studenta uniwersytetu, który
niedawno przeniósł się do stolicy Litwy.
30.08.2018 - SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKTU SB YCGN Z CZŁONKAMI SAMORZĄDU I
ORGANIZACJAMI MŁODZIEŻOWYMI GMINY MIASTA GDYNIA Spotkanie partnerów
projektu odbyło się w Urzędzie Miasta Gdyni z udziałem władz i przedstawicieli Rady
Miejskiej, a także z udziałem lokalnych organizacji młodzieżowych i instytucji działających
na rzecz młodzieży. Spotkanie było poświęcone koordynacji rozwoju działań związanych z
projektem YCGN w Gdyni. Podczas tego wydarzenia władze lokalne postanowiły
wyznaczyć swoich koordynatorów i przedstawicieli młodzieży do udziału w projekcie.
01.09.2018 - DYSKUSJA MŁODZIEŻOWA W RASEINIAI Samogitia Community Foundation
zorganizowała dyskusję z grupą młodych ludzi mieszkających i pracujących w Wilnie, którzy
odwiedzali Raseiniai. Podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat mocnych stron i
wyzwań młodzieży, a także skomentowali wagę edukacji, wsparcia rządowego dla młodych
rodzin. Większość członków przyznała, że bierze udział w wyborach, ale jest to nei
wystarczające. W dalszych działaniach zaangażowana będzie młodzież, która weźmie
udział w spotkaniu on-line z innymi młodymi ludźmi z krajów bałtyckich.
06-09.09.2018 - UCZESTNICTWO W KONFERENCJI NECE 2018 - ODWAŻ NOWE ŚWIATY?!
PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI DEMOKRATYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ W MARSYLII
(FRANCJA) Partnerzy uczestniczyli w międzynarodowej konferencji NECE - Networking
European Citizenship Education, która odbyła się w Marsylii. Wzieli udział w indywidualnych
warsztatach, panelach i dyskusji mające na celu przyczynienie się do lepszego osiągnięcia
rezultatów projektu YCGN, w zakresie edukacji obywatelskiej młodzieży, podnoszenia
świadomości, wiedzy i umiejętności uczestników projektu na temat uczestnictwa
obywatelskiego i demokracji
09.09.2018 – SPOTKANIE ZESPOŁU SB YCGN: GRUPY PROJEKTOWEJ I CZŁONKÓW
KOMIETU STERUJĄCEGO W MARSYLII (FRANCJA) - Spotkanie zespołu
zarządzającego projektem odbyło się podczas konferencji NECE. Celem tego działania było
monitorowanie postępów realizacji części projektu. Członkowie projektu zaktualizowali dane
o zaimplementowanych działaniach projektowych i osiągniętych wskaźnikach. Po tym
partnerzy pracowali razem nad rozwojem projektu SB YCGN w tym nad Szczegółowym
Planem Pracy i Kalendarzem określając wszystkie terminy, które należy spełnić, aby
osiągnąć uzgodnione produkty i rezultaty projektu.
19.09.2018 - SPOTKANIE PARTNERSKIE ORAZ KONSULTACJE NAUKOWE POLSKOLITEWSKIE ZESPOŁU AKDEMICKIEGO PROJEKTU SB YCGN Przedstawiciele
Uniwersytetu w
Kłajpedzie
i Politechniki Gdańskiej skonsultowali się na temat
przygotowania badań naukowych przewidzianych w projekcie. Przedstawili wzajemne
oczekiwania i założenia konferencji w Kłajpedzie, która ma na celu uzupełnienie istniejącej
wiedzy naukowej na temat procesów decyzyjnych w odniesieniu do władz lokalnych i
zwykłych obywateli w sprawach młodzieży w każdym kraju.
21-22.09.2018 – MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE Z PARTYCYPACJI OBYWATESLKIEJ JAKO
CZĘŚĆ DZIAŁALNOŚCI GRUP MŁODZIEŻOWYCH PROJEKTU Fundacja Civis Polonus
zorganizowała w Gdyni Szkolenie dla młodzieży, którego głównym celem było
przygotowanie zespołów z gmin do realizacji projektu we własnych lokalnych
społecznościach. Szkolenie odbyło się w Wymienikowni i zostało zorganizowane przy
pomocy przedstawicieli Miasta Gdyni.
Celami całego szkolenia były:
1. Omówienie różnych wymiarów uczestnictwa młodzieży;
2. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
3. Przygotowanie do dalszej pracy w lokalnych realiach. Każdy uczestnik z różnych krajów
miał za zadanie opisać prawo i definicję dotyczącą młodzieży, struktur młodzieżowych,
ogólnego kontekstu uczestnictwa młodzieży i dobrych praktyk.
30.09.2018 - PRZYGOTOWANIE BADAŃ ILOŚCIOWYCH I JAKOSCIOWYCH DLA MŁODZIEŻY I
INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTOWYCH BADAN NAUKOWYCH Celem tego badania
jest identyfikacja lokalnych potrzeb młodzieży, poziomu ich obywatelskiego uczestnictwa i
opinii na temat lokalnego środowiska społecznego, gospodarczego, kulturowego,
ekologicznego i politycznego. Badania pozwolą porównać sytuację młodzieży i opinii w skali
transgranicznej na Litwie, w Polsce, Danii i Szwecji. Planowane rozpoczęcie składania
ankiety i gromadzenie danych: początek listopada 2018 r.
18-19.10.2018 - UDZIAŁ POLSKICH PARTNERÓW W ODDZIELANYM ZEWNĘTRZNYM
SZKOLENIU DEDYKOWANYM MŁODZIEŻOWYM RADOM
IŁAWIE Dwudniowe
szkolenie organizowane przez FCP wraz z Gminą Iława w ramach projektu "Młodzież w
Dzierzgoniu, Elblągu, Gdyni, Iławie i Nowym Mieście Lubawskim uczestniczy w procesie
decyzyjnym (publicznym)". finansowany ze środków programu inicjatywy obywatelskiej
2018, w którym brali udział wszyscy polscy przedstawiciele partnerów stowarzyszonych
projektu SB YCGN. Wydarzenie to było zbieżne z działaniem 4.7 projektu SB YCGN modelowanie przykładów procesów uczestnictwa obywateli.
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