Młodzież w czasach kryzysu

Warszawa, 24.05.2013

Od aktywności obywatelskiej do sukcesu na rynku pracy

Kryzys ekonomiczny, kryzys możliwości i kryzys wiary – media z dużą częstotliwością bombardują nas nowymi odmianami kryzysów. Żyjemy w czasie ogólnego kryzysu – z brakiem wiary w perspektywy na przyszłość. My – młodzi ludzie
szukający swojej szansy, nie zamierzamy poddać się stereotypom „kończę studia, zostanę bezrobotny”. Jesteśmy aktywnymi obywatelami, którzy chcą wierzyć, że dzięki swoim działaniom mogą zmieniać rzeczywistość.
28 maja (wtorek) ponad 200 uczestników spotka się z przedstawicielami świata
nauki, biznesu, decydentami politycznymi by rozmawiać o problemach młodzieży
i wypracowywać wspólnie najlepsze rozwiązania podczas Ogólnopolskiego Forum
Młodzieży „jEsTeM aktywny!”. Przed rozpoczęciem debaty zapraszamy Państwa
do wzięcia udziału w konferencji prasowej – będziemy oczekiwali na przedstawicieli Państwa redakcji we wtorek, 28 maja 2013 o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Pałacu Prymasowskiego (ul. Senatorska 13/15, Warszawa).
Europejski Tydzień Młodzieży (ETM) zbiega się w tym roku z 25-leciem funkcjonowania europejskich programów młodzieżowych i 15-leciem ich obecności w Polsce. To doskonała okazja do podsumowania efektów i wartości grantów, w których
uczestniczyło już 2,6 mln młodych Europejczyków a ich łączny budżet przekroczył
2 miliardy euro!
Podczas konferencji przedstawimy wyniki badań prowadzonych w ramach sieci
RAY (ang. Research-based analysis of the „Youth in Action” programme) w 15 krajach, które potwierdzają, że aktywne uczestnictwo w projektach młodzieżowych
przyczynia się do nabywania nowych kompetencji zawodowych. Dowodzą temu
także zaproszeni na konferencję prasową goście: beneficjenci programu „Młodzież w działaniu” – Klaudia Wojciechowska (radca ministra w MEN) oraz Arek
Mierkowski (prezes Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych). Spotkanie poprowadzi dyrektor Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”,
Tomasz Bratek.
Po konferencji prasowej zachęcamy Państwa do pozostania na Ogólnopolskim Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny” by stworzyć materiał o wyzwaniach, jakie stoją
przed młodzieżą i politykami w zakresie edukacji, rozwoju, bezrobocia i przyszłości młodych.
Prosimy o wcześniejsze akredytowanie dziennikarzy mailowo lub telefonicznie.
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