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Młodzież ma głos! – Europejski Tydzień Młodzieży 
 
30% spośród 96 milionów młodych Europejczyków (15–29 lat) uważa, że uczestnictwo w debatach 
publicznych jest najefektywniejszym sposobem wywarcia wpływu na decydentów. To jeden z 
powodów, dla których Komisja Europejska już po raz piąty organizuje Europejski Tydzień 
Młodzieży. W ramach jego obchodów między 15 a 21 maja tysiące młodych ludzi uzyskają szansę 
publicznego wyrażenia własnych poglądów na tematy ich dotyczące i mające wpływ na ich 
przyszłość. 

W Polsce, jak wynika z badań prof. Czapińskiego, młodzi ludzie są najbardziej zaangażowani 
społecznie na początku edukacji szkolnej, w wieku 11–15 lat. Z momentem rozpoczęcia nauki w 
szkole średniej odsetek ten systematycznie spada. Jest to niepokojące zjawisko, które skutkuje 
m.in. tym, że podczas gdy co trzeci Europejczyk angażuje się w wolontariat, w Polsce zaledwie 
16% obywateli działa na rzecz innych, co stanowi jeden z najniższych wskaźników na tle innych 
państw członkowskich.  

Należy podejmować działania odwracające tę tendencję, choćby z tego względu, że pracodawcy 
coraz bardziej doceniają doświadczenia i kompetencje nabywane poprzez pracę społeczną, np. 
wolontariat zagraniczny. Tym bardziej że Polsce bezrobocie wśród młodych ludzi jest wciąż 
wyższe od średniej unijnej. 

Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy, wolontariat, wykluczenie społeczne, aktywne 
uczestnictwo młodzieży w życiu społeczności oraz oddziaływanie programu „Młodzież w 
działaniu”, w którym rocznie bierze udział ponad 100 000 młodych Europejczyków – to tematy, 
wokół których koncentrować się będą dyskusje młodych ludzi podczas Europejskiego Tygodnia 
Młodzieży. 

W dniach 15–21 maja w całym kraju organizowane będą lokalne i regionalne debaty młodzieży z 
przedstawicielami lokalnej władzy. Młodzi prowadzić będą konferencje open space, debaty 
oxfordzkie, festiwale filmowe, maratony i rajdy rowerowe, wystawy, wydarzenia outdoorowe i 
flash moby - głośno, radośnie i kolorowo – wszystko po to, by głos młodzieży był słyszany w całej 
Polsce.  

Głównym wydarzeniem tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży będzie debata 
krajowa organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. 17 maja w Warszawie w 
Pałacu Kultury i Nauki w kinie Kinoteka zgromadzi się ponad 200 młodych ludzi, liderów 
społeczności lokalnych, aktywistów, wolontariuszy, pracowników młodzieżowych. Młodzi będą 
mieli okazję podjąć dyskusję z przedstawicielami publicznych instytucji, ekspertami oraz 
znanymi osobistościami życia publicznego. 

Więcej informacji na temat wydarzeń regionalnych oraz szczegółowy program debaty krajowej 
można znaleźć na stronie www.konferencje.frse.org.pl. 
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