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Spotkanie sieciujące dla przedstawicieli Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji: 

Angażowanie dzieci i młodzieży do działań społecznych 
 

24-25 listopada 2015 roku 
Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne 

ul. Sienkiewicza 11/13, 05-510 Konstancin-Jeziorna 
 

Spotkanie dostarczy uczestnikom wiedzy z zakresu aktywizowania młodych do działań społecznych. 
Będzie doskonałą okazją do wymiany wiedzy i integracji środowiska. 

 
PROGRAM: 

 
24 listopada 2015 roku (wtorek) 

 
o godz. 12.00  odjazd autokaru z Warszawy spod Pałacu Kultury i Nauki (przy Kinotece) 
12.00 – 13.00  Rejestracja uczestników, zakwaterowanie w hotelu 
13.00 – 14.00  Obiad 
 
14 .00 – 14.15  Oficjalne rozpoczęcie spotkania 
 
14.15 – 15.15 Angażowanie, rekrutacja i motywacja młodzieży do działań społecznych 
   Praca w podgrupach metodą metaplanu: Tomasz Waleczko 

Celem modułu jest uruchomienie wymiany doświadczeń poprzez pracę w podgrupach. 
Uczestnicy dokonają analizy obecnej sytuacji, jej przyczyn oraz porozmawiają o celach do 
osiągnięcia. Zakres dyskusji to doświadczenia w zakresie rekrutacji, zachęcania młodych ludzi  
do aktywności społecznej i brania udziału w projektach, a także dobre praktyki w podtrzymaniu 
ich motywacji w trakcie realizacji działań. 

 
15.15 – 16.00 Aktywność społeczna młodzieży w Polsce 
   Prezentacja wyników badań: Tomasz Waleczko 

Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu wyników badań społecznych, dotyczących młodzieży  
w Polsce. Zaprezentowane będą badania 3 organizacji, które co roku monitorują poziom 
aktywności i profil aktywnie działających młodych ludzi. Blok będzie dotyczył motywacji młodych 
ludzi oraz preferowanych przez aktywności. 

 
16.00 – 16.15 Przerwa 
 
16.15– 17.45 Rozwój psychospołeczny młodzieży 
   Ćwiczenie i wykład: Monika Werwicka 

Specjalista psycholog przedstawi, wykorzystując również metody aktywne, wiedzę  
z zakresu rozwoju młodego człowieka i poszukiwanych przez niego aktywności w danym wieku. 
Pozwoli to uczestnikom na opracowanie strategii pozyskiwania chętnych i tworzenia 
skutecznego przekazu do potencjalnych wolontariuszy. 
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17.45 – 18.00 Przerwa 
 
18.00 – 19.15  Norweskie doświadczenia: Development of civic engagement and leadership from 
   local youth in the district of Alna, in Oslo, Norway 

   Sahra Osman Humed Jaber & Shymma Osman Humed Jaber; Alnaskolen Furuset IF 
Alnaskolen Furuset IF to organizacja działająca Oslo w Norwegii. Zajmuje się głównie 
włączaniem młodzieży z różnych środowisk do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 
Szczególnie duże doświadczenie posiada w działaniach na rzecz dzieci migrantów i uchodźców 
dzielnicy Alna. Przedstawicielki organizacji na co dzień są koordynatorkami projektów, 
współpracują z Alnaskolen już od wielu lat. Sahra Osman Humed Jaber jest również lokalnym 
politykiem, w 2012 roku otrzymała tytuł Młodzieżowego Lidera Roku w Norwegii. Ich wykład 
poszerzy perspektywę z zakresu angażowania młodzieży i będzie sporym wkładem praktycznym 
w spotkanie. 

 
19.15 – 19.30  Podsumowanie dnia 
 
19.30   kolacja 
 
20.30  Partycypacyjny wieczór integracyjny: wymiana ulubionymi grami integracyjnymi.  

 Prosimy każdą uczestniczącą organizację o przygotowanie zabaw. 

Zaproszeni uczestnicy wykazywali dużą potrzebę integracji i poznania innych uczestników. 
Zaproponowaliśmy integrację w formie aktywnych zabaw, które umożliwią wymianę 
doświadczeń, nawiązanie relacji, a także na poszerzenie warsztatu. 

 
25 listopada 2015 roku (środa) 

 
8.00   Śniadanie 
 
9.00 – 11.00  Między dialogiem, wpływem, a przekupstwem. Praktyka angażowania młodych  
   w działania.  

 Ćwiczenie, test i moderowana dyskusja Tomasz Waleczko 

Uczestnicy będą mieli okazję poznać model budowania zaangażowania młodych w działania 
społeczne. Sprawdzą jaki poziom prezentują ich organizacje. Zdobędą także wiedzę z zakresu 
wpływu i motywowania młodych ludzi. 

 
11.00- 11.15  Przerwa na kawę 
 
11.15 – 12.15 Jak dzieci i młodzież mogliby się zaangażować w rzecznictwo praw dzieci?  
   Wykład Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka (tbc) 

Przedstawienie możliwych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz 
praw dzieci i młodzieży oraz działań podejmowanych przez dzieci i młodzież na rzecz ich 
własnych praw. Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego  
i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. W swoim 
wystąpieniu odniesie się do własnych doświadczeń oraz podejmowanych inicjatyw dotyczących 
rzecznictwa praw dzieci i młodzieży w projektach partycypacyjnych. Na koniec zaplanowana 
została dyskusja z uczestnikami spotkania. 
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12.15 – 12.30  Przerwa na kawę  
 
12.30 – 13.30  Wymiana doświadczeń i podsumowanie  
   Moderacja: Tomasz Waleczko 

Na podstawie uzyskanych informacji i wiedzy uczestnicy postarają się wypracować przykłady 
działań projektowych adresowane do dzieci i młodzieży, które będą motywujące i angażujące. 

 
13.30 – 14.00  Zakończenie spotkania 

14.00   Obiad 

o godz. 14.30:  odjazd autokaru do centrum Warszawy (Pałac Kultury i Nauki przy Kinotece). 

 

 

 

 

Prowadzący: 

Tomasz Waleczko - psycholog, trener (głównie z zakresu umiejętności interpersonalnych), ewaluator. Od 

2004 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą podejmującą aktywność społeczną, zagrożoną wykluczeniem 

społecznym, a także stosującą mowę nienawiści,. Tworzy programy i prowadzi szkolenia z zakresy rozwoju 

kompetencji społecznych, aktywności społecznej. Realizuje ewaluację społecznych projektów organizacji 

pozarządowych i wspiera ich rozwój. Jest zapraszany do wsparcia rad pedagogicznych w realizacji misji 

edukacyjnej. 

Monika Werwicka, psycholożka, specjalistka psychologii rozwoju i psychologii wychowawczej. Od wielu 

lat związana z organizacjami pozarządowymi, pracowała jako edukatorka, ekspertka na rzecz wielu NGO., 

szczególnie działających na rzecz dzieci, rozwoju wolontariatu, rozwoju kompetencji wychowawczych, 

rozwoju procesów demokratycznych w szkołach. 

 

 

 

 


