
VOYCE - DAJEMY GŁOS
MŁODYM W EUROPIE



Jesteśmy partnerstwem europejskich organizacji
młodzieżowych z 9 krajów - Stowarzyszenie Aktywne
Kobiety z Sosnowca, Hello Youth ze Szwecji, Ikkaido
Inclusive Martial Arts z Irlandii, Ikkaido Ltd z Wielkiej
Brytanii, Aux Couleurs du Deba z Francji , Active Youth z
Litwy,  ECO z Grecji, CIAPE z Włoch,  Faal Derneği z Turcji

Realizujemy wspólnie ważny projekt, gdyż chcemy
wzmocnić pozycję młodych ludzi i dać im GŁOS
decydowania w sprawach społecznych.

Czy jesteś gotowy, aby usłyszeć swój
GŁOS oraz podzielić się z innymi
swoimi opiniami i pomysłami 

na wprowadzanie zmian społecznych?



Jakie działania
zaplanowaliśmy 

w projekcie?



Krok 1: 
Szkolenia dla liderów młodzieżowych - aby mogli
lepiej wspierać młodych ludzi w rozwoju.

Krok 2:
Lokalne Grupy Robocze - aby młodzi mogli 
się połączyć, przedyskutować ważne tematy 
i zaangażować w życie obywatelskie.

Krok 3:
VOYCE Społeczny Hackathon - aby uczestnicy 
z 9 krajów europejskich mogli spotkać się na tydzień 
i wspólnie opracować rozwiązania aktualnych
problemów, które ich poruszają.

Krok 4:
Platforma pomysłów na projekty - aby pomysły mogły
się urzeczywistnić.



Jesteś osobą w wieku 18-25 i mówisz
po angielsku.

Masz czas 12 lub 19 stycznia 2022 roku, 
w godzinach 17:00-20:00 by przybyć 
do siedziby Stowarzyszenia Aktywny
Kobiety w Sosnowcu.

Interesujesz się wyzwaniami współczesności, 
masz ciekawe pomysły jak zmieniać świat

Chcesz wziąć udział w międzynarodowym
wydarzeniu, Hackathon, który odbywać się będzie 
na początku lutego (07-12.02.22) w Atenach, gdzie
spotkają się młodzi ludzie z całej Europy, żeby
wspólnie omówić wybrane problemy społeczne 
i poznać różne pomysły.



Zrealizowane zostaną 12 i 19 stycznia 2022 roku  
w godzinach 17-20, w siedzibie Stowarzyszenia
Aktywne Kobiety przy ulicy 3 Maja 11 w Sosnowcu. 

W Lokalnych Grupach Roboczych weźmie udział 20
młodych osób, z czego 6 najlepszych pojedzie 
na Hackathon do Aten (Grecja).

Będziemy rozmawiać o wolontariacie, o pomysłach 
jak wdrażać wolontariat tak, by pomagać osobom 
o mniejszych szansach, przedyskutujemy jakie
korzyści i wyzwania stoją przed wolontariuszami.

Lokalne Grupy
Robocze



Poruszymy tematy jak rozwijać umiejętności przekrojowe
niezbędne do rozwoju zawodowego, osobistego i obywatelskiego
oraz jak pracować nad budowaniem tożsamości osobistej 
i wartości, zwalczając wszelkie rodzaje dyskryminacji.

Celem dyskusji będzie opracowanie  "Mapy Drogowej", która
zostanie zaprezentowana na międzynarodowym wydarzeniu
Hackathonie w Atenach.



Wydarzenia organizowane przez każdą organizację partnerską na poziomie lokalnym, gromadzące
młodych ludzi w celu omówienia i wymiany opinii na jeden z następujących tematów:

 
 

Korzyści z zaangażowania wolontariackiego młodych

Opracowanie  pomysłów jak wdrażać wolontariat, by pomagać osobom o mniejszych szansach i jakie
wyzwania stoją przed wolontariuszami. 

Jakie są niezbędne umiejętności potrzebne w dzisiejszych czasach młodym osobom do rozwoju
zawodowego, osobistego i obywatelskiego 

Jak pracować nad budowaniem tożsamości, wzmacniać ważne wartości  i skutecznie przeciwdziałać
wszelkim przejawom dyskryminacji. 



W terminie 7-12 luty 202 odbędzie się 5-dniowe międzynarodowe
wydarzenie w Atenach, na które z Polski pojedzie 6 wybranych
uczestników Lokalnych Grup Roboczych. Zapewniamy przeloty,
hotel i wyżywienie.

W Hackathonie weźmie udział 9 grup z różnych krajów, które będą
pracować nad przekształceniem 9 pomysłów w plany działania.

Atrakcyjny program m.in. warsztaty, spotkania i flashmob.



Chcesz wziąć
udział w projekcie? 

 
kliknij tutaj 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYsytu5TF9ezQNjqDvSWi9BFsI6O4rxzS2dU-7DzFidAAgoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYsytu5TF9ezQNjqDvSWi9BFsI6O4rxzS2dU-7DzFidAAgoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYsytu5TF9ezQNjqDvSWi9BFsI6O4rxzS2dU-7DzFidAAgoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYsytu5TF9ezQNjqDvSWi9BFsI6O4rxzS2dU-7DzFidAAgoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYsytu5TF9ezQNjqDvSWi9BFsI6O4rxzS2dU-7DzFidAAgoA/viewform


Wszystkie pomysły wygenerowane podczas VOYCE Social Hackathon w Grecji zostaną
zaprezentowane na specjalnej e-platformie dostępnej dla publiczności w całej Europie. 

Platforma będzie otwarta na opinie i wkład osób, które pomogą udoskonalić pomysły na zmiany.



Każda grupa uczestników będzie miała szansę zaprezentować
swoje pomysły szerokiej publiczności podczas imprezy
zamykającej projekt w październiku 2022 roku z udziałem
przedsiębiorców, polityków, organizacji, szkół i obywateli. 

Wydarzenie
upowszechniające



TWÓJ GŁOS 
SIĘ LICZY

@YouthVOYCE

@youthvoyce
eduproject.sak@gmail.com

606-976-474 /pon-piąt 9-17/

aktywnekobiety.org.pl


