Project SB YCGN
South Baltic Youth Core Group Network
th
4 Regular Call, South Baltic
Programme 2014–2020
SB YCGN – SOUTH BALTIC YOUTH CORE GROUPS NETWORK

STHB.05.01.00-28-0117/17

NEWSLETTER SB YCGN – DRUGI NEWSLETTER PROJEKTU
Elbląg, 25.10.2018

1

Project SB YCGN
South Baltic Youth Core Group Network
th
4 Regular Call, South Baltic
Programme 2014–2020
SB YCGN – SOUTH BALTIC YOUTH CORE GROUPS NETWORK

STHB.05.01.00-28-0117/17

1. ABOUT THE PROJECT
The SB YCGN PROJECT – Projekt Sieci Grup
Młodzieżowych Południowego Bałtyku został
zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Programu
Interreg Południowy w trakcie obrad, które miały
miejsce w dniach 8-9 listopada 2017 r. w Güstrow
(Niemcy). Projekt posiada budżet całkowity w
wysokości 565 642,00 EUR i jest realizowany przez 8
formalnych partnerów i 6 stowarzyszonych z 4 krajów
(Polska, Szwecja, Dania, Litwa). Główni partnerzy
reprezentują społeczności lokalne i międzynarodowe jak Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk”
(zrzeszające 42 gminy) pełniące rolę partnera wiodącego. Oprócz tego w projekcie biorą udział:
przedstawiciele sektora akademickiego (reprezentowanego przez Wydział Ekonomii Politechniki
Gdańskiej i Uniwersytet w Kłajpedzie), dwie fundacje współpracujące z lokalną społecznością i
działające na rzecz młodzieży i jej zaangażowania, oraz 9 gmin i miast. Okres realizacji projektu to
styczeń 2018 r. - grudzień 2019 r. (24 miesiące).
Ogólną ideą projektu jest zwiększenie udziału młodzieży w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym
oraz wzmocnienie potencjału lokalnych i regionalnych podmiotów w obszarze Programu Południowy
Bałtyk w dziedzinie polityki młodzieżowej i zrównoważonego rozwoju. Projekt ma ambicję stworzenia
sieci transgranicznej ze wspólnymi wydarzeniami w zakresie budowania potencjału pomiotów
zaangażowanych, opartymi na analizie i badaniach krajów partnerskich, które przejdą międzynarodową
kampanię opartą na wzmocnieniu uczestnictwa młodych ludzi.
SB YCGN ma na celu zwiększenie potencjału lokalnych aktorów pracujących z młodzieżą, pokazując
korzyści płynące z miękkiej współpracy transgranicznej w rozwiązywaniu wspólnych problemów
młodzieży. W ramach projektu partnerzy dążyć będą do wzmocnienia współpracy transgranicznej
między młodymi ludźmi w krajach partnerskich poprzez dialog obywatelski, w celu zwiększenia
zdolności samorządów lokalnych i ich przedstawicieli oraz rozpowszechnienia wyników projektu.
Ostatecznym rezultatem wspólnych działań będzie opracowanie przyszłych planów zwiększenia udziału
młodzieży w życiu lokalnym i transgranicznym w regionie Południowego Bałtyku.
2. DRUGA FAZA DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH 05-11.2018
07.05.2018 – UCZESTNICTWO W XVI MIĘDZYNARODOWYM TYGODNIU – KONFERENCJA
NAUKOWA “OBSZARY KONKURENCYJNOŚCI WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE W
SIEDLCACH”
Partner projektu profesor Rimantas Stasys z Uniwersytetu w Kłajpedzie
promował projekt SB YCGN, wśród kadry uniwersyteckiej i naukowej
podczas konferencji naukowej poświęconej obywatelstwu i partycypacji
obywatelskiej w obszarze Morza Bałtyckiego, na początku jesieni
2018r. Prezentacja dotyczyła projektu SB YCGN i była zatytułowana
“South Baltic Youth Core Group Network projekt jako narzędzie do
rozwiazywania lokalnych potrzeb”
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Polskie gminy, Stowarzyszeni Partnerzy projektu SB YCGN, zebrali się po raz drugi w Wymiennikowni Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych i Designu w Gdyni. Seminarium zostało poprowadzone
przez Joannę Pietrasik (Fundacja Civis Polonus) i skupiało się na:
• Rzeczywistym udziale młodych ludzi w procesach
decyzyjnych – Inspiracje, dobre praktyki,
• Wsparciu i rozwój sieci projektowej: co możemy razem
zrobić w projekcie?
• Procesach decyzyjnych, które są odpowiednie dla młodych
ludzi.
Przedstawiciele Politechniki Gdańskiej zaprezentowali założenia pilotażowego badania
przeprowadzonego w projekcie, plan wdrożenia i oczekiwane wyniki. Podczas seminarium omówione
zostały inne aspekty, takie jak identyfikacja i rekrutacja "Grup młodzieżowych" w zespołach gminnych
oraz wzajemne zrozumienie możliwości współpracy w gminach.
12.06.2018 – UMBRELLA’ AWERNESS RAISING EVENT “W DRODZE DO KOOPERACJI W
OBSZARZE MORZA BAŁTYCKIEGO”
W trakcie Awareness Raising Event projektu Umbrella
(http://umbrellaproject.eu/) w Gdańsku (11-12 Czerwca),
możliwe było zorganizowanie wspólnego działania w ramach
projektu klasterowego w trakcie jednego z równoległych
warsztatów poświęconych problemom związanym z
młodzieżą.
Reprezentanci Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk
biorący udział w projektach SB YCGN oraz CASYPOT
podzielili się dobrymi praktykami z obu projektów w celu inspirowania tych osób, które rozważają
opracowanie nowych koncepcji projektowych poświęconych kwestiom młodzieży.
Była to okazja do przeprowadzenia dyskusji i rozmów o potencjalnych przyszłych partnerstwach,
synergiach i wymiany doświadczeń w celu rozszerzenia zakresu pomysłów na projekty oraz poprawy
ich zdolności do rozwiązywania lokalnych problemów poprzez współpracę międzynarodową.
Wolontariusze Euroregionu Bałtyk, którzy biorą udział w programie Interreg Volunteer Youth
zaprezentowali swoje doświadczenia zdobyte w ERB, pomocne przykłady przyszłych aktywności
dotyczących wymiany młodzieży i międzynarodowego wolontariatu.
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16.06.2018 – MŁODZIEŻOWA GRUPA ROZPOCZĘŁA DZIAŁANIA W TELŠIAI
Ponad 20 osób, reprezentujących gminę Telšiai’s i
kilka pozarządowych organizacji oraz dzieci w wieku
szkolnym wzięły udział w inicjatywie gminy Telšiai i
Samogitia Community Foundation w celu utworzenia
grupy Młodzieżowej.
Organizatorzy zaprosili młodzież z Telšiai w celu
poznania ich przemyśleń, które są ważne dla
różnych grup młodzieży: dzieci, mieszkańcy
obszarów wiejskich, zatrudnieni / bezrobotni młodzi ludzie, młodzi ludzie z członkami rodziny
mieszkającymi za granicą itp. Duża grupa młodzieży stwierdziła, ze chciałaby być członkiem
nieformalnej „grupy młodzieżowej” i dalsze inicjatywy zostaną przekazane dla zaangażowanej w
dalszych etapach młodzieży, która będzie aktywnie zaangażowana w zarówno działania na poziomie
lokalnym i międzynarodowym.
Partnerzy projektu zaprezentowali główną ideę, cele projektu SB YCGN, określili uczestników i główne
aktywności i działania zaplanowane w projekcie: seminaria, spotkania, szkolenia, wizyty studyjne,
badania, konferencje i dyskusje on-line z udziałem młodzieży ze wszystkich krajów partnerskich.
Podjęto decyzję, aby zorganizować kilka kolejnych spotkań na które zaangażuje się ok 10 osób.

20.07.2018 – TRZECI WARSZTAT PROJEKTU SB YCGN DLA POLSKICH PARTNERÓW
STOWARZYSZONYCH W ELBLĄGU
Polskie gminy i partnerzy stowarzyszeni projektu SB YCGN spotkali się
w Urzędzie Miasta Elbląga. Spotkanie poprowadziła Joanna Pietrasik
(Fundacja Civis Polonus), które skupiało się na:
-dobrych praktykach dotyczących rzeczywistego uczestnictwa młodych
ludzi w procesach decyzyjnych
- założeniach i celach międzynarodowego szkolenia, które odbędzie się
w Gdyni
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- przyszłości Rad Młodzieżowych w związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi i
zakończeniem kadencji funkcjonowania istniejących Rad Młodzieżowych
Głównym celem spotkania było opracowanie wstępnego planu szkoleń dla nadchodzących
międzynarodowych warsztatów zespołu projektowego w Gdyni.
20.07.2018 – SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKTU SB YCGN Z PRZEDSTAWICIELAMI I
WŁADZAMI MIASTA ELBLĄG
Lider projektu SB YCGN Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk i Fundacja Civis Polonus spotkali
się z przedstawicielami władz lokalnych Elbląga - Miasto, pracownicy samorządowi i przedstawiciele
poszczególnych departamentów w mieście. Celem spotkania było zidentyfikowanie potrzeb lokalnych
gmin i możliwości zaspokojenia ich jako część projektu. W trakcie spotkania określono kierunek
przyszłych prac, między innymi reaktywacje rady młodzieżowej, która będzie jednym z filarów polskiej
sieci YCG. Oprócz tych działań poświęconych rozwojowi i koordynacji działań projektowych w obszarze
miasta Elbląg, rozmawiano o zakresie zadań realizowanych w gminie Elbląg i powołaniu koordynatorów
projektów miasta.
16.08.2018 - PARTNER Z DANII ODWIEDZIŁ MIASTO TELŠIAI
Dwóch reprezentantów Gminy Køge (Dania) - Eric van Leenen i Jon
Pejtersen- odwiedzili Telšiai w celu spotkania się z przedstawicielami
samorządu i kilku organizacji młodzieżowych. Goście odwiedzili w
Telšiai litewską grupę Riflemen's Union (paramilitarna organizacja
non-profit wspierana przez państwo) biorąca udział w wakacyjnych
obozach w Tryškiai; Open Youth Centre w mieście Telšiai i
eksperymentalnym obszarze treningowym Džiuginėnai; Centrum
Szkolenia Piłki Nożnej dla młodzieży; Klub matek w Telšiai.
Przedstawiciele organizacji chętnie opowiadali, jakie są ich główne działania, w jaki sposób
wprowadzają je w życie i jak uzyskują wsparcie finansowe. Grupa docelowa wszystkich organizacji
składa się z młodych osób z różnych grup społecznych. Organizacje są dumne ze swoich wolontariuszy
– są to ważni asystenci, a czasem prawdziwi liderzy, którzy są w stanie przyciągnąć i zaangażować
młodych ludzi w różnych działaniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, społecznych lub po prostu
rozrywkowych i rekreacyjnych.
Odbiór ze strony duńskich przedstawicieli był bardzo pozytywny, zwłaszcza że spędzili w Telšiai tylko
kilka dni. Wyrazili swoje pozytywne zaskoczenie i uznanie w związku z tym, że większość młodych ludzi
w mieście mówi całkiem dobrze po angielsku i wydawało się, że miasto miało wiele międzynarodowych
doświadczeń.
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25.08.2018 - ROZMOWY MŁODZIEŻY W ŠILUTĖ (Laučiai gmina)
Gmina Laučiai ma aktywną radę i regularnie organizuje różne
zadania i wydarzenia dla mieszkańców oraz młodzieży. Gmina
brała udział w projekcie Baltic Stories finansowanym przez Interreg
Południowy Bałtyk. Dnia 25 sierpnia gmina świętowała koniec
wakacyjnych prac i złożyli hołd byłym nauczycielom szkoły w
wiosce, która niestety została zamknięta dziesięć lat temu.
Wydarzenie zainteresowało kilku reprezentantów miast, byłych uczniów i nauczycieli, a także studentów
jednego z uniwersytetów, który niedawno przeniósł się do stolicy Litwy. Rozmowa z grupą młodzieży i
dwoma byłymi nauczycielami ujawniła obawy młodych ludzi dotyczące możliwości zatrudnienia i ich
życia na wsi z "wieloma dobrymi rzeczami, których nie mieliby ludzie mieszkający w miastach"
30.08.2018 – SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU SB YCGN Z REPREZENTANTAMI I
WŁADZAMI GDYNI
W urzędzie miasta Gdyni odbyło się spotkanie partnerów projektu z
władzami i przedstawicielami Rady Miejskiej oraz lokalnymi
organizacjami młodzieżowymi, a także instytucjami działającymi na
rzecz młodzieży. Spotkanie było poświęcone koordynacji działań
związanych z rozwojem projektu YCGN w Gdyni. Podczas tego
spotkania władze lokalne postanowiły wyznaczyć swoich
koordynatorów i przedstawicieli młodzieży do udziału w projekcie.
Wszystkie strony rozmawiały na temat potrzeby współpracy z
młodzieżą.

01.09.2018 - ROZMOWY MŁODZIEŻY W RASEINIAI
Samogitia Community Foundation zorganizowała rozmowę z
grupą młodych osób mieszkających i pracujących w Wilnie,
którzy odwiedzili Raseiniai- ok. 85 km na północny zachód od
Kowna. Różnica jaka występowała pomiędzy wcześniejszymi
rozmowami polegała na tym, że te osoby miały ambicje, były
zatrudnione i zadowolone z ich pracy, szczęśliwe że mogą
żyć w Stolicy.
Chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat
mocnych stron i wyzwań młodości, komentowali znaczenie edukacji, wsparcie rządowe dla młodych
rodzin, oraz poruszyli kilka innych tematów. Większość członków przyznała jednak, że nie uważa się za
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aktywnych obywateli - "uczestniczymy w wyborach, ale to chyba za mało". Jednak ważne były słowa
jednego z uczestników, który wspomniał o różnych inicjatywach, w których regularnie uczestniczył ze
swoją rodziną, a nawet zorganizował je w swojej społeczności sąsiedzkiej. Dalsze dyskusje zaangażują
młodzież, która weźmie udział w spotkaniach on-line z innymi młodymi osobami z regionu Bałtyku
zorganizowanych przez partnerów projektu SB YCGN.
06-09.09.2018 – UCZESTNICTWO W KONFERENCJI NECE 2018 – NOWE ODWAŻNE ŚWIATY?!
PRZYSZŁOŚĆ DEMOKRACJI I EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W MARSYLII
Partnerzy projektu SB YCGN wzięli udział w konferencji
NECE- Networking European Citizenship Education
Conference, która odbyła się w Marsylii (Francja) http://www.nece-conference.eu/
Indywidualne warsztaty / panele, rozmowy miały na celu
przyczynienie się do lepszego osiągnięcia rezultatów projektu
YCGN, dotyczącego edukacji obywatelskiej młodych ludzi,
podnoszenia świadomości, wiedzy i umiejętności uczestników projektu na temat partycypacji
obywatelskiej i demokracji dla młodych ludzi.
NECE jest inicjatywą, której celem jest stworzenie sieci edukacji obywatelskiej w
Europie. Może być wartościowa dla partnerów projektu pod względem inspiracji i
gotowych rozwiązań.
Kwestie związane z wyzwaniami demokracji i edukacji obywatelskiej w naszym szybko zmieniającym
się świecie, kryzysy zachodnich liberalnych demokracji i przemiany technologiczne również zostały
rozwiązane. Sesje plenarne, zajęcia, rozmowy, warsztaty i wizyty studyjne zorganizowane w trakcie
konferencji NECE stworzono platformę wymiany doświadczeń, strategicznego podejścia, gotowość w
działaniach społecznych na rzecz obrony i promowania praw człowieka, demokracji i rządów prawa

9.09.2018 - SB YCGN STERRING COMITTE AND PROJECT TEAM MEETING IN MARSEILLE
Spotkanie zespołu zarządzającego projektem odbyło się w
Marsylii w ramach konferencji NECE. Celem tego działania było
monitorowanie postępów realizacji poszczególnych zadań
projektowych Partnerów w odniesieniu do treści Formularza
Aplikacyjnego.
Partnerzy zaktualizowali postępy i zrealizowane zadania oraz
osiągnięte wskaźniki. Następnie partnerzy pracowali nad
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rozwojem projektu SB YCGN, między innymi dopracowano szczegółowy plan zadań i kalendarz, w
którym znajdą się poszczególne terminy wykonania zadań, dostarczenia zaplanowanych w formularzu
aplikacyjnym rezultatów.
W trakcie spotkania partnerzy rozmawiali na temat następnych zadań i aktywności planowanych w
ramach konferencji w Kłajpedzie oraz spotkań partnerskich w Telšiai and Køge
19.09.2018 – NAUKOWE SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKTU SB YCGN I KONSULTACJE W
GDAŃSKU
Uniwersytet w Kłajpedzie i Politechnika Gdańska przeprowadziły
konsultacje w sprawie przygotowania badań naukowych
przewidzianych w projekcie. Wspólna konferencja w Kłajpedzie
uzupełni wiedzę naukową na temat procesów decyzyjnych dla władz
lokalnych i zwykłych obywateli w sprawach młodzieży w każdym z
krajów.
Wspólna praca zespołów naukowych z Litwy i Polski miała na celu
przygotowanie wspólnego wydarzenia i stworzenia badania, które jest częścią zadania projektowego w
ramach pakietu roboczego WP3 oraz pokrewnych zadań z tym związanych. Działania te pozwolą
zwiększyć poziom wiedzy pod względem naukowym, mieszkańców i władz lokalnych, które działają jako
decydenci w sprawach młodzieży w każdym kraju w nieco innym stopniu
21-22.09.2018 - SB YCGN MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE Z PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ
W dniach 21-22 Września 2018, Fundacja Civis Polonus
zorganizowała szkolenie dla młodzieży w Gdyni, którego głównym
celem było przygotowanie zespołów z gmin do wdrożenia i
realizacji projektu w lokalnych społecznościach. Szkolenie miało
miejsce w Wymiennikowni - Młodzieżowym Centrum Innowacji
Społecznych i Designu w Gdyni i zostało zorganizowane przy
pomocy przedstawicieli Miasta Gdyni
Celem szkolenia było:
1. Omówienie różnych wymiarów uczestnictwa młodzieży;
2. Dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami;
3. Przygotowanie do przyszłych działań w aspekcie lokalnych
możliwości.
To było ważne szkolenie dla dorosłych (władz i osób pracujących z młodzieżą) oraz młodzieży (w tym
rady młodzieżowe). Pracowali nad zwiększeniem zaangażowania w partycypację młodzieżową w
gminach, na temat wyzwań stojących przed nami w projekcie
Wzięto pod uwagę, że treść warsztatów skupia się na teoretycznym podejściu do tego tematu, co jest
stosunkowo nowe dla uczestników, szczególnie dla młodzieży. Pierwszy dzień wydarzenia skupiał się
na udziale uczestników w temacie partycypacji młodzieży i angażowaniu młodych ludzi w proces
podejmowania decyzji w ich społecznościach
Początkowo trenerzy chcieli żeby grupa zaczęła od kilku ćwiczeń integracyjnych, które pomogą
uczestnikom zapoznać się. Stworzony został wspólny plan i zasady pracy. Po przerwie kawowej
uczestnicy poznali miejsce, w którym odbywają się warsztaty: Wymiennikownia, która została
zaprezentowana przez Magdalenę Dębną. Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu jest
to bardzo innowacyjne i inspirujące miejsce do pracy z młodzieżą.
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Kolejno partnerzy podzielili się występującymi różnicami pomiędzy poszczególnymi państwami w
partycypacji młodzieżowej. Każdy uczestnik z różnych państw miał zadanie aby opisać prawo i definicję
młodzieży, struktur młodzieżowych, ogólny kontekst partycypacji młodzieżowej i dobrych praktyk.

30.09.2018 – PRZYGOTOWANIE ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH BADAŃ NAUKOWYCH opracowanie dwóch ostatecznych wersji kwestionariuszy dla młodzieży i instytucji
Celem ankiety jest zidentyfikowanie potrzeb lokalnej młodzieży i
ich partycypacji obywatelskiej oraz opinii na temat lokalnego
środowiska społecznego, gospodarczego, kulturalnego,
ekologicznego i politycznego.
Te badanie pozwoli na porównanie sytuacji młodzieży i opinii w
skali transgranicznej w Litwie, Polsce, Danii i Szwecji.
Analiza ilościowa i jakościowa będzie podstawą
międzynarodowego raportu opisującego udział młodzieży, jej
oczekiwania, narzędzia i bariery, zasoby. Wyniki zostaną wykorzystane w celu poprawy lokalnej sytuacji
poprzez rozwój ogólnych zasad i standardów dotyczących sieci transgranicznych. Zostaną
zaprezentowane przykłady procesów uczestniczących, opisy przypadków oparte na doświadczeniach z
każdej gminy, ustanawiające podstawowe grupy młodzieży.
Planowane rozpoczęcie wdrażania ankiety u każdego partnera projektu i powiązanych gminach
rozpoczyna się w listopadzie. Przeprowadzenie ankiety zajmie ok dwa tygodnie, a wyniki będą
przedstawiały sytuację młodzieży w 4 państwach: Polska, Dania, Szwecja, Litwa.
18-19.10.2018 – PARTICIPATION OF POLISH ASSOCIATED PARTNERS IN EXTERNAL TREINING
IN IŁAWA
Dwudniowe szkolenie zorganizowane przez Fundacje Civis
Polonus z władzami lokalnymi miasta Iława. Miasto jest
członkiem projektu “Młodzi ludzie w Dzierzgoniu, Elblągu,
Gdyni, Iławie i Nowym Mieście Lubawskim uczestniczą w
procesie
decyzyjnym (publicznym)”.
Projekt
jest
współfinansowany z funduszy Programu Inicjatyw
Obywatelskich w 2018 roku.
To wydarzenie zostało połączone z aktywnością 4.7 projektu SB YCGN - modelowanie przykładów
procesów uczestnictwa obywateli, funkcjonowania rad młodzieżowych, dobrych praktyk i wspólnego
rozwiązywania problemów poprzez wymianę doświadczeń.
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W zaplanowanych szkoleniach wzięło udział ok 40 osób, włączając dorosłych i młodzież, podczas
których rozmawiano na tematy wyzwań i problemy życia ludności w lokalnych społecznościach,
możliwości współpracy z władcami i samorządem lokalnym.
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