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`Propozycje uczestników międzynarodowego
projektu “Nic o Nas bez Nas”, skierowane do
autorytetów odpowiedzialnych za politykę
młodzieŜową w Europie

Chcielibyśmy, aby młodzi ludzie byli bardziej poinformowani, niezależni i mieli więcej wpływu w
podejmowaniu decyzji w naszych otoczeniach. Jako młodzi ludzie jesteśmy najważniejszym
zasobem naturalnym w naszych krajach. Biorąc to pod uwagę, chcielibyśmy, aby nasze rządy
inwestowały w nas poprzez:
-

Organizację większej liczby międzynarodowych projektów, w których uczestniczyłaby
młodzież ze wszystkich krajów świata (nie tylko krajów członkowskich Unii Europejskiej)

-

Organizację międzynarodowych zjazdów młodzieżowych, w których to młodzi ludzie
mogliby nauczyć sie więcej o innych kulturach, jak również mogliby rozwijać swoje talenty
(zjazdy sportowe, muzyczne, artystyczne, itp…)

-

Założenie politycznej organizacji dla młodych ludzi z Unii Europejskiej, (aby dać im własny
głos w podejmowaniu decyzji w rożnych krajach)

-

Utworzenie parlamentu organizacji i centrów młodzieżowych na terenie Unii Europejskiej

-

Utworzenie partii młodzieżowej w Parlamencie Europejskim

-

Pomoc w organizacji lekcji o Unii Europejskiej w szkołach poprzez dostarczanie materiałów
(filmów, ulotek, książek, itd.…)

-

Organizację stypendiów dla dobrych uczniów, którzy nie mają wystarczających śródków,
aby uczyć sie za granicą.

W polityce narodowej:
-

Informowanie polityków o młodzieży i jej możliwościach

-

Utworzenie partii młodzieżowej w każdej partii politycznej

-

Wytworzenie większej możliwości (pozycji) pracy dla młodych ludzi

-

Utworzenie organizacji, które miałyby na celu pomoc młodym ludziom w znalezieniu pracy

-

Większe wspomaganie działań młodzieżowych

-

Dostarczanie informacji o możliwościach pracy (wolontariackiej i w organizacjach
pozarządowych), jak też partycypowania w nieformalnej edukacji. To może zostać
zrealizowane poprzez utworzenie centrów informacji lub stron internetowych, w których
istniałyby wskazówki o możliwościach uczestnictwa w rożnych organizacjach jak również o
wydarzeniach, na które warto by zwrócić uwagę

-

Politycy powinni pomagać w dostarczaniu funduszy dla sponsorów i wspomagać inicjatywy
młodzieżowe

Również, na poziomie lokalnym, szkoły powinny:
-

Wprowadzić dodatkowe zajęcia, które miałyby na celu rozwinięcie umiejętności pracy w
grupach, jak też aktywnego partycypowania w sporcie, sztuce, turystyce, przemyśle,
handlu, rolnictwie, biznesie, itd.

-

Utworzyć system, który ułatwiłby młodzieży samodzielne tworzenie młodzieżowych
projektów międzynarodowych

-

Wprowadzić zajęcia, w których uczestniczyliby młodzi ludzie, którzy pracują w rożnych
organizacjach

-

Organizować więcej akcji/projektów, przydatnych dla otoczenia (na przykład kilkudniowy
wyjazd, z pokryciem kosztów, organizowany w celu sprzątania gór)

-

Organizować debaty i spotkania ze znanymi politykami

-

Organizować wyjazdy do organizacji Unii Europejskiej, (aby młodzi ludzie uczyli sie jak one
działają)

-

Zwiększyć aktywność samorządów szkolnych poprzez zwiększenie ich wpływu na obraz
szkół oraz umożliwienie uczestniczenia w nich większej ilości uczniów

Dla już działających organizacji młodzieżowych pragnęlibyśmy zasugerować:
-

Utworzenie jednej, ogólnej strony internetowej dla wszystkich organizacji, w celu
ułatwienia wymiany najnowszych informacji oraz organizacji wspólnych projektów

-

Spotkania miedzy różnymi organizacjami

-

Wymianę doświadczeń z ludźmi sukcesu (biznesmenami, politykami, pisarzami, itd…)

-

Więcej praktycznych warsztatów z udziałem różnych organizacji

-

Spotkania z politykami

-

Dostarczanie większej ilości informacji o możliwościach wolontariatu młodzieżowego

-

Zawiązywanie partnerstw poza Unia Europejska (dla centrów i organizacji wewnątrz Unii)

Ponadto sugerujemy wydziałom edukacyjnym wewnątrz kraju:
-

Wprowadzenie edukacji o szybkiej reakcji w razie sytuacji ekstremalnych i kryzysowych
(takich jak pożary, powodzie, trzęsienia ziemi i inne kataklizmy…)

-

Organizacje darmowych kursów językowych dla młodzieży aby ułatwić im naukę języka
angielskiego

-

Organizacje wyjazdów do Parlamentu Europejskiego w celu zaznajomienia sie z jego
mechanizmami

-

Organizacje większej ilości projektów o aktywnym obywatelstwie

-

Przygotowanie specjalistów zdolnych do pracy z młodzieżą

-

Zainteresowanie młodzieży polityką poprzez dostarczanie jej informacji w zrozumiały
sposób, tłumacząc politykę poprzez praktyczne warsztaty

-

Umożliwianie dostępu do informacji o różnych projektach i organizacjach młodzieżowych
(ogłoszenia, filmy, ulotki, środki masowego przekazu)

Silnie sugerujemy, aby podane propozycje miały szanse wejść w życie:
-

więcej pieniędzy powinno być inwestowanych w tworzenie organizacji młodzieżowych

-

więcej pieniędzy powinno być inwestowanych w już działające organizacje młodzieżowe

-

polityka młodzieżowa powinna być poddana badaniu i zreformowana

-

Nieformalna edukacja powinna być odseparowana (nie podlegać pod formalna edukacje),
która to również powinna być finansowana oddzielnie

-

Samorząd młodzieżowy powinien być odpowiedzialny za projekty młodzieżowe; oddzielny
budżet powinien być wystosowany na działania tegoż samorządu
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Uczestnicy projektu:

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego

Sudota Village Community

Public Raseiniai Tourism Information Center

Public Developing Center „Know yourself “

Saldus Children And Youth Centre

Youth And Civil Initiatives In The Rose Valley

International Initiatives For Cooperation

