
                       

                                                                                                                        

Forum organizowane jest w ramach projektu „Młode Slubice – szanse i wyzwania”,  finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności w ramach programu Równać Szanse - 2012 

Młode Słubice – szanse i wyzwania 
I Gminne Forum Lokalne na rzecz młodzieży 

23 października 2013, godz. 13.00 
Sala konferencyjna Collegium Polonicum w Słubicach 

Organizator: Dobro Kultury – Fundacja dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 

 
PROGRAM FORUM 

12.30 – 13.00 Rejestracja uczestników – foyer Collegium Polonicum 
13.00 – 13.10 Fragmenty musicalu „Jutro zaczęło się wczoraj” – występ artystyczny młodzieży z gminy, 

pokaz wokalno choreograficzny 

13.10 – 13.40 
Część 
dyskusyjna dla 
wszystkich 
uczestników 

Rozpoczęcie forum i przywitanie gości – przedstawienie celu forum – Marzena Słodownik, 
koordynator oraz Henryk Lechelt, moderator 
Dlaczego organizujemy Fora Lokalne? – Mirosław Czyżewski, Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności 
Skąd pomysł na forum w gminie Słubice? – krótka geneza organizacji przedsięwzięcia – 
koordynator i moderator  

13.40 – 14.00 Przerwa kawowa 

14.00 – 15.30 
Stoliki 
tematyczne – 
część  
dyskusyjna w 4 
obszarach   

Szkolnictwo w gminie: jak jest, a jak mogłoby być? – dyskusja z udziałem dyrektorów, 
nauczycieli, kadry naukowej, moderowana przez Magdalenę Tokarską   

Jakie są szanse na znalezienie pracy w gminie Słubice? – dyskusja z udziałem przedsiębiorców 
lokalnych, przedstawicieli szkoły zawodowej, młodzieżowego centrum kariery, urzędu pracy, 
moderowana przez Honoratę Ruban 

Jak młodzi spędzają czas wolny w gminie – dyskusja z udziałem animatorów życia lokalnego, 
liderów społecznych moderowana przez Adama Szulczewskiego  

Jacy ONI SĄ? – jakie problemy i potrzeby ma młodzież z naszej gminy, w jakiej przestrzeni 
funkcjonuje, jakie ma pasje i talenty. W czym my dorośli możemy i powinniśmy im pomóc – 
dyskusja z udziałem uczestników moderowana przez Henryka Lechelta 

15.30 – 15.50 Przerwa kawowa 

15.50 – 16.40  
Część 
dyskusyjna dla 
wszystkich 
uczestników 

Przejrzyjmy się w lustrze 
Raport z badania przeprowadzonego wśród młodzieży na temat funkcjonowania instytucji 
działających na rzecz młodzieży w gminie Słubice – prezentacja wyników i dyskusja. 

Co dalej? – przedstawienie wniosków z prac stolików tematycznych + dyskusja moderowana 

16.40 – 17.15 
Dobre 
praktyki, z 
młodzieżą I 
dla młodzieży 
 

Młodzież chce działać? A w jaki sposób, zobaczcie! 
www.mlodeslubice.pl – projekt realizowany w ramach programu Równać Szanse 2012, projekt 
zainicjował 3 nowe przedsięwzięcia – koordynator Marzena Słodownik 
Redefine your style – projekt wymiany młodzieżowej, w tworzeniu którego młodzi partycypowali, 
a potem wzięli w nim udział – koordynator Monika Koziara 
Małych miasteczek portret własny – projekt pokazujący tożsamość mieszkańców gminy, z 
udziałem dzieci, młodzieży i seniorów – koordynator Karol Duer 

Połączmy siły i zacznijmy działać na rzecz młodzieży w naszej gminie na miarę aktualnego 
ducha czasu – pokazanie dobrych praktyk z Irlandii, Słowacji i Rumunii, w kontekście tworzenia 
Funduszy Lokalnych i banków młodzieży – Iwona Olkowicz, Akademia Rozwoju Filantropii 
Moderowana dyskusja z uczestnikami 

17.15  Fragmenty musicalu „Jutro zaczęło się wczoraj” – występ artystyczny młodzieży – pokaz 
wokalno choreograficzny 

17.20  Bankiet i rozmowy kuluarowe  

 

http://www.mlodeslubice.pl/

