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O nas 
Stowarzyszenie Europe4Youth zostało zawiąza-
ne, by stworzyć młodym ludziom przestrzeń do 
partycypacji w społeczeństwie obywatelskim na 
poziomie lokalnym, narodowym i europejskim, 
poszerzać ich horyzonty i przyczyniać się do ich 
samorozwoju poprzez wspieranie ich uczestnictwa 
w krajowych i międzynarodowych projektach mło-
dzieżowych, a także zachęcanie do samodzielnego 
ich organizowania.
Jako członek Polskiej Rady Organziacji Młodzie-
żowych (PROM) bierzemy udział w kształtowaniu 
narodowej i europejskiej polityki młodzieżowej 
poprzez Dialog Usystematyzowany. Udzielamy 
także wsparcia technicznego, szkoleniowego, in-
formacyjnego dla organizacji młodzieżowych oraz 
oferujemy doradztwo, konsultacje i informację 
młodzieżową dla młodych ludzi w Małopolsce.

Działamy na rzecz rozwijania i polepszania 
kontaktów między organizacjami pozarządowymi 
w regionie. Regularnie organizujemy Targi Orga-
nizacji Młodzieżowych, a od 2016 roku wraz z 18 
innymi organizacjami, jesteśmy częścią Komisji 
Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży przy Urzę-
dzie Miasta Krakowa.

W siedzibie Stowarzyszenia działa Biuro Infor-
macji Młodzieżowej oraz Punkt Eurodesk, gdzie 
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Europe4Youth Association was created to enable 
young people to participate in a civil society as 
well as to promote active citizenship on a lo-
cal, national and European level. Our aim is to 
broaden youth horizons and support their per-
sonal development through participating in and 
organizing national and international youth pro-
jects. As a member of Polish Council of Youth 
Organizations, we take part in the creation of 
national and European policies through Structu-
red Dialogue. We provide trainings, information 
and all kind of support for the development of 
youth projects and youth organizations. We also 
offer substantive, practical help and council to 
the participants. We operate in order to develop 
and improve communication amongst local NGOs. 
Furthermore, we organize on a regular basis Youth 
Organizations’ Fair and since 2016, alongside with 
18 other organizations, we take part in a Commis-
sion of Civic Dialogue for Youth cooperating with 
the City Hall in Cracow.

In our organization’s headquarter we run the 
Office of Youth Information and Eurodesk Point, 
where they can learn about volunteering, inter-
national projects, as well as studying and working 
abroad.

About us



można pozyskać informacje na temat wolontaria-
tu, projektów międzynarodowych, studiów i pra-
cy za granicą. Współpracujemy też ze szkołami 
w Małopolsce, organizujemy warsztaty i lekcje 
informacyjne dla uczniów gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych.

Jesteśmy też organizacją wysyłającą i przyjmu-
jącą na wolontariat EVS.

Blisko współpracujemy z organizacjami mło-
dzieżowymi w Berlinie. Wspólnie z Fahrten Fer-
ne Abenteuer, które regularnie gości polskich 
wolontariuszy, rozwijamy naszą działalność za 
zachodnią granicą.



11

Alongside, we cooperate with schools from 
Lesser Poland while organizing workshops and 
running lessons about active citizenship for youn-
gsters.

Furthermore, we are a sending, as well as re-
ceiving EVS organization.

Simultaneously, we cooperate closely with 
youth organizations from Berlin. Altogether with 
Fahrten-Ferne-Abenteuer, who often hosts Polish 
volunteers, we develop our actions beyond the 
western border.
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Wizja 
Nasza wizja to europejskie społeczeństwo obywa-
telskie oparte na świadomej partycypacji młodych 
ludzi w życiu politycznym, społecznym i kultural-
nym na szczeblu lokalnym, narodowym i między-
narodowym. Chcemy, by nasze społeczeństwo 
złożone było z aktywnych, samoświadomych i sa-
moorganizujących się obywateli. Naszą misją jest 
wspieranie procesu nauki przez całe życie oraz 
nauki pozaformalnej poprzez stwarzanie młodym 
ludziom możliwości do działania i realizacji swoich 
pomysłów. Osiągnąć to możemy poprzez aktywi-
zację młodzieży, ich integrację i edukację pozafor-
malną w duchu zasad tolerancji i solidarności oraz 
wartości wspólnotowych i rozwoju osobistego. 

Aktywnie wspieramy zmiany świadomości, wal-
czymy z nietolerancją, dyskryminacją, ksenofobią, 
promujemy wolontariat międzynarodowy oraz 
pracę społeczną i młodzieżową. Propagujemy 
solidarność międzyludzką, zrozumienie między-
kulturowe, a także przybliżamy wiedzę na temat 
funkcjonowania polityk europejskich, w tym po-
lityki młodzieżowej, oraz korzyści, jakie z sobą 
niosą. 
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Our vision 
Our vision is to help creating a society of con-
scious, active, self-aware European citizens by 
encouraging youngsters to participate in a po-
litical, social and cultural life on all levels: local, 
national and international. Our mission is to sup-
port life-long learning and non-formal education 
through creating opportunities for young people 
to act, conceive projects and make them happen. 
In order to achieve it, we are activating youngsters 
in civic life through a non-formal education and 
integration in the spirit of tolerance, solidarity and 
community values.

We fight intolerance, xenophobia and all sorts 
of discrimination by promoting inclusion in volun-
teering, youth and social work. We preach solidari-
ty, mutual, cultural understanding and knowledge 
about European policies, including youth policies 
and the opportunities they make. 
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Sposoby realizacji celów
❶ organizowanie i promowanie wydarzeń słu-
żących edukacji międzykulturowej i historycznej 
młodzieży europejskiej;

❷ rozpowszechnianie i promowanie wartości 
europejskich, w szczególności poszanowania god-
ności osoby ludzkiej, wolności oraz demokracji 
wśród młodzieży;

❸ podejmowanie inicjatyw na rzecz pokoju, to-
lerancji i porozumienia służących ugruntowaniu 
aktywnej postawy obywatela Europy;

❹ przybliżanie młodym ludziom zasad działania 
Unii Europejskiej;
❺ promocja i organizacja wolontariatu, w szcze-
gólności wolontariatu międzynarodowego;

❻ propagowanie zasad samorozwoju i nauki po-
przez metodę edukacji pozaformalnej;
❼ budowanie mostów porozumienia pomiędzy 
młodzieżą państw członkowskich Unii Europej-
skiej i krajów partnerskich poprzez wspólne dzia-
łania na arenie międzynarodowej;

❽ współpraca z instytucjami rządowymi, samo-
rządowymi oraz innymi organizacjami pozarzą-
dowymi.
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Our main objectives
❶ organizing and promoting events about mul-
ticultural and historical education dedicated to 
European youngsters;

❷ disseminating and promoting European valu-
es, especially: the respect for the dignity of the 
human person, liberty and democracy amongst 
youngsters;
❸ taking actions in order to maintain peace, de-
velop tolerance and mutual understanding in Eu-
ropean citizens;
❹ informing about the European Union, its ac-
tions and functioning;
❺ promoting and organizing a voluntary service, 
especially an international volunteering;
❻ popularizing personal development through 
the cnon-formal education;
❼ cooperating and establishing connections with 
youth from EU member states and partner coun-
tries;
❽ partnership with governmental institutions, 
local authorities and NGOs  
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Działania 





Wymiany międzynarodowe
Youth exchanges

Treningi kompetencji
Competence trainings 


Szkolenia dla liderów młodzieżowych 
i pracowników NGO
Trainings for youth leaders and NGO 
workers


Spotkania sieciujące organizacje mło-
dzieżowe w regionie
Meetings with local NGOs and other 
organizations


Konsultacje społeczne dla młodzieży, 
debaty i warsztaty
Public consultations, debates and 
workshops for youth
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Our actions


Informacja młodzieżowa i konsultacje
Youth information and consulting
 


„Lekcje obywatelskie” i współpraca 
ze szkołami
Lessons about active citizenship for 
schools


Wysyłanie, przyjmowanie i przygo-
towywanie do wolontariatu euro-
pejskiego EVS
Sending and receiving volunteers for 
EVS


Działania w ramach Komisji Dialo-
gu Obywatelskiego ds. Młodzieży
Active participation in the Commis-
sion of Civic Dialogue for Youth
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Działalność międzynarodowa
International activities

Rozwój i rozpoznawalność kompetencji
Competence building and recognition

 projekty międzynarodowe
international projects

profesjonalizacja  
pracy na rzecz młodzieży

professionalization 
of youth work

pomoc dla organizacji 
 młodzieżowych

providing help for NGOs

doradztwo
consulting

certyfikowanie umiejętno-
ści zdobytych w edukacji 

pozaformalnej
providing certificates of  
non-formal learning out-

comes

treningi kompetencji 
competences trainings

szkolenia 
workshops

wymiany młodzieżowe
youth exchanges

międzynarodowe treningi kompetencji
international competences trainings

budowanie sieci partnerów
partnership building

wolontariat
volunteering
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Polityka młodzieżowa
Youth policy development

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Developing civil society

konsultacje społeczne
social consultation

dialog międzysektorowy
cross-sector dialogue

Komisja Dialogu Obywatelskiego 
w Krakowie

Commitee for Citizens Dialogue 
for Youth

partycypacja społeczna
social participation

wiedza o Unii Europejskiej
knowledge about EU

promocja postaw obywatelskich
promotion of active citizenship

szerzenie wartości europejskich
spreading European values

uczestnictwo w Polskiej Radzie 
Organizacji Młodzieżowych

participation in Polish Council of 
Youth Organizations 

Dialog Usystematyzowany
Structured Dialogue
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• Pierwsze miejsce w konkursie EDUinspiracje 
2013 „Historie sukcesu – jak udział w progra-
mach edukacyjnych wpłynął na funkcjonowa-
nie instytucji i nasze życie” za projekt Żywa 
Biblioteka. Kategoria instytucjonalna, program 
„Młodzież w działaniu” 2007–2013.

• Laureat konkursu „NGO z pasją” w ramach 
projektu „Obywatel 2.0. Działam i pomagam” 
organizowanego przez Stowarzyszenie Media 
Polanie.

• Objęcie patronatem Parlamentu Europejskiego 
projektów Nieformalna droga rozwoju oraz Ma-
łopolski Dialog Młodzieży wraz z rozgrywkami 
szkolnymi RozgryźTO oraz Debatą Finałową.

Nagrody
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• 1st award in the EDUinspiration contest in 2013: 
The story of a success – how participating in 
educational programs changed the way insti-
tutions work and our lives for a project Living 
Library. Institutional category, program “Youth 
in action” 2007-2013.

• Laureate of the “NGO with passion” contest  
within a project: “Citizen 2.0. I act and I help”, 
organized by Association Media Polanie.

• Patronage of the European Parliament for pro-
jects: The non-formal path of development and 
Lesser Poland Youth Dialogue, with the board 
game CrackIT (pol. RozgryźTO) and the Final 
Debate.  

Awards
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Kryształy Soli
Stowarzyszenie Europe4Youth otrzymało w 2016 
roku prestiżową nagrodę Grand Prix Kryształów 
Soli z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego 
Jacka Krupy za działania w III sektorze. Doceniono 
nasze projekty w kategorii aktywizacja gospodar-
cza i obywatelska. 
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Cristals of Salt
Europe4Youth Association has received in 2016 
a prestigious award – Grand Prix of Cristals of 
Salt. The award has been given by the Marshal of 
Małopolska Region, Jacek Krupa. Our actions in 
the area of IIIrd sector, espetially those dedicated 
to the active citizenship, have been much appre-
ciated. 
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Nasze projekty
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Our projects
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Wymiany młodzieżowe i szkolenia
Co roku jesteśmy organizatorem wymian mło-
dzieżowych i szkoleń dla liderów młodzieżowych 
w Polsce i Niemczech.

Zrealizowane 
projekty
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Passed projects

Youth exchanges and trainings
Every year we host youth exchanges and trainings 
for youth leaders in Poland and Germany.
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Wymiany młodzieżowe
Youth exchanges

2007
Building Bridges – Building Europe, Piekary, Polska

2009
Extremiries in Youth’s Life, Piekary, Polska

2011
Europe – Common Possibilities, Common Worry, 
Piekary, Polska
Do Democracy!, Piekary, Polska
Cooking for Tolerance, Rozdziele, Polska

2012
Migrate To Tolerance, Kraków, Polska
Let’s TANGO – Shake for Tolerance, Berlin, Niemcy

2013
It’s all about participation, Kraków, Polska

2014
When the high policy meets basic needs, Berlin, 
Niemcy
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2015
Snapshot of European Citizenship, Kraków, Polska

2016
CreACTor, Norymberga, Niemcy
EuropeLIVE, Kraków, Polska

Szkolenia
Trainings

2011
FAQ, Niedzica, Polska

2012
Making Off, Berlin, Niemcy
SNAPSHOT, Norymberga, Niemcy

2013
From scratch to action – international training 
course on strategic management, Berlin, Niemcy
Link it Right, Berlin, Niemcy
Fachprogramm, Berlin, Niemcy

2014
CCCP, Berlin, Niemcy
Link it right!, Kraków, Polska
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2015
NGO do it yourself, cykl czterech treningów, Berlin, 
Niemcy
Look outwards, Berlin, Niemcy
EWEnt Management, Berlin, Niemcy

2016
Practice makes perfect, Zawoja, Polska
Sowing the seed for EVS, Kraków, Polska

Projekty partnerskie
Partnership projects
Jesteśmy też uczestnikiem wielu projektów za-
granicznych i bierzemy udział w wymianach mło-
dzieżowych i szkoleniach przygotowanych przez 
naszych partnerów.
We are also participants of many projects abroad, 
we take part in youth exchanges and trainings 
organized by our partners.

Wymiany młodzieżowe
Youth exchanges
2007
Migration & Human Rights, Berchum, Niemcy 
You Have Chance, Use Them!, Berchum, Niemcy 
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2008
Volounteering & Active Citizenship, Berchum, Niemcy 
E=m2, Ca Budrio, Włochy

2009
Berlinale 2009, Berlin, Niemcy
Crossing Borders – European Values, Berchum, 
Niemcy
United Colors Of Diversity, Istanbuł, Turcja
Our Life, Our Health, No Chance for AIDS!, Donieck, 
Ukraina

2010
Berlinale 2010, Berlin, Niemcy
Visions of Future - Interreligious Dialogue in Europe, 
Berchum, Niemcy
Identities, Pellestrina, Włochy
Fight Poverty: Arguments for Civil Societies in Euro-
pe!, Kiszyniów, Mołdawia

2011
Abantos, El Escorial, Hiszpania
Berlinale 2011, Berlin, Niemcy
Climat Change and Renewable Energy, Berchum, 
Niemcy
Human Rights and Democracy’s Development in the 
ex-Soviet Countries, Sankt Petersburg, Rosja
Shake & Break the Wall, Malatya, Turcja
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2012
Berlinale 2012, Berlin, Niemcy
Innovative Democracy, Berchum, Niemcy
Pangea of Democracy, Agri, Turcja
Why Not?, San Lorenzo El Escorial, Hiszpania
Gender and Generation on the Background of Politi-
cal and Economic Development in Georgia, Batumi, 
Gruzja
Don’t Miss Your Chance, Develop Yourself, Plymouth, 
Wielka Brytania

2013
Migration, Mobility, Youth Unemployment and Self 
Development, Berchum, Niemcy
Dancing For Tolerance, Pogradec, Albania
Social Economy, Jerez de la Frontera, Hiszpania
Personal development and entrepreneurship as ways 
to eliminate youth unemployment, Plymouth, Wiel-
ka Brytania

2014
We Create a Better Europe!, Berchum, Niemcy
Skilled Enterpreneurship for Sustainability, Coka, 
Serbia
Back to the nature, Iserlohn, Niemcy
Create your own Diver.city, Lwów, Ukraina
Get Active, Poronin, Polska
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2015
Youth Synergy, Madryt, Hiszpania
Show it out loud, Altena, Niemcy
Let’s deal with our past, Berchum, Niemcy
Show it out loud 2.0, Altena, Niemcy
Ready! Start! Go! On EVS Challenge, Craiova, Ru-
munia
Be your media, Mediolan, Włochy
Mediagraphy +, Jassy, Rumunia

2016
Traditions… today and tommorow, Jassy, Rumunia
New lifestyles, changing traditions, Berchum, Niemcy
Be smart, Carcassonne, Francja
Arts in the Mirror of EU, Veszprém, Węgry
IDEA, Casapulla, Włochy

Szkolenia
Trainings
2009
International Networking for Promotion Active Citi-
zenship and Volunteering, Bakuriani, Gruzja
2012
ABC of Intercultural Dialogue – Act, Belong and 
Care!, Durres, Albania
Minorities of Europe, Budapeszt, Węgry
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International Training Course For City Bound Europe 
Network, Berlin, Niemcy
Activity and Visibility – The Path Towards Efficient 
Role of Youth in Local Community, Crikvenica, Chor-
wacja
Laboratory Technology of Involvment, Tammispea 
Kulla, Estonia
make contACT together, Praga/Melnik, Czechy
When Social Meets Rights, Montijo, Portugalia

2013
Canary Islands EVS Challenge, La Laguna, Teneryfa
Mosaic of Youth Participation, Podgradec, Albania
Coexist in Europe, Bar, Czarnogóra
Entrepreneurship vs. Contract: Different ways to 
overcome unemployment, Mińsk, Białoruś

2014
Stand up for your future, Zagrzeb, Chorwacja
Youth Marketing Policy Makers, Kriva Palanka, Ma-
cedonia
NEXT LEVEL, Wiedeń, Austria
Dancing through the walls, Nikozja, Cypr
Food4Thought4, Perugia, Włochy
Social photography, Cluj, Rumunia

2015
Laboratory: Learning by Playing, Tallin, Estonia
Move youth exchanges up!, Jerez de la Frontera, 
Hiszpania
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Person of the year: The entrepreneur!, Nikozja, Cypr
CORE training, Budapeszt, Węgry
Speak up! I can’t hear, Jerez de la Frontera, Hisz-
pania
Joint Exchanges Network, Rimini, Włochy
Let me show you a key to success, Novi Sad, Serbia

2016
DEAL – Developing Entrepreneurial Abilities Labo-
ratory, Florina, Grecja i Tipperary, Irlandia
Enter Our Ship: Entreprenuership, Roubaix, Francja
Dare To Act, Misaktsieli, Gruzja i Berchum, Niemcy
Together Inc, Roubaix, Francja
Hi Tech Democrats!, Larnaka, Cypr
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Nasze największe 
projekty 



Our biggest 
projects
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Żywa Biblioteka to metoda zwalczania przyczyn 
dyskryminacji wykorzystana przez nas w dwóch 
edycjach projektu.

Polega na zestawieniu przedstawicieli różnych 
grup, kategorii osób zagrożonych dyskryminacją, 
z osobami, które są zainteresowane poznawaniem 
ich problemów, chcą rozwiać swoje wątpliwości, 
zdobyć nowe informacje.

Podczas Żywej Biblioteki „udostępnia się” czy-
telnikom osoby reprezentujące grupy zagrożone 
wykluczeniem. Po przejściu procesu rejestracji 
czytelnik może porozmawiać z wybraną Żywą 
Książką.  

Żywa Biblioteka: Stop dyskryminacji 2012 
Pierwsza edycja Żywej Biblioteki. Zorganizowa-
liśmy trzy akcje: w Krakowie, Warszawie i Gdań-
sku. W katalogu Żywych Książek można było 
znaleźć między innymi: osoby homoseksualne, 
transseksualne, członków Hare Kryshna, ateistę, 
muzułmankę. Projekt zakończył się wydaniem 
publikacji Indeks ksiąg (nie)zakazanych, czyli ra-
port Europe4Youth o dyskryminacji w Polsce. 
Inicjatywa została wyróżniona przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji, zajmując pierwsze 
miejsce w konkursie EDUinspiracje 2013 w kate-
gorii instytucjonalnej.

Żywa Biblioteka

ŻYWA BIBLIOTEKA

ŻYWA BIBLIOTEKA

ŻYWA BIBLIOTEKA
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Living Library
Living Library is a method of preventing discrimi-
nation which we used to organize two youth 
initiatives in 2012 and 2014 for local communities. 

The aim of the method is to break stereotypes, 
prejudices and prevent discrimination by creating 
opportunities for members of different social gro-
ups (especially on a risk of discrimination) to meet 
and talk to each other. It is an opportunity to dis-
solve any doubts, get answers to some questions, 
get thorough knowledge from "the source". 

During the event anybody who comes to Living 
Library can "borrow a book", which means "to 
borrow" a person to talk to.   

Living Library: Stop discrimination 2012 
During the first edition of Living Library we or-
ganized three actions: in Cracow, Warsaw and in 
Gdańsk. In the catalogue of "living books" you co-
uld find: homosexual and transsexual people, Hare 
Kryshna followers, atheists, or Muslims. In order 
to keep their stories available for everybody we 
published The List of (non)prohibited Book - the 
rapport of Europe4Youth about discrimination in 
Poland. The initiative was awarded with 1st Prize 
in the EDUInspiration contest, organized by Fo-
undation for the Development of the Education 
System (FRSE). 
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Żywa Biblioteka: Nieznani dyskryminowani 
2014 
Druga edycja Żywej Biblioteki przeprowadzona 
jednocześnie w Polsce oraz Niemczech. Rów-
nocześnie odbyły się dwie akcje: w Krakowie 
i Berlinie, a czytelnicy z obydwu miast mogli wy-
pożyczyć też „zagraniczne” książki przez Skype. 
Zaangażowano 16 Żywych Książek, które przeczy-
tało ponad 50 czytelników. W ramach projektu 
zorganizowano także spotkanie eksperckie oraz 
wydano publikację Nie oceniaj po okładce. Żywa 
Biblioteka 2014. 

Więcej informacji: http://www.livinglibrary.pl/
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Living Library: Hidden Discrimination 2014 
The second edition of Living Library was conduc-
ted simultaneously in Germany and in Poland. The 
events run in parallel so readers could borrow also 
"foreign" books via Skype. 16 Living Books and 
50 readers participated in this event. We have 
also organized a meeting with experts on anti-
discrimination law and published another book: 
Never judge by the cover! Living Library 2014. 

More information: http://livinglibrary.pl 
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Project Academy. Building Capacities for Civil 
Society to zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Europe4Youth i Europe4Youth Deutschland cykl 
szkoleń dla liderów młodzieżowych i wolontariu-
szy działających w organizacjach młodzieżowych, 
mający na celu podniesienie kompetencji pracow-
ników młodzieżowych, a przez to podniesienie 
jakości przygotowywanych przez nich projektów 
oraz zacieśnienie współpracy polsko-niemieckiej. 
Przeprowadzono cztery szkolenia, podczas któ-
rych uczestnicy mogli rozwinąć swoje umiejęt-
ności w czterech obszarach: zarządzanie grupą, 
zarządzanie czasem, pedagogika przeżyć i metody 
ewaluacji.

Polsko-niemiecka 
Akademia Projektów 
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Project Academy. Building Capacities for Civil 
Society was a series of trainings for youth leaders 
and volunteers working in youth organizations, 
conducted by Europe4Youth and Europe4Youth 
Deutschland associations. Its aim was to improve 
the management and leadership competences of 
youth workers and, indirectly, to improve the qu-
ality of their projects and youth work in general. 
Alongside with this – to strengthen Polish-German 
cooperation. Thus, four trainings were conducted, 
during which participants could develop their 
competences in various domains, such as group 
and time management, outdoor education and 
methods of evaluation.   

Polish-German 
Project Academy 
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Nieformalna Droga Rozwoju to projekt promujący 
naukę pozaformalną jako cenny element zdo-
bywania doświadczenia i nowych kompetencji. 
Miał na celu zwiększenie jej rozpoznawalności 
i uznawalności, także poza trzecim sektorem. Do 
udziału w projekcie zaprosiliśmy przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, świata biznesu, poli-
tyków oraz pracowników placówek edukacyjnych.  
Zorganizowaliśmy cykl czterech konferencji: "Po-
lityka młodzieżowa na poziomie europejskim: roz-
wój, cele, obecne kierunki oraz jej implementacja 
w Polsce", „Miejsce edukacji nieformalnej w proce-
sie uczenia się przez całe życie oraz jej wpływ na 
osobisty rozwój uczestników", "Narzędzie tylko na 
wymianę? Praktyczne zastosowanie metodologii 
edukacji nieformalnej w placówkach pedagogicz-
nych oraz sektorze biznesu", "Rozpoznawalność 
i certyfikacja nauki nieformalnej. Youthpass jako 
pełnoprawny dokument". 

Przeprowadziliśmy także cykl czterech warsz-
tatów: „Rozpoznawalność efektów edukacji po-

Nieformalna 
Droga Rozwoju



53

The non-formal path of development was a project 
promoting a non-formal education as a valuable 
way of gathering experience and gaining compe-
tences. Its aim was to increase the recognition of 
non-formal learning outcomes, also outside of the 
NGO sector. Therefore, we invited representatives 
of NGOs, business, public governance and formal 
education system to participate in four conferen-
ces: "European youth policies: the development, 
aims, current directions and its implementation 
in Poland", "The role of non-formal education in 
the life-long learning process and its impact on 
personal growth of participants", "A tool only for 
an exchange? A practical use of non-formal edu-
cation in education system and business sector", 
"The recognition and certification of non-formal 
education. Youthpass as a rightful document".  

Moreover, we have hosted four workshops for 
youth workers promoting high quality of youth 
work: "The recognition of non-formal education – 
exchange of good examples", "What can we le-

The non-formal path 
of development 
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zaformalnej – wymiana dobrych praktyk”, "Czego 
możemy nauczyć się podczas zajęć edukacji nie-
formalnej?", "Różne typy edukacji nieformalnej – 
wymiana dobrych praktyk", "Efekt mnożnikowy – 
jak promować rezultaty projektu". 

Projekt zakończył się eventem otwartym w Par-
ku Linowym oraz wydaniem publikacji końcowej 
Nieformalna Droga Rozwoju, czyli o kompeten-
cjach zdobytych przez edukację nieformalną.

Więcej informacji: http://www.europe4youth.
eu/ndr/
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arn though non-formal education?", "Different 
types of non-formal education – exchange of 
good examples", "The multiplier effect – how to 
promote the results of youth projects".  

The project was finalized with an open event 
in a high ropes courses and the publication titled 
The non-formal path of development - the story 
about the competences achieved through non
-formal education.  

More information: http://www.europe4youth.
eu/ndr 
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Małopolski Dialog Młodzieży to projekt dialogu 
z decydentami w obszarze polityki na rzecz mło-
dzieży. Polegał na opracowaniu na bazie diagnozy 
społecznej młodzieży w Małopolsce narzędzia dia-
logu społecznego z młodzieżą – gry planszowej; 
przeprowadzeniu cyklu turniejów eliminacyjnych 
w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych, 
placówkach edukacyjnych i organizacjach spo-
łecznych oraz zorganizowaniu Wielkiego Finału 
i debaty z interesariuszami. Wyniki uzyskane przy 
pomocy tego narzędzia są teraz wykorzystywane 
w budowaniu polityk na rzecz młodzieży w Kra-
kowie, Małopolsce oraz Unii Europejskiej (przez 
Dialog Usystematyzowany). 

W ramach projektu powstała edukacyjna gra 
planszowa RozgryźTO. Jedna rozgrywka to roz-
wiązywanie jednego problemu społecznego (m.in. 

Małopolski 
Dialog Młodzieży. 
Gra planszowa 
RozgryźTO
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The project Lesser Poland Youth Dialogue brought 
together young people and decision-makers in the 
field of youth to discuss possible solutions of so-
cial problems that apply to youngsters. Basing on 
social diagnosis of problems noticeable by young 
people in their environments, we created a youth
-friendly tool for social consultations – a board 
game. Having organized a series of elimination to-
urnaments in schools, educational centers, social 
organizations in Lesser Poland we invited winners 
to the Great Finals and the Final Debate with 
decision-makers. The results in a form of youth 
recommendations were used in social consulta-
tions of a new youth strategy in Kraków, as well as 
in Structured Dialogue report that will contribute 
to European Union youth policies.  

Young people during every gameplay of Crac-
kIT work on solving one social problem (such as: 

Lesser Poland Youth 
Dialogue. Board 

game CrackIT
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bezrobocie młodzieży, radykalizacja, dyskrymina-
cja kobiet na rynku pracy). Każdy problem składa 
się z osobnego zestawu kart: karty problemu, kart 
sektorów, kart biblioteki. Gracze podzieleni na 
drużyny rywalizują między sobą o zasoby, wie-
dzę, dane. Projektują innowacyjne rozwiązania, 
które są punktowane przez jury (nauczycieli lub 
prowadzących) przez pryzmat spełnionych celów 
sektorów, posiadanych kart biblioteki, liczby prze-
trzymanych sytuacji ryzykownych oraz kryteriów 
takich jak spójność rozwiązania, kreatywność, 
podejście, etyczność itp. 

Od marca do czerwca 2016 roku instruktorzy 
Europe4Youth prowadzili turnieje eliminacyjne 
w małopolskich szkołach, a zwycięskie drużyny 
spotkały się na dwóch Wielkich Finałach, kiedy to 
rywalizowali ze sobą w grze miejskiej. Wypraco-
wane rozwiązania przedstawili w Debacie Finało-
wej, w której uczestniczyli przedstawiciele świata 
biznesu, edukacji, polityki i organizacji pozarzą-
dowych. 

Grę w formacie PDF można pobrać ze strony 
internetowej: http://rozgryzto.pl/ 

Gra w wersji papierowej w ograniczonym na-
kładzie dostępna po kontakcie mailowym: kon-
sultacje@europe4youth.eu.

W roku 2017 planowana jest kontynuacja pro-
jektu na poziomie międzynarodowym! 
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youth unemployment, radicalization, discrimi-
nation). Each problem has its own set of cards: 
a problem card, sectors cards, library cards. Players 
divided in teams compete with each other for 
resources, knowledge and data. They brainstorm, 
collate information to finally design innovative 
solutions. The jury (teachers or leaders) assigns 
the points for meeting the interests of particular 
sectors, the number of library cards collected, the 
risk situations they successfully faced and criteria 
such as: cohesion, creativity, approach, ethic.  

From March to June 2016 Europe4Youth in-
structors led the elimination tournaments in 
17 schools in Lesser Poland, met with the winners 
for two Great Finals in a form of a city game in 
Kraków and organized Final Debate, during which 
invented by youth proposals of chosen problem 
(exclusion and disconnection of young people in 
Europe) were presented to decision makers, re-
presentatives of business, education, policy and 
non-profit organizations during debate.  

The game in PDF can be downloaded from the 
page: http://rozgryzto.pl/.

The printed game in Polish in limited number 
is available in our office. Please contact us at: 
konsultacje@europe4youth.eu.

In 2017 we are planning the continuation of the 
project at an international level! 
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Nasze aktualne 
projekty



Our current 
projects
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Jesteśmy organizacją wysyłającą na wolontariat 
europejski od 2014 roku, akredytację organizacji 
goszczącej otrzymaliśmy w 2015 roku. Stale pro-
mujemy też EVS, organizując spotkania informa-
cyjne. 

European Voluntary Service pozwala młodym 
ludziom (w wieku od 17 do 30 lat) wyjechać na 
okres od 2 do 12 miesięcy, aby pracować jako 
wolontariusz w organizacji za granicą. Projekty 
dotyczą różnorodnych tematów: edukacja poza-
formalna, ekologia, praca z dziećmi lub niepełno-
sprawnymi, sport, sztuka itd. Program pokrywa 
koszty podróży z Polski, zakwaterowanie, wy-
żywienie, kurs językowy kraju goszczącego oraz 
kieszonkowe.  

Europe4Youth jako organizacja wysyłająca 
Wspieramy wolontariuszy, którzy planują wyjazd 
na wolontariat zagraniczny, organizujemy spotka-
nia przygotowawcze, monitorujemy proces aplika-
cyjny, a w czasie wolontariatu kontrolujemy, czy 

European Voluntary 
Service: organizacja 
goszcząca i wysyłająca  
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European Voluntary 
Service: hosting and 

sending organization   

Since 2014 we send young people for EVS and 
since 2015 we can host volunteers in Kraków and 
coordinate EVS projects in Poland and Partner Co-
untries. In order to promote those opportunities 
for young people, we educate about EVS during 
numerous information meetings.  

European Voluntary Service allows young pe-
ople (from 17 to 30 years old) to go abroad for 
2 to 12 months to work as a volunteer in a chosen 
organization. There are various topics of EVS 
projects: non-formal learning, ecology, work with 
children, disabled, sport, art etc. The program 
covers the travel costs, accommodation, food, 
language course and a pocket money.  

Europe4Youth as a sending organization  
We support volunteers before, during and after 
their voluntary service by organizing preparation 
meetings and pre-departure trainings, monitoring 
the project and inspecting its quality. We offer 
a constant online support to volunteers: advice, 
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wolontariat spełnia warunki podpisanych umów.  
Dzięki naszej pomocy wolontariusze wyjechali na 
projekty do Niemiec, Finlandii, Węgier, Holandii 
i Hiszpanii. 

Europe4Youth jako organizacja przyjmująca 
Wolontariusze EVS wspierają naszą codzienną 
pracę. Ich działania nadzoruje koordynator, po-
mocą służą także indywidualni mentorzy. W za-
leżności od zainteresowań i doświadczenia wolon-
tariuszy zajmują się oni: prowadzeniem mediów 
społecznościowych, przeprowadzaniem lekcji 
informacyjnych w szkołach, organizacją eventów 
lokalnych, prowadzeniem stron internetowych, 
videoblogów, fotografią, filmem. Przygotowują 
pokazy, prezentacje, lekcje pokazowe, wystawy, 
artykuły, tworzą filmy dokumentalne. 
Aktualnie gościmy wolontariuszy z Hiszpanii i Ma-
cedonii. 
 
Więcej informacji: evs@europe4youth.eu 
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council and recognition of learning outcomes and 
dissemination of project outcomes after coming 
back. 
So far we have prepared and sent volunteers to: 
Germany, Finland, Hungary, Netherlands and Spa-
in.  

Europe4Youth as a hosting organization 
EVS volunteers support our everyday work. Our 
accreditation allows us to host 2 persons, whose 
work is supported by a coordinator, and well-being 
by individual mentors. Depending on the interests 
volunteers can: work with social media, organize 
information lessons in schools, local events, ad-
ministrate our web pages, produce video blogs, 
photography and documentary films, organize 
local events, exhibitions, and disseminate results 
of youth projects. 
Now we host volunteers from Macedonia and 
Spain. 
  
More information: evs@europe4youth.eu 
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W naszym biurze przy ul. Urzędniczej 14/1 w Kra-
kowie aktywnie działa punkt Eurodesk, udzielający 
informacji europejskiej dla młodzieży. Codziennie 
można uzyskać wskazówki dotyczące studiów 
i pracy za granicą, ofert wolontariatów, projektów, 
konkursów. W biurze dostępne są też publikacje 
dotyczące mobilności zawodowej i edukacyjnej. 
Informacji udzielają trzej wyszkoleni konsultanci 
Eurodesku. 

W naszym punkcie odbywają się też akcje pro-
mujące mobilność. Udzielamy się też na Europej-
skim Portalu Młodzieżowym, będącym częścią 
Eurodesku. 

Ponadto punkt Eurodesk oferuje lekcje dla szkół. 
Konsultanci przeprowadzają warsztaty, m.in. „Pa-
piery do kariery”, w ramach których uczestnicy 
dowiadują się, jak prezentować swoje kwalifikacje 
przy pomocy dokumentów Europass. Warsztaty 
uczą, jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, 
pomagają poznać swoje słabe i mocne strony, 
pokazują, w jaki sposób skutecznie zaprezentować 
swoje kwalifikacje. W czasie zajęć uczniowie do-
głębnie poznają i analizują dokumenty składające 
się na portfolio Europassa.  

Zgłoszenia i informacje pod adresem e-mail: 
e4ykrakow@eurodesk.eu  
 

Punkt Eurodesk Polska
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Regional Eurodesk Point  
Our office in Krakow (Urzędnicza street 14/1) is 
a host of Regional Eurodesk Point offering Europe-
an Information for youth. Youngsters can draw 
some information about studying and working 
abroad, volunteering offers, youth projects, conte-
sts. They can also find there Eurodesk publications 
about jobs, volunteering, education mobilities, or 
three consultants, who are trained to answer any 
related questions.  

As an information center, we organize numero-
us actions promoting youth mobility and publish 
regularly on European Youth Portal: europa.eu/
youth.  

Moreover, we offer "Eurolessons" for schools, 
such as workshops “Papers for Career” during 
which participants learn how to present their 
competences in the Europass tools, find them-
selves on a labor market, realize their strong and 
week points, present their skills. Other lessons 
prepare students to be active citizens, volunteers, 
or youth leaders.  

For more information, contact us: e4ykrakow@
eurodesk.eu   
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EduAKTYWACJA to dwuletni cykl regularnych 
działań na rzecz zwiększenia aktywności publicz-
nej i społecznej młodzieży małopolskiej. Polega 
na dostarczaniu bieżących informacji na temat 
możliwości wolontariatu, wyjazdów edukacyjnych 
i rozwojowych, a także dzieleniu się wskazówkami 
pomocnymi przy organizacji własnych projektów 
społecznych. 

Projekt finansowany jest z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. 

Biuro Informacji Młodzieżowej 
Codziennie od 10.00 do 16.00 otwarte jest Biuro 
Informacji Młodzieżowej przy ul. Urzędniczej 14/1 
w Krakowie. Oferujemy konsultacje projektów 
społecznych, pomoc w opracowaniu działań, bu-
dżetu i wniosków. Z biurem można też kontakto-
wać się:
• drogą mailową: konsultacje@europe4youth.eu,
• telefoniczną: 500304031,
• lub przez Skype: Biuro Informacji Młodzieżowej 

Stowarzyszenia Europe4Youth.  
Prowadzimy także stronę internetową, na której 

regularnie pojawiają się oferty projektów i wolon-
tariatów dla młodzieży: http://www.eduaktywa-
cja.pl/. Oferty można znaleźć też na fanpage'u: 
https://web.facebook.com/eduAKTYWACJA/. 

EduAKTYWACJA
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EduACTIVATION is a 2 years long cycle of regular 
actions increasing civic engagement and social 
participation of young people from Lesser Poland 
through delivering thorough youth information 
and supporting youngsters in their activities. We 
are collecting, publishing and promoting current 
offers about the possibilities of taking part in 
volunteering projects, educational mobilities and 
trainings. We visit Lesser Poland middle schools 
to organize "Activators", youth workers, teachers 
and decision makers to create more opportunities 
for youngsters and recognize its results. We also 
share tips useful for preparing own social projects 
and directly involve young people into local and 
international youth projects.  

The project is financed from The Fund of Civic 
Initiatives of the Ministry of Family, Labour and 
Social Policy.  

Office of the Youth Information  
The Office of the Youth Information is open every 
day between 10 AM and 4 PM at Urzędnicza street 
14/1 in Krakow. We offer projects’ consultations, 
support in preparing own actions, consultations 
of budgets and project applications.  
You can contact us by e-mail konsultacje@eu-
rope4youth.eu, phone: + 48 500304031, or Skype: 

EduACTIVATION
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Warsztaty zarządzania projektami  
Co kwartał odbywają się warsztaty zarządzania 
projektami dla młodzieży w Krakowie, podczas 
których można dowiedzieć się, jak napisać projekt, 
skąd wziąć fundusze, jak dobrać zespół i zarządzać 
wolontariuszami.  
Przeprowadzone z wykorzystaniem metod edu-
kacji pozaformalnej warsztaty składają się z kilku 
części: diagnozy potrzeb, planowania projektu 
i zarządzania budżetem oraz finansami.  

Aktywatory – lekcje w szkołach, na uniwer-
sytetach i dla grup nieformalnych 
Konsultanci projektu regularnie odwiedzają ma-
łopolskie szkoły, uniwersytety, odwiedzają grupy 
nieformalne, Rady Młodzieżowe, koła naukowe. 
Wizyty są bezpłatne, a prowadzący dojeżdżają na 
miejsce spotkania. Oferujemy dwie wersje takich 
wizyt: 

Lekcja informacyjna  
Spotkanie trwa 45 minut, podczas których uczest-
nikom przedstawione zostają możliwości dla mło-
dzieży w regionie (projekty młodzieżowe, organi-
zacje działające w okolicy, mobilność zawodowa, 
edukacyjna, wolontariat). 
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Biuro Informacji Młodzieżowej Stowarzyszenia 
Europe4Youth. 
We have a special web page where the offers of 
projects and volunteering are published regularly: 
http://www.eduaktywacja.pl/. The offers can also 
be found at our fanpage:  
https://facebook.com/eduAKTYWACJA/  

Project management workshops 
Every 3 months we organize projects management 
workshops for youngsters in Krakow, during which 
participants learn how to draft a project, where to 
search for funds and how to create and manage 
a project team.  
The workshops are made using the methods of 
a non-formal learning and they consist of a few 
parts: needs recognition and social diagnosis, 
project planning (logic of intervention, cohesive 
structure), finances and budget management.  
To sign up for workshops contact us, or follow 
project fanpage and webpage.

Activators – lessons in schools, at universi-
ties and for non-formal groups 
The project consultants make regular visits in 
schools and universities in Lesser Poland, as well 
as in other institutions (clubs and youth councils) 
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Symulacja społeczeństwa obywatelskiego  
Spotkanie trwa 90 minut i polega na przeprowa-
dzeniu symulacji, podczas której młodzież rozwija 
kompetencje obywatelskie, uczy się, jak działa 
trzeci sektor w państwie demokratycznym, po-
znaje tajniki dialogu społecznego i partycypacji 
społecznej.  
 
Więcej informacji: http://www.eduaktywacja.pl/
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to visit young people and show different oppor-
tunities. The visits are free of charge and young 
people have two versions to choose from:  

Information lesson 
The meeting lasts 45 minutes during which parti-
cipants learn about the possibilities for youngsters 
in their region (youth projects, youth organiza-
tions, job mobility, education mobility, volunte-
ering).  

Civil society simulation 
The meeting lasts 90 minutes during which par-
ticipants take part in the simulation of local com-
munity solving social problem. They develop their 
civic competences, learn how the third sector 
works in a democratic country, familiarize mecha-
nisms of social dialogue and youth participation 
and learn about concrete tools they can use in 
order to impact local reality.

More information: http://www.eduaktywacja.pl/  
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Jesteśmy częścią oraz jednym z głównych pomy-
słodawców Komisji Dialogu Obywatelskiego do 
spraw Młodzieży działającej przy Urzędzie Miasta 
Krakowa. Wraz z nami tworzy ją 18 lokalnych or-
ganizacji młodzieżowych i działających na rzecz 
młodzieży.  

Misją Komisji jest stworzenie wszystkim młodym 
ludziom sprzyjających warunków wszechstronne-
go rozwoju, edukacji i uczestnictwa w szeroko 
rozumianym życiu publicznym, odpowiadających 
ich potrzebom, dla włączenia ich w pracę na rzecz 
rozwoju Krakowa. Komisja za cele postawiła sobie 
między innymi: zwiększenie partycypacji, wpływu 
młodzieży oraz reprezentujących ją organizacji 
pozarządowych i społecznych na polityki dot. 
młodzieży, stworzenie przestrzeni do współpracy 
organizacji pracujących z młodzieżą, wsparcie roz-
woju edukacji formalnej i pozaformalnej, rozwój 
współpracy pomiędzy młodzieżą, podmiotami 
rynku pracy i edukacji. 

Komisja powstała na początku 2016 roku i ak-
tualnie prowadzi działania na rzecz usprawnie-

Komisja Dialogu 
Obywatelskiego do 
spraw Młodzieży
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As a protagonists of youth policy, we work in the 
Committee for Citizen’s Dialogue for Youth advi-
sing to the City Hall of Cracow. The Committee 
consociates 18 youth organizations working in 
Krakow and representatives of the City Hall.  

The mission of the Committee is to create for 
all young people in Krakow decent conditions 
for comprehensive development, education and 
participation in the public life corresponding to 
their needs, and to include them in the work for 
the development of the city. The Committee aims 
to increase a participation and an impact of young 
people and youth organizations on youth poli-
cies; create a space for a cooperation between 
youth organizations; support the development of 
a formal and non-formal education; expand the 
cooperation between young people, labor market 
and education sectors.  

The Committee was created in 2016 and its first 
tasks was to improve the communication between 
the youth and the City Hall, initiate diagnosis for 

Committee for 
Citizen’s Dialogue  

for Youth  



78

nia polityki komunikacyjnej Miasta z Młodzieżą, 
przygotowuje wstępną diagnozę i zarys strategii 
młodzieżowej oraz dąży do skonsolidowania KDO 
ds. Młodzieży i otwartej komunikacji z innymi 
interesariuszami. 

Przewodniczącą Komisji Dialogu Obywatelskie-
go jest Barbara Moś, dyrektorka Stowarzyszenia 
Europ4Youth. 
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the purpose of new youth strategy and expand 
the cross-sectoral cooperation in favor of youth.  

Barbara Moś, the Director of Europe4Youth 
Association, is the Chairwoman of the Committee 
for Citizen’s Dialogue for Youth in Cracow City. 
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Paszport Kompetencji (Competence Passport, 
Comp-pass) jest narzędziem certyfikowania umie-
jętności zdobytych dzięki edukacji pozaformalnej. 
Został opracowany w ramach projektu partner-
stwa strategicznego International Alliance towards 
Non-Formal Learning Recognition realizowanego 
w latach 2014–2015 i jest obecnie promowany 
przez nas jako narzędzie potwierdzające kompe-
tencje zdobyte w różnorakich zajęciach edukacji 
pozaformalnej. 

Używając go, uczestnicy projektu mogą doku-
mentować swoje kompetencje, oceniać je i wali-
dować. Autoewaluacje podejmuje się w czterech 
kategoriach kompetencji: społeczne, personalne, 
praktyczne i umiejętności zarządzania. Osoby, 
które chcą wygenerować certyfikat Comp-Pass, 
mogą wybrać kompetencje z gotowej listy i ocenić 
je w skali od 1 do 5. Specjalnie zaprojektowana 
strona internetowa przeprowadza użytkownika 
przez całość procesu. Na koniec certyfikat po-
winien zostać potwierdzony przez organizatora 
projektu. 

Paszport 
Kompetencji
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Competence Passport (Comp-Pass) is a youth 
friendly tool providing recognition of non-formal 
learning outcomes, validating development of soft 
competences through certification system. It was 
constructed during strategic partnership project: 
International Alliance towards Non-Formal Lear-
ning Recognition in years 2014–2015.  

Through Comp-Pass young people participating 
in any non-formal learning activity (youth initia-
tive, project, volunteering, working in a school 
council) can document their competences in com-
prehensible and professional way. Self-evaluation 
can be made in four categories of competences: 
social, personal, practical and management. Users 
can choose from the ready-made list of compe-
tences and rate their components (knowledge, 
skill, attitude) in a scale from 1 to 5 basing on 
behavioral indicators. The webpage leads a user 
throughout the whole process, providing detailed 
guidance. At the end of the process the certificate 
is being validated by an organizer of a learning 

Competence 
Passport
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Comp-Pass jest dostępny w wersji angielskiej, 
trwają prace nad przygotowaniem polskiego tłu-
maczenia. 

Certyfikat Comp-Pass można wygenerować ze 
strony internetowej: http://www.comp-pass.org

Competence
Passport
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activity and competences can be stored in user`s 
personal profile.  

Comp-Pass is available in English version, and 
soon will be in Polish, German, Czech and Roma-
nian.  

You can make your own Comp-Pass certificate 
using the page: http://www.comp-pass.org  
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Aktywnie działamy na rzecz sieciowania orga-
nizacji młodzieżowych w regionie oraz staramy 
się organizować eventy, dzięki którym stowarzy-
szenia z Małopolski będą mogły dotrzeć ze swo-
ją ofertą do odbiorców. Dlatego już dwukrotnie 
zorganizowaliśmy Małopolskie Targi Organizacji 
Młodzieżowych. W roku 2014 Targi odbyły się na 
Krakowskich Błoniach i wzięło w nich udział 17 or-
ganizacji. Tyle samo organizacji współpracowało 
z nami w 2015 roku, podczas Targów zorganizo-
wanych w Auditorium Maximum UJ.  

Kolejne Targi Organizacji Młodzieżowych od-
będą się w 2017 roku.

Małopolskie Targi 
Organizacji  
Młodzieżowych 
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We are true fans of networking! As such, we 
organize for youth organizations in our region 
Lesser Poland Youth Organizations' Fairs, during 
which they can present themselves, connect, 
network and reach new targets. In 2014 the Fairs 
took place in Błonia Park in Krakow, where we 
gathered 17 organizations. The same number of 
organizations cooperated with us in 2015, when 
we organized the Fairs in Auditorium Maximum 
of Jagiellonian University. 

The next Youth Organizations Fairs will take 
place in 2017.

The Lesser Poland Youth 
Organizations’ Fair
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W latach 2016–2018 będziemy partnerem pro-
jektu PRODEST, którego celem jest stworzenie 
narzędzi edukacyjnych w obszarze przedsiębior-
czości. Projekt rozpocznie się rekrutacją osób 
nieuczących się i niepracujących (NEETs), którzy 
następnie wezmą udział w tworzeniu wywiadów 
z przedsiębiorcami, przygotowaniu strony interne-
towej i przewodnika. Uczestnicy będą wspierani 
przez edukatorów, a całość projektu odbędzie 
się we współpracy ze światem biznesu. Projekt 
zakłada też organizację szkoleń dla uczestników, 
warsztaty promujące powstałe narzędzia oraz 
konferencje.  

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa 
strategicznego z organizacjami z Francji, Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii i Słowacji. 

PRODEST – projekt 
partnerstwa 
strategicznego
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Between 2016–2018 we are working within in-
ternational consortium of partners on the pro-
ject on promoting entrepreneurship with digital 
storytelling: PRODEST. Our main objective is to 
create educational tools: numerous short videos 
(stories of entrepreneurs) developing and raising 
awareness on sense of initiative and entrepreneu-
rship, a guide for educators and a webpage. The 
project is based on a work of 10 young people – 
unemployed and not in education, or training 
(NEETs), who are being mentored, trained and 
prepared to shoot videos, run classes and deliver 
education tools. 

The project consists of trainings, workshops, 
few international mobilities and local meetings 
and conferences for different stakeholders. Si-
multaneously the project is being implemented 
in France, Great Britain, Spain and Slovakia.  

PRODEST – promoting 
entrepreneurship with digital 

storytelling – strategic 
partnership project   
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Weźmiemy udział w cyklu treningów poświęco-
nych różnym aspektom zarządzania organizacją 
pozarządową I profesjonalizacji przygotowywa-
nych projektów. Cztery treningi o tematach: dia-
gnoza społeczna, użycie internetu i IT w pracy 
NGO, partycypacyjny styl zarządzania oraz wy-
wieranie wpływu na zmianę społeczną odbędą 
się w Polsce, Serbii i Bośni na przełomie 2016 
i 2017 roku.  

RETOOLED: Rethinking 
and Envisioning 
tools for Education – 
cykl treningów 
międzynarodowych 
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As a partner and one of initiators of RETOOLED 
project, we are taking part in this cycle of trainings 
focused on different aspects of the NGO mana-
gement and professionalization of youth projects. 
Four training courses: social diagnosis, social im-
pact making through ICT tools, participative ma-
nagement and coaching, will take place in Poland, 
Serbia and Bosnia in 2016 and 2017. 

RETOOLED: Rethinking 
and Envisioning tools 

for Education – cycle of 
international trainings
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Coraz bardziej angażujemy się w przygotowy-
wanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, 
w tym gier. Wymiana sylwestrowa, poprzedzona 
spotkaniem przygotowawczym z liderami organi-
zacji partnerskich, polegać będzie na stworzeniu 
LARP’a – aktywności na pograniczu gry i sztuki, 
podczas której uczestnicy wspólnie tworzą i prze-
żywają opowieść, odgrywając role podobnie do 
improwizowanego teatru. W Krakowie podczas 
wymiany młodzieżowej EuropeLIVE będziemy 
gościć uczestników z Włoch, Litwy, Niemiec, Hisz-
panii, Rumunii i Portugalii.  

 

EuropeLIVE – 
sylwestrowa wymiana 
młodzieżowa
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We are more and more involved in creating inno-
vative educational tools, such as games. Hence, 
during the youth exchange, preceded by an advan-
ced planning visit with partners, we will work on 
Life Action Role Play (LARP) reconstructing crucial 
moments of European civilization development. It 
will be an activity between a game and art, during 
which participants will bring history to life, playing 
roles of improvised theater. Through EuropeLIVE 
we aim at raising awareness on common European 
history, sense of belonging and European identity. 
Our partners are young people from Italy, Lithu-
ania, Germany, Spain, Romania and Portugal. 

EuropeLIVE – youth 
exchange in a form of 

LARP 
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Integracja
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Integration
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Mamy swoje własne 
nagrody – Złote Borsuki!  

Co roku przyznawane są najlepszym członkom 
w kilku kategoriach, w tym najlepszy pracownik, 
najlepszy projekt, najlepsza innowacja lub... naj-
brzydsza gęba.
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Every year the prizes are given to “the best” mem-
bers in a few categories, such as: the best employ-
ee, the best project, the best innovation, or... the 
most hideous face.  

We have our own awards 
– Golden Badgers!  
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I wyjeżdżamy za miasto! 

Organizujemy 
wewnętrzne spotkania 
strategiczne



99

We organize own 
strategic meetings  

And we go out of town! 
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Świętujemy 
rocznice!

A na nasze 5-lecie zorganizowaliśmy Escape Room! 
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We celebrate 
anniversaries!  

For our 5th birthday we organized an Escape 
Room!  
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Organizujemy wieczorki 
filmowe i wieczorki gier 
planszowych! 
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We organize movie 
evenings and board 

games evenings!  
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Aby zostać naszym członkiem, należy wypełnić 
ankietę dostępną na stronie http://www.eu-
rope4youth.eu/dolacz, odbyć rozmowę kwalifika-
cyjną i opłacić składkę członkowską w wysokości 
20 złotych za rok kalendarzowy. 

Od naszych członków oczekujemy regularnej 
aktywności na rzecz Stowarzyszenia.  

Oferujemy: 
• Wyjazdy na międzynarodowe spotkania mło-

dzieży: seminaria, wymiany i treningi;
• Udział w szkoleniach prowadzonych przez do-

świadczonych trenerów;
• Możliwość realizowania własnych projektów; 
• Wyjazdy na wolontariat międzynarodowy i inne 

długoterminowe projekty europejskie; 
• Wyjazdy i spotkania integracyjne; 
• Udział w kształtowaniu polityki młodzieżowej 

na poziomie krajowym i europejskim; 
• Dostęp do bazy materiałów edukacyjnych. 
 
Obecnie Stowarzyszenie liczy 45 członków.  
 

Jak zostać członkiem?
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If you want to become our member, fill the qu-
estionnaire available at our webpage http://www.
europe4youth.eu/dolacz. Later you will be invited 
for an interview and you will be asked to pay the 
participation fee (20 zlotys / 5 euros for one year).

We expect from our members to be active and 
involved in our activities.   

We offer:
• Opportunity to take part in international youth 

meetings, seminars, exchanges, trainings;  
• Workshops lead by experienced trainers;  
• Possibility to organize own projects;   
• International volunteering offers and other long-

term European projects;  
• Integration meetings;   
• Taking part in creating youth policy in the re-

gion, country and in Europe;  
• Access to all materials.   

  
Now our Association has 45 members.  

How to become a member?
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Projekt EduAKTYWACJA – Aktywatory

„Najlepsza forma pracy, z jaką się spotkałem”.
– Uczestnik symulacji społeczeństwa obywatelskiego

„Teraz chciałbym zacząć działać w jakimś stowa-
rzyszeniu!”.

 Uczestnik lekcji informacyjnej   

„Jestem bardziej świadoma swoich praw”.
 Uczestniczka symulacji społeczeństwa obywatelskiego   

„Teraz wiem, gdzie iść, jeżeli będę chciała zało-
żyć swoje własne stowarzyszenie!”.

Uczestnik lekcji informacyjnej   

„Dowiedziałem się, co robić, żeby wprowadzić 
swoje pomysły w życie”.

Uczestnik symulacji społeczeństwa obywatelskiego 

Projekt EduAKTYWACJA – warsztaty 
zarządzania projektami  

„O projektach w praktyczny sposób”.  
„Świetne szkolenie, temat wyczerpany”.  
„Czuję, że wiem już wszystko, no prawie wszystko”.
„Świetnie poprowadzona część o planowaniu 
budżetu!”.  

Opinie
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Project EduACTIVATION – Activators 

“The best way of work I have ever seen”. 
A participant of the civil society simulation    

“Now I would like to be a part of an association”. 
A participant of the information lesson    

“I am more aware of my rights”. 
A participant of the civil society simulation    

“Now I know what I should do to open my own 
NGO”. 

A participant of the information lesson    

“I have learnt what I should do to make my ideas 
become real”. 

A participant of the civil society simulation      

   

Project EduACTIVATION – project manage-
ment workshops   

“About projects in practical way”.   
“Great workshop, the topic was fully covered”.   
“I feel I know everything. Ok, almost everything”.   

Opinions
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Wymiana młodzieżowa Snapshot of Europe-
an Citizenship  

„To było wspaniałe doświadczenie!”.  
„Właśnie skończyło się 10 najwspanialszych dni 
mojego życia!”.  

„Udało mi się poszerzyć swoją wiedzę 
o fotografii i Unii Europejskiej, podobały mi się 
zajęcia i metodologia”.  
„Zawsze byłem zafascynowany fotografią 
i w tym projekcie znalazłem więcej, niż się spo-
dziewałem”.  

„Chciałbym tylko powiedzieć, że jesteście wyjąt-
kowi!”. 

„Projekt idealnie dopasowany do moich po-
trzeb!”.

„Zupełnie mnie zaskoczyliście!”.  

Projekt Małopolski Dialog Młodzieży – gra 
planszowa RozgryźTO  

„Udało się zdobyć ciekawe propozycje młodzie-
żowe, w wielu momentach świeże i odkrywcze”. 

Juror debaty finałowej  

„Cenne jest dla mnie obserwowanie młodych, 
jak oni postrzegają to, co ich otacza, jak widzą 
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“The budget planning part was lead perfectly”.   

Youth exchange Snapshot of European Citi-
zenship   

“It was an amazing experience”.   
“The best 10 days of my life has just finished”.   
“I managed to expand my knowledge about pho-
tography and European Union, I liked workshops 
and the methodology”.  
“I was always fascinated by photography and in 
this project I have found more than I expected”. 
“I just wanted to say that you are special!”.   
“The projects perfectly fitted my needs!”.   
“You surprised me totally!”.    

Lesser Poland Youth Dialogue – board game 
CrackIT   

“We managed to gain interesting ideas from the 
youngsters, very often fresh and new”. 

A juror of the final debate    

“What is valuable for me is to observe young pe-
ople, what they think about everything which 
surrounds them, how they see and define social 
problems”. 

A juror of the final debate    
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i jak nazywają problemy społeczne”.
– Juror debaty finałowej  

„Gra motywuje do myślenia, uczy pracy w zespo-
le, wymaga zaangażowania uczestników, rozwija 
kreatywność”.

– Nauczyciel klasy, która wzięła udział w rozgrywkach  
RozgryźTO

„Super gra miejska, odwiedziliśmy i odkryliśmy 
bardzo ciekawe miejsca (nieznane nawet sta-
łym bywalcom Krakowa), świetna, inspirująca 
i na dobrym poziomie rywalizacja szkół podczas 
debaty, bardzo dobra organizacja całego przed-
sięwzięcia”.

– Uczestnik finału rozgrywek RozgryźTO

„Prosimy o więcej podobnych inicjatyw, mło-
dzież tego potrzebuje!”.

– Renata Pomykalska, opiekunka zwycięskiej drużyny z Gim-
nazjum w Wawrzeńczycach  
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“The game motivates to think, teaches a team 
work, requires involvement, develops creativity”. 

A teacher of a class which took part in CrackIT eliminations    

“A great city game, we visited and revealed in-
teresting places (unknown even to people who 
know Cracow very well), inspiring debate and 
competition between schools standing on a high 
level. Very good organization of the whole event”. 

A participant of the final city game and the debate    

“We would like to ask for more initiatives like this, 
the youth needs it!”. 

Renata Pomykalska, a tutor of the winning team from the 
Secondary School in Wawrzeńczyce    

Cycle of the international trainings for the 
NGO workers and youth leaders NGO – Do it 
yourself   

“Now I know what to do to make my NGO work 
even better!”. 
“After six days of training I am sure I can deal 
better with finance management”.  
“Thank you for the honest, professional and help-
ful trainers’ answers”.  
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Cykl szkoleń międzynarodowych dla pra-
cowników organizacji pozarządowych NGO – 
Do it yourself  

„Teraz wiem, co robić, żeby moja organizacja 
działała jeszcze lepiej”.  

„Po sześciu dniach szkolenia, jestem pewien, że 
lepiej radzę sobie z zarządzaniem finansami”.  

„Dziękuję za szczere, profesjonalne i pomocne 
odpowiedzi trenerów!”.  

„Atmosfera sprzyja kreatywnemu myśleniu!”.  
„Trenerzy odwalili kawał dobrej roboty, utrzymy-
wali naszą uwagę w napięciu cały czas!”.  

„Z pewnością zdobyte umiejętności wykorzy-
stamy w pracy naszej organizacji, zdałam sobie 
sprawę, jak wiele zmian musimy wprowadzić”.  

„Mam teraz motywację, żeby zacząć sam pisać 
projekty”.  

„Najlepszy trening, w jakim brałem udział”.  
„Teraz widzę możliwości rozwoju dla mojego 
NGO”.

Szkolenie Look Outwards!  

„Ludzie, których poznałam, sprawili, że przesta-
łam myśleć steoretypami!”.  
„Projekt nauczył mnie, za zawsze należy patrzeć 
z różnych stron i nie oceniać!”.  
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“The atmosphere stimulates creative thinking!”. 
“The trainers did a good job, the kept our attention 
focused all the time!”. 
“Surely we will use gained skills in work of our 
NGO, I realized how many changes we have to 
introduce”.  
“Now I have motivation to start writing projects 
on my own”. 
“The best training I have ever taken part in”.  
“Now I see the chances of development for my 
NGO”. 

Training Look Outwards!   

"Thanks to people I’ve met I don’t think with ste-
reotypes anymore”.  
"This project taught me that we should always 
look from different sides and avoid judging!”.  
"Europe4Youth! You are great at what you are 
doing! Good luck!”. 
"I have spent my time productively”.   
"The best trainers!”. 

Training Sowing the seed for EVS   

“A professional approach to the topic. I have my 
head full of ideas of the future EVS projects!”.  
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„Europe4Youth! Jesteście świetni w tym, co robi-
cie! Powodzenia!”.  

„Czas spędzony produktywnie”.  
„Najlepsi trenerzy!”.  

Szkolenie Sowing the seed for EVS  

„Profesjonalne podejście do tematu, mam głowę 
pełną pomysłów na przyszłe projekty EVS”.  

„Wracam do domu pełna energii, cieszę się, że 
tu przyjechałam”.  

„Dowiedziałam się więcej, niż się spodziewałam: 
o zasadach EVS, o wskazówkach, doświad-
czeniach, poznałam wolontariuszy, mentorów 
i koordynatorów”.  

„EVS stał się dla mnie jaśniejszy”. 
„Stworzyliśmy wspólnie zarys projektu EVS, nie 
mogę się doczekać, żeby go dokończyć!”.  

Szkolenie Practice makes perfect  

„Program nie mógł być przygotowany lepiej 
i dlatego jestem zadowolony z całości projektu”.  

„Stajecie się coraz lepsi i bardziej profesjonalni!”. 
„Nauczyłam się, jak lepiej się komunikować, 
słuchać, analizować, jak być lepszym liderem 
i lepiej zarządzać swoim czasem”.  
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“I am coming back home full of energy, I am happy 
that I came here”.  
“I learnt more than I had expected: about rules 
of EVS, tips, experiences, I’ve met volunteers, 
mentors and coordinators”.  
“EVS has become more clear to me”.   
“Together we created a scratch of an EVS project, 
I can’t wait to finish it!”. 

Training Practice makes perfect   

“The program couldn’t have been prepared bet-
ter and this is why I am satisfied with the whole 
project”.  
"You are becoming better and more professional!”.  
"I’ve learnt how to communicate better, listen, 
analyze, how to be a better leader and manage 
my time effectively”.  
"Not only did you manage to meet all my expec-
tations but also I learnt more than expected!”.  
“You inspired me!”.   
“Great fun!”.   
"The best experience of my life!".   
“Now I look at the world from another perspective 
and I know more about entrepreneurship. I real-
ized that before I had been ignoring this topic”. 
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„Nie tylko udało wam się spełnić wszystkie moje 
oczekiwania, ale nauczyłem się więcej, niż się 
spodziewałem!”.  

„Zainspirowaliście mnie!”.  
„Świetna zabawa!”.  
„Najlepsze doświadczenie mojego życia!”. 
„Teraz patrzę na świat z innej perspektywy 
i wiem znacznie więcej o przedsiębiorczości. 
Widzę, że wcześniej zupełnie ignorowałem ten 
temat”.  

FACEBOOK  

„To wspaniała organizacja, którą tworzą cudowni 
ludzie: zorganizowani, śmieszni i wyjątkowi!”.  

„Szkolenie prowadzone w super atmosferze 
i spełniło moje oczekiwania!”.  

INNE  

„Z sobą oprócz materiałów, nowo zdobytej wie-
dzy, doświadczenia, wzięliśmy także mnóstwo 
pięknych wspomnień, a co najważniejsze zdoby-
liśmy nowych przyjaciół, z którymi utrzymamy 
kontakt”. 

Sprawozdanie Pauliny Lewandowskiej, uczestniczki trenin-
gu „From Scratch to Action”, Instytut Dziennikarstwa i Komu-

nikacji Społecznej KUL w Krakowie).  
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FACEBOOK   

“This organization is wonderful but people still 
more! People organized, adorable, funny and abo-
ve all special!”. 
“The training lead in a perfect atmosphere and 
met all my expectations”. 

   

Other 

“Apart from the materials, new knowledge, expe-
rience, we took back home a lot of beautiful me-
mories, and, which is the most important, we met 
new friends with whom we will keep in touch”. 
The relation of Paulina Lewandowska, a participant of the tra-

ining From Scratch to Action, The Institute of Journalism and 
Social Communication, KUL, Cracow.

“Our students are satisfied with the game, they 
enrolled for it themselves. We, teachers, watched 
the game with a big interest – said one of the 
teachers from the Secondary School in Sułoszowa. 
It seems the Structured Dialogue in Lesser Poland 
was taken under control”.

“About the board game CrackIT, Katarzyna Płachta, A board 
game which will change Europe?”, European Youth Portal.



„Nasi uczniowie są bardzo zadowoleni z gry, 
sami zgłosili się do turnieju. My, nauczyciele, 
przyglądaliśmy się z zaciekawieniem – mówi 
jedna z nauczycielek w gimnazjum w Sułoszo-
wej. Wydaje się, że Dialog, przynajmniej w Ma-
łopolsce, został okiełznany”. 

„O rozgrywkach RozgryźTO, Katarzyna Płachta, Planszówka, 
która zmieni Europę?”, Europejski Portal Młodzieżowy.

„Na podstawie projektów realizowanych przez 
Stowarzyszenie Europe4Youth, stanowiących 
przykład nauki pozaformalnej, możliwe jest 
dokonanie analizy potencjalnych kompetencji 
miękkich oraz kompetencji kluczowych, które 
mogą nabyć i wykształcić osoby zaangażowane 
w dany projekt”.

Radosław Mamoń, „Rola nauki poza-formalnej w rozwijaniu 
miękkich kompetencji młodzieży”, [w:] „Nieformalna droga 
rozwoju, czyli o kompetencjach zdobytych przez edukację 

nieformalną”, Kraków 2014.



“Basing on the projects organized by Europe4Youth 
Association, which are examples of non-formal 
learning, it is possible to make an analyze of po-
tential soft skills and key competences which can 
be gained by the people involved in a project”. 

Radosław Mamoń, “The role of non-formal learning in soft 
skills development of youngsters”, [in:] “Non-formal way of 

development. About the competences gained in non-formal 
learning”, Cracow 2014.  


