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Są młodzi, ambitni, realizują się na wielu płaszczyznach, mają pasje
– i to właśnie nimi chcą się dzielić z innymi ludźmi. Pracują w hospicjach,
szkołach, instytucjach publicznych, być może przynoszą zakupy Twojej
sąsiadce lub spacerują w parku z niepełnosprawnym dzieckiem.
Wolontariusze to grupa wysokiego ryzyka – tzw. efektem wolontariusza
bardzo łatwo się zarazić, bo gdy raz spróbujesz… Spotkaj się z nami, żeby
zobaczyć, jak małe działania bardzo zmieniają świat.

W dniach 20-21 września zapraszamy wszystkich do warszawskiej klubokawiarni PAŃSTWOMIASTO
(ul. Andersa 29), gdzie zabije serce akcji EVS HOTSPOT, współorganizowanej przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu” oraz polskich i zagranicznych
wolontariuszy EVS, którzy zakończyli już swoje projekty.
EVS HOTSPOT to główne wydarzenie w ramach ogólnopolskiego projektu „Punkt
zapalny”, który zwraca uwagę społeczeństwa oraz decydentów na konkretne
potrzeby młodych ludzi. Za pomocą przeprowadzonego w mediach społecznościowych badania zdiagnozowano potrzeby młodych ludzi w obszarze samorealizacji
oraz spełnienia swoich życiowych pasji. Teraz czas na dyskusję!
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Byli wolontariusze EVS przyjadą z 15 krajów, by wspólnie budować pomost pomiędzy marzeniami a rzeczywistością. Jak? Dzieląc się pasją, realizując wyzwania, konfrontując się z rzeczywistością, poruszając trudne tematy.
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Polska jest w Unii Europejskiej liderem pod względem liczby osób wyjeżdżających na wolontariat w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Wolontariat
przybiera różnorodne formy i prowadzony jest w wielu obszarach tematycznych: działania misyjne, wolontariat sportowy, edukacja historyczna czy obywatelska. Dla jednych Wolontariat Europejski to niesamowita przygoda, dla innych
tygodnie intensywnej nauki, szansa na poznanie nieznanego, ważne doświadczenie życiowe. Pozwala on młodym ludziom na rozwijanie pasji, poszerzanie
wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń. Co więcej, jest znakomitą okazją,
by zdobyć tzw. miękkie umiejętności, atrakcyjne z punktu widzenia kurczącego
się rynku pracy – uczy odpowiedzialności, pracy w zespole, elastyczności.
Warto poznać wolontariuszy, którzy poprzez swoje działania – od ratowania
wielorybów po kręcenie filmów – udowadniają, że warto być dobrymi ludźmi.
Zapraszamy!
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PAŃSTWOMIASTO
ul. Andersa 29

Kontakt dla mediów: Małgorzata Piekarska
mpiekarska@frse.org.pl tel. 693 879 752

PRO
GRAM

20

września
2013 r.
(piątek)

1100-1300
Warsztaty
dla każdego

Przerób to! – sztuka śmieci

Aktywne spotkanie wszystkich których kręci
robienie czegoś użytecznego, niekonwencjonalnego i pięknego z niepotrzebnych
materiałów.

HotFashion – wyraź na sobie to, co w tobie

Czas przygotowywania nietypowych strojów prezentujących gorące tematy
(hot topics) dotyczące współczesnych młodych ludzi. Konstruowanie, zlepianie, szycie,
krojenie, wiązanie, malowanie, szarpanie. Pokaz hot mody odbędzie się dnia następnego.

Zaangażowane dziennikarstwo

ul. Andersa 29

Spotkanie z dziennikarzami/dziennikarkami z innych krajów. Szansa na przygotowanie
audycji radiowej, napisanie noty prasowej, czy skomentowania czegoś w kanale
live streaming.

Wielokulturowy czat

Nieformalne spotkanie z przedstawicielami i przedstawicielkami kilkunastu różnych krajów.
Czas wskazówek, opowieści, plotek i ciekawych projekcji wizualnych. Można podzielić się
również własną przygodą. Zapraszamy.

30 To otwarte spotkanie przedstawicieli różnych środowisk społecznych i ekonomicznych, mające na
7
celu opracowanie rozwiązań na wybrane wyzwania stojące przed młodymi ludźmi z Warszawy, Pol16 -1
ski i Europy. Spotkanie to będzie odbywać się w zaciszu klubokawiarni Państwomiasto, przy ciepłym
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napoju, słodkim poczęstunku i spokojnej muzyce w tle. Rezultaty spotkania będą uwzględnione
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w rocznym raporcie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz przekazane wskazanym decydentom.
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Slam poetycki i graficzny
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Wydarzenia
To czas niczym nieskrępowanej twórczości. Bez granic formatu, czy
worl
cenzury. Przyjdź i stwórz wspólną grafikę, bądź częścią wielokulturowego slamu literackiego. Niech twój przekaz dotrze do wielu! Efekty
wieczorne
pracy zostaną rozpowszechnione na stronach akcji.
30

Opowieści

Zapraszamy Was w fotograficzną, filmową i muzyczną podróż w różne miejsca Europy i Świata.
Przewodnikami i przewodniczkami będą byli wolontariusze i wolontariuszki Wolontariatu Europejskiego. Opowiedzą, pokażą, zagrają, objaśnią i odpowiedzą na pytania.

z czterech stron świata w różnych językach

Kącik książkowo-filmowy

Na piętrze, wśród poduch, świec, na miękkich wykładzinach, będzie można
wymieniać się ciekawymi lekturami, proponować filmy i dyskutować
dla malkontentów i amatorów spokojnego,
o sprawach tych zwyczajnych i niezwyczajnych. Przyjdź, posłuchaj,
kameralnego czasu wolnego
a także przynieś własną propozycję lektury lub ciekawego tytułu filmowego.

2000 Jam session
folk, jazz

Od 20:00 zaczynamy kameralny koncert artystów z różnych stron Europy.
Scena będzie również otwarta na spontaniczne propozycje z publiczności.
Jeżeli masz ochotę zaśpiewać, zagrać, to jest właściwe miejsce i czas.
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1100-1300
Warsztaty
dla każdego

Przerób to! – sztuka śmieci

Aktywne spotkanie wszystkich których kręci
robienie czegoś użytecznego, niekonwencjonalnego i pięknego z niepotrzebnych
materiałów.

HotFashion – wyraź na sobie to, co w tobie

Czas przygotowywania nietypowych strojów prezentujących gorące tematy
(hot topics) dotyczące współczesnych młodych ludzi. Konstruowanie, zlepianie, szycie,
krojenie, wiązanie, malowanie, szarpanie. Pokaz hot mody odbędzie się dnia następnego.

Docu-teatr
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drama i performance dotyczący pasji, marzeń, wyzwań młodzieży w oparciu o rezultaty badań w ramach „Punkt Zapalny” i głosów zebranych podczas wydarzenia
„EVS Hotspot”

1600 Mobilny happening hotspottowy
w kierunku potrzeb młodych ludzi
1800

HOT Fashion Show
czyli niekonwencjonalny pokaz zaangażowanej społecznie mody.
Przyjdź i zmierz się z nieznanym!

2000

HOT Silent Disco

Na dwóch poziomach, gra trzech DJów w trzech różnych stylach muzycznych.
Równocześnie do silent disco odbędzie się premiera hot reportaży – „Warszawa nie po polsku”.

ZAPRASZAMY
wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny

1800-2400
Pokazy
i koncerty

