Raport z działań
Narodowej Agencji Programu
„Młodzież w działaniu’’

Patronat honorowy

Patronat medialny
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WSTĘP

i

Europejski Tydzień Młodzieży (ETM) to międzynarodowe
przedsięwzięcie organizowane w całej Europie z inicjatywy
Komisji Europejskiej już po raz szósty.
Koordynacją działań związanych z obchodami ETM-u
w Polsce zajmowała się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”.
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ETM w liczbach:
• 2500 uczestników projektów regionalnych
• 2000 nowych fanów na fanpage'u Ambasadorów programu „Młodzież w działaniu”
• 200 uczestników Ogólnopolskiego Forum Młodzieży
„jEsTeM aktywny”
• 160 uczestników gier miejskich „Wkręć się w obywatelstwo!”
• 40 zgłoszeń na konkurs fotograficzny
• 23 dofinansowane projekty w regionach
• 6 gier miejskich i ich finał w Warszawie
• 4 pokazy filmowe

REGIONY

,

Europejski Tydzień Młodzieży to przede wszystkim wydarzenia regionalne. W jednym z naborów w Akcji 5.1.
w programie „Młodzież w działaniu” dofinansowaliśmy
23 projekty na terenie całej Polski, które otrzymały patronat Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Działania projektowe były realizowane we wszystkich miejscach w dniach
26 maja – 2 czerwca 2013 i kontynuowane w późniejszych
dniach.
• W czasie Europejskiego Tygodnia Młodzieży odbyły się symulacje obrad Parlamentu Europejskiego i rady
miejskiej (organizowane przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo w Warszawie) i debaty młodych
mieszkańców Pułtuska z radnymi miejskimi (przeprowadzone przez Stowarzyszenie Centrum Międzynarodowej
Wymiany Młodzieży i Wolontariatu). Z radnymi spotkała
się także młodzież w Chojnie i w Jędrzejowie.
• Piknik na błoniach Zamku Lubelskiego z udziałem lokalnych ekspertów i polityków zorganizowała Fundacja
Sempre a Frente z Lublina.
• Impreza plenerowa została także zorganizowana na
Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy przez Fundację Wiatrak.
Podczas imprezy młodzi mieszkańcy miasta mieli okazję
do spotkania z wolontariuszami EVS.
• W Rabce Zdroju Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS
zorganizowała Europejski Bieg Nocny, w Gaworowie
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odbył się mecz piłki nożnej między młodzieżą a lokalnymi
politykami, zainicjowany przez jedną z radnych gminy.
• W Łodzi Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego FERSO zorganizowała warsztaty, podczas
których młodzież, posługując się łukiem, mogła „zestrzelić przeciwności w byciu aktywnym obywatelem’’.
• W Toruniu młodzież wzięła udział w debacie oxfordzkiej na temat działalności polskich parlamentarzystów
(zorgniazowanej przez Fundację Pracownia Dialogu),
a w Prudniku uczestniczyła w rajdzie na rolkach, zakończonego koncertem (akcję przeprowadził Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Opolska).

OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODZIEŻY
Ogólnopolskie Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny!” było
głównym wydarzeniem Europejskiego Tygodnia Młodzieży. We wtorek 28 maja w Pałacu Prymasowskim w Warszawie zgromadziło się ok. 200 młodych ludzi z całej Polski,
którzy debatowali w dwóch grupach dyskusyjnych na tematy: „Jak stać się młodym, aktywnym obywatelem?” oraz
„Aktywna młodzież – cenni pracownicy”. W trakcie dyskusji młodzież formułowała swoje postulaty na zadane tematy przy wsparciu zaproszonych ekspertów.
Wydarzenie zostało zorganizowane w duchu dialogu usystematyzowanego, umożliwiając młodym ludziom dyskusję
z przedstawicielami władz krajowych, świata nauki, pracodawcami oraz innymi osobami zainteresowanymi polityką
młodzieżową. Młodzież miała szansę wyrazić swoje zdanie
i skonfrontować je z opiniami ludzi, którzy mają wpływ na
kształtowanie jej przyszłości.
W czasie gdy młodzi debatowali, dyrektor Narodowej
Agencji Programu „Młodzież w działaniu” Tomasz Bratek
prowadził konferencję prasową, podczas której zaprezentowane zostały osiągnięcia europejskich programów młodzieżowych.
Przedstawiono wyniki badań międzynarodowej sieci RAY,
które potwierdzają, że doświadczenie realizacji projektów młodzieżowych przekłada się na wyższe kwalifikacje
zawodowe młodych ludzi. Poparli to swoimi życiorysami
byli beneficjenci programu „Młodzież w działaniu”: Klaudia Wojciechowska, obecnie radca ministra w MEN i Arkadiusz Mierkowski, prezes Mazurskiego Stowarzyszenia
Inicjatyw Sportowych.
Punktem kulminacyjnym Ogólnopolskiego Forum Młodzieży było spotkanie młodzieży z przedstawicielami świata
nauki, biznesu i polityki. Tę część Forum otworzył Tomasz
Bratek, podkreślając, że uczestnicy działań realizowanych
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w ramach edukacji pozaformalnej są ostatni w kolejce po
zasiłek.
Zgodził się z nim Maciej Jakubowski, podsekretarz stanu
w MEN, zauważając, że edukacja pozaformalna pełni ważną rolę w systemie edukacji, a szkoły powinny edukować
także obywatelsko. Natomiast dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej Ewa Synowiec wyraziła zadowolenie z tego, że w Polsce i Europie robi się moda na bycie
aktywnym obywatelem.
Po wykładzie inauguracyjnym Jacka Walkiewicza (trenera,
który motywował młodych ludzi do działania, podejmowania ryzyka i otwarcia na nowe doświadczenia) nadszedł
czas na dyskusję pod hasłem „Młodzi 2013 – potrzeby,
wyzwania, wybory”.
Prowadzący poranne debaty przedstawili postulaty młodzieży uczestnikom dyskusji: Urszuli Augustyn, posłance
na Sejm RP, prof. Annie Gizie-Poleszczuk, prorektor UW,
Jakubowi Radzewiczowi, przewodniczącemu Polskiej Rady
Organizacji Młodzieżowych, Sławomirowi Olejnikowi,
przedstawicielowi Studenckiego Forum Business Centre
Club i Tomaszowi Bratkowi.
Zaproszeni goście wraz z prowadzącą dyskusję Brygidą
Grysiak, reporterką telewizji TVN, poszukiwali odpowiedzi
na pytania takie jak:
• co zrobić, aby głos młodych był słyszalny i stał się częścią codziennego dyskursu politycznego?
• w jaki sposób podnieść poziom zaufania społecznego?
• dlaczego młodych nie zachęca się i nie wspiera w zakładaniu własnych firm?
• jakiego rodzaju kompetencje warto uwypuklać w CV?
Podczas bardzo ciekawej dyskusji dużo uwagi poświęcono
edukacji pozaformalnej jako motorowi zmian w skostniałym systemie edukacji formalnej. Rozmawiano również na
temat sposobów zwrócenia uwagi decydentów na problemy młodych ludzi.
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Wynikiem dyskusji przeprowadzonych podczas Forum były
następujące rekomendacje:
• Należy wprowadzić zmiany do struktury edukacji formalnej (szkolnictwo obowiązkowe i wyższe) i podstawy
programowej, które wiązałyby się ze zwiększoną liczbą
zajęć opartych o metodę projektową i nastawioną na rozwijanie praktycznych, niezbędnych w przyszłości kompetencji i umiejętności. Należy zapewnić młodym ludziom na
poziomie szkoły przestrzeni do rozwoju w ramach edukacji
pozaformalnej.
• Wprowadzenie długofalowych działań mających na
celu wzrost zaufania do młodych, aktywnych ludzi zaangażowanych w pracę nad zmianami w kontekście spraw pu4

blicznych, szczególnie polityki młodzieżowej. Zachęcanie
decydentów, polityków do wsłuchiwania się w głos młodzieży i wprowadzania w życie ich propozycji.
• Decydenci powinni traktować młodzież jako partnera
do dyskusji w sprawach ich dotyczących, a nie jako przedmiot dyskursu.
• Należy zapewniać młodym ludziom najlepsze warunki
do samozatrudnienia i promować wśród nich przedsiębiorczość. Młodzi ludzie w procesie edukacji powinni być
przygotowywani nie tylko do roli pracowników, ale także
przyszłych pracodawców, którzy sami będą kreować i tworzyć miejsca pracy.

GRA MIEJSKA „WKRĘĆ SIĘ W OBYWATELSTWO”
Czy dobrze znasz swoje miasto? Znasz swoją społeczność?
– na te pytania odpowiedzi udzielali mieszkańcy 6 polskich miast. Gra miejska „Wkręć się w obywatelstwo!”
to jedno z kluczowych wydarzeń Europejskiego Tygodnia
Młodzieży. Za jej realizację w swoich regionach odpowiadali Ambasadorzy programu „Młodzież w działaniu”,
a w organizację włączyło się wiele organizacji, władze lokalne, a także pani poseł Małgorzata Pępek.
Gry miejskie odbyły się między 15 a 20 maja w Rypinie,
Żywcu, Rzeszowie, Rawie Mazowieckiej, Zgierzu i Sieradzu. Zespoły biorące udział grze mogły liczyć od 3 do
5 osób, a zadania skupiały się na aktywności obywatelskiej, projektach młodzieżowych i włączaniu lokalnej
społeczności w działania. We wszystkich grach miejskich
udział wzięło ponad 160 osób.
Finał akcji „Wkręć się w obywatelstwo!” odbył się 27 maja
w Warszawie. Mimo że pogoda nie dopisała, rywalizacja
była niezwykle zacięta. W finale wzięły udział wszystkie
zwycięskie zespoły z poszczególnych miast. Fabuła gry
opierała się na aktywności obywatelskiej i postaci superbohatera, a w ramach zadań uczestnicy musieli m.in.
przeprowadzić uliczną sondę, odwzorować scenkę i ułożyć
specjalne hasło.
Najlepsza okazała się drużyna „Jestem aktywny” z Rzeszowa, jednak wszyscy uczestnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i niezwykłą energią. Ceremonia wręczenia
nagród odbyła się podczas Ogólnopolskiego Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny” w Warszawie.
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WYSTAWA „KROK PO KROKU – AKTYWNA DROGA”
Podczas Ogólnopolskiego Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny” została zaprezentowana wystawa „Krok po kroku –
aktywna droga”. Bohaterami wystawy są byli beneficjenci,
którzy dzięki projektom młodzieżowym, w tym przedsięwzięciom finansowanym z programu MŁODZIEŻ (w latach
2000-2006) i „Młodzież w działaniu” (w latach 2007-2013),
osiągnęli w swoim życiu sukces zawodowy. Wystawa prezentuje ich osiągnięcia, realizowane projekty i kompetencje, które rozwinęli.
Do przedstawienia na wystawie osobistych historii zostały
zaproszone osoby, które w swoich środowiskach są niezwykle aktywne, a swoją postawą i działaniami dodatkowo
zachęcają do aktywności innych. Większość z nich tak bardzo zaangażowała się w działania na rzecz młodzieży, że
związała z tym także swoją drogę zawodową. Na wystawie
prezentujemy: przewodniczącego Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, trenerów młodzieżowych, prezesów
organizacji pozarządowych czy radcę ministra edukacji
narodowej.
Wystawa została zaprezentowana w formie multimedialnej i wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników
Forum. Wystawa będzie prezentowana także na wydrukach wielkoformatowych, a główny wernisaż odbędzie
się w ramach wydarzeń związanych z Europejskim Rokiem
Obywateli. Wystawa będzie także pokazywana w różnych
miastach w Polsce, by młodym ludziom uświadamiać, jak
cenna dla nich i dla ich otoczenia jest aktywność obywatelska i działalność młodzieżowa.

ETM-owe KINO MŁODZIEŻOWE					
Wśród wielu metod stosowanych w edukacji pozaformalnej, edukacja filmowa cieszy się bardzo dużą popularnością. Praca z filmem pozwala bowiem na przeprowadzenie
niezwykle ciekawych zajęć z młodzieżą, zmusza do myślenia, analizowania faktów, szukania ukrytych znaczeń czy
symboli. Interpretacja filmu, analiza kontekstu społeczno-historycznego, w jakim została umiejscowiona akcja,
przyczyniają się do zrozumienia procesów zachodzących
w społeczeństwie oraz do identyfikacji z wybranymi postawami.
W ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2013 został zorganizowany festiwal filmowy pod nazwą ETM-owe
Kino Młodzieżowe. W trakcie festiwalu wyświetlono filmy
fabularne nawiązujące, niekiedy w przewrotny sposób,
do tematu aktywnych postaw obywatelskich, a uczestnicy
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pokazów mieli szansę spojrzeć na komercyjne produkcje
filmowe pod zupełnie nowym kątem i dostrzec w nich zalety zaangażowania obywatelskiego.
Festiwal składał się z dwóch części. Część pierwsza skierowana została do uczniów warszawskich gimnazjów i liceów, którzy w ramach pokazów szkolnych obejrzeli w kinie
Luna filmy: „Niezłomne” (2004) i „Chleb i róże” (2000).
W oparciu o filmy przygotowane zostały warsztaty dla
nauczycieli i scenariusze zajęć, które będą mogły zostać
wykorzystane podczas zajęć wiedzy o społeczeństwie,
godzinie wychowawczej czy historii. Dodatkowo, nauczyciele zostali zaproszeni do udziału w warsztatach pracy z
filmem, opracowanych przez specjalistów ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury we współpracy z FRSE.
Druga część, adresowana do starszej młodzieży, to weekendowe pokazy otwarte, które odbyły się w stołecznej
klubokawiarni Powiększenie. W ramach tych pokazów wyświetlono film „V jak Vendetta” (2005) i „Batman” (1989),
które w nietuzinkowy sposób przedstawiały przykłady aktywnej działalności „obywatelskiej”.
W festiwalu filmowym ETM-owe Kino Młodzieżowe uczestniczyli: uczniowie i nauczyciele z warszawskich gimnazjów, wychowankowie i opiekunowie domów kultury oraz
osoby indywidualne.

KONKURS FOTOGRAFICZNY 						
FRSE zorganizowała także konkurs fotograficzny „Równanie na działanie”, w ramach którego młodzi uczestnicy nadsyłali zdjęcia swojego autorstwa, które promowały
aktywność obywatelską i były podpisane uzupełnionym
hasłem:
					 młodzież + ..... = działanie!
Zdjęcie z hasłem należało umieścić na fanpage’u Ambasadorów programu „Młodzież w działaniu”. Na konkurs spłynęło ponad 40 zgłoszeń. Część zdjęć została przygotowana specjalnie na konkurs, a część dokumentowała projekty
realizowane w ramach programu „Młodzież w działaniu”
i nie tylko. Głosowanie odbywało się poprzez aplikację internetową oraz w formie głosowania kartkowego podczas
wydarzeń towarzyszących obchodom Europejskiego Tygodnia Młodzieży.
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PROMOCJA ETM-u
Strona internetowa ETM
Głównym narzędziem promocji i informacji wydarzeń organizowanych przez polską Narodową Agencję związanych
z Europejskim Tygodniem Młodzieży była oficjalna strona
internetowa: www.konferencje.frse.org.pl/etm2013.
Na stronie znalazły się: informacje ogólne o ETM-ie, program i rejestracja na Ogólnopolskie Forum Młodzieży, repertuar festiwalu filmowego, informacje o konkursie fotograficznym, plan gier miejskich, procedura przyznawania
patronatów. Nie zabrakło także informacji o wydarzeniach
regionalnych.

Fanpage Ambasadorów programu
„Młodzież w działaniu”
Do promocji Europejskiego Tygodnia Młodzieży wykorzystywany był oficjalny fanpage Ambasadorów programu
„Młodzież w działaniu”:
www.facebook.com/AmbasadorzyMwD,
na którym pojawiały się zapowiedzi wydarzeń, a następnie
relacje z nich. Na fanpage’u przeprowadzony został konkurs fotograficzny „Równanie na działanie”.
W czasie Europejskiego Tygodnia Młodzieży liczba fanów
fanpage’a wzrosła o 2000 nowych osób!

Filmy z przesłaniem
Zanim ruszyły wydarzenia Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Internecie pojawiły się filmy promujące aktywność. Filmy miały za zadanie skłaniać młodych ludzi do
refleksji, a przedstawiały młodzież, która spędza czas,
realizując swoje pasje.
Odbiorcom filmów postawione zostały pytania:
• „A Ty co dobrego zmalowałeś?”
• „A Wy co macie do pokonania?”
• „Jaki jest Twój cel?”
• „A Ciebie co kręci?”
Filmy i padające w nich pytania miały zmusić młodych do
zastanowienia, jak spędzają swój czas, zachęcić do odkrywania swoich pasji czy przezwyciężania trudności. Była to
okazja do refleksji nad swoją aktywnością w przededniu
Europejskiego Tygodnia Młodzieży.
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PROMOCJA ETM-u
„Europa dla aktywnych” – dodatek ETM
Z okazji Europejskiego Tygodnia Młodzieży do kwartalnika „Europa dla aktywnych” wydawanego przez FRSE został
dołączony specjalny dodatek „jEsTeM aktywny”. Na jego
łamach Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
zachęcała do aktywnego uczestnictwa w obchodach Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

c

W biuletynie umieszczono program obchodów ETM oraz
przybliżona została sylwetka Klaudii Wojciechowskiej –
polskiej „Ambasadorki Młodzieży”. Opublikowane zostały
także artykuły dotyczące aktywności obywatelskiej: opisy
projektów młodzieżowych, opinie ekspertów, statystyki
i wywiad z profesorem Leszkiem Balcerowiczem, przewodniczącym Rady Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju,
byłym ministrem finansów.
Przeczytaj dodatek on-line.

System wizualizacji
Beneficjentom dostarczyliśmy wszystkie niezbędne narzędzia do promocji Europejskiego Tygodnia Młodzieży
w swoich regionach. Przygotowany został specjalny podręcznik na temat systemu identyfikacji wizualnej wydarzenia, który został rozesłany do organizatorów projektów objętych patronatem ETM.
W podręczniku znalazły sie informacje na temat oznakowania projektów, zarówno przy wykorzystaniu logo programu
„Młodzież w działaniu”, jak i ikony tematycznej Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Zamieszczone zostały również
specjalnie skomponowane materiały graficzne uzupełniające i wyróżniające wydarzenia organizowane w Polsce.
Podręcznik zawierał również zestaw podstawowych informacji na temat obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2013 oraz programu „Młodzież w działaniu”.
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PROMOCJA ETM-u
Wydarzenia promocyjne
Europejski Tydzień Młodzieży promowany był od kwietnia
do maja za pośrednictwem różnorodnych kanałów komunikacyjnych – poprzez newslettery, strony internetowe,
social media, filmy promocyjne, ulotki czy gadżety. Szczególnie istotne dla promocji ETM były wydarzenia poprzedzające święto młodzieży, podczas których FRSE zapraszała młodych ludzi do udziału w ETM.

Parada Schumana, Warszawa – 11.05.2013
Parada Schumana to ogólnopolska manifestacja euroentuzjastów i zwolenników Unii Europejskiej organizowana
od 1999 roku w okolicach Dnia Europy na ulicach Warszawy
przez Fundację im. Roberta Schumana. W przedsięwzięciu
co roku bierze udział FRSE, która przy okazji wydarzenia
prezentuje ofertę programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
W kolorowym korowodzie Parady nie zabrakło młodych
ludzi promujących Europejski Tydzień Młodzieży, a na
stoisku informacyjno-promocyjnym rozdawane były ulotki i gadżety. Organizatorzy szacują, że w Paradzie wzięło
udział około 2 tysięcy osób.

Noc Muzeów, Warszawa – 18.05.2013
Podczas Nocy Muzeów muzea i galerie odwiedziła rekordowa liczba osób. Jednym z najbardziej obleganych miejsc
w Warszawie było Centrum Nauki Kopernik – kolejka przed
wejściem liczyła ponad 2 tysiące osób.
Przedstawiciele FRSE wychodzili do osób czekających
w kolejce z ulotkami informującymi o wydarzeniach organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży,
publikacjami wydawanymi przez Fundację oraz drobnymi
gadżetami.
Natomiast w środku, na zwiedzających Centrum, czekało stoisko promocyjno-informacyjne FRSE, gdzie zainteresowane
osoby mogły zdobyć informacje o programach koordynowanych przez Fundację oraz wziąć udział w quizie z wiedzy
o obchodach ETM.

10

ETM W MEDIACH
Efekty szerokiej promocji Europejskiego Tygodnia Młodzieży oraz zorganizowanej specjalnie z tej
okazji konferencji prasowej pokazuje monitoring mediów FRSE.
Zgromadziliśmy w nim:
• 16 artykułów prasowych
• 61 artykułów internetowych
• 11 audycji radiowych
• 3 audycje telewizyjne.
Wybrane, najciekawsze audycje i artykuły prezentowane są wraz z krótkim opisem poniżej.
Lp.

Medium

1

2

3

4

5

6

7

Rodzaj

Tytuł artykułu/audycji

Opis

Polsat News, Telewizja
28.05.2013
godz. 13:09

Informacje

Relacja z Forum Młodzieży
i wywiad z Mateuszem
Jeżowskim na temat programu „Młodzież w działaniu”.

Hiperłącze

Polsat News, Telewizja
30.05.2013,
godz. 08:51

Nowy dzień

Wywiad z Tomaszem
Bratkiem na temat wpływu
edukacji pozaformalnej na
rozwój kompetencji zawodowych młodych ludzi.

Hiperłącze

Polskie
Radio 4,
27.05.2013,
godz. 12:11

Radio

Europejski Lunch

Polskie
Radio 4,
29.05.2013,
godz. 15:45

Radio

PR PIK
Bydgoszcz,
28.05.2013,
godz. 17:03

Radio

Kronika
Beskidzka,
29.05.2013

Prasa

Tygodnik
Ostrołęcki,
11.06.2013

Prasa

Czwórka do Czwartej

Wywiad z Bożeną Kiluk
i Eweliną Miłoń na temat
wydarzeń organizowanych w ramach obchodów
Europejskiego Tygodnia
Młodzieży.

Link do artykułu/audycji

Hiperłącze

Relacja z Ogólnopolskiego
Forum Młodzieży„jEsTeM
aktywny” – wywiady z prelegentami, organizatorami
i uczestnikami.

Hiperłącze

Relacja z wydarzeń organizowanych przez Fundację Wiatrak w Bydgoszczy
w ramach Europejskiego
Tygodnia Młodzieży.

Hiperłącze

„Biegali, śpiewali,
zaczepiali”

Relacja z gry miejskiej
zorganizowanej w ramach
ETM w Żywcu.

Hiperłącze

„Odbijanie i dyskutowanie”

Relacja z wydarzeń zorganizowanych w ramach
obchodów ETM w Goworowie.

Wiadomości

Hiperłącze
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ETM W MEDIACH
Lp.

Medium

Rodzaj

Tytuł artykułu/audycji

Opis

8

Echo Dnia
Świętokrzyskie,
31.05.2013

Prasa

„Młodym obywatelom
naprawdę zależy”

Relacja z debaty młodzieży
z lokalnymi politykami
zorganizowanej w ramach
ETM-u w Jędrzejowie.

Onet.pl,
28.05.2013

Internet

9

10

Siemianowice.pl,
27.05.2013

Internet

„Program „Młodzież
Depesza Polskiej Agencji
w działaniu” pomaga
Prasowej na temat konferozwijać kompetencje” rencji prasowej zorganizowanej w ramach Ogólnopolskiego Forum „jEsTeM
aktywny!”. Przedruk na
6 innych portalach informacyjnych.
„Europejski Tydzień
Młodzieży”

Relacja z rajdu rowerowego zorganizowanego
w ramach obchodów ETM
w Siemianowicach Śląskich.

Link do artykułu/audycji

Hiperłącze

Hiperłącze

Hiperłącze

Polsat News, 30.05.2013, godz. 08:51

Polsat News, 28.05.2013, godz. 13:09
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ETM W MEDIACH
Kronika Beskidzka, 29.05.2013, nakład: 20 000
						Tygodnik Ostrołęcki, 11.06.2013, nakład: 22 000

						
						Echo Dnia Świętokrzyskie, 31.05.2013, nakład: 18 000
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ETM W MEDIACH
Onet.pl, 28.05.2013

3
3

Siemianowice.pl, 27.05.2013
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ETM NA FACEBOOKU
Europejski Tydzień Młodzieży był szeroko promowany także w internecie – m.in. na fanpage'ach
FRSE i jej partnerów.
Facebook, fanpage Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 29.04.2013

3

3

3

Facebook, fanpage Erasmus Polska, 08.05.2013

Facebook, fanpage European Youth Portal, 08.05.2013

Facebook, fanpage Komisji Europejskiej w Polsce, 20.05.2013

3
15

ETM W NEWSLETTERACH
Europejski Tydzień Młodzieży był szeroko promowany poprzez newslettery, które dotarły do tysięcy
adresatów.
Newsletter Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 08.05.2013

Newsletter portalu ngo.pl, 13.05.2013

Newsletter portalu edulandia.pl, 23.05.2013
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ETM W INTERNECIE		
Europejski Tydzień Młodzieży był szeroko promowany na stronach internetowych FRSE i jej partnerów.
www.ngo.pl, 10.05.2013

3
Strona Komisji Europejskiej w Polsce, 18.05.2013

3

3

www.niepelnosprawni.pl, 20.05.2013

3

Strona Parlamentu Studentów RP

Opracowanie i redakcja:
Anna Samel, Sylwia Urbaś, Mateusz Jeżowski
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