
Zapraszamy:
- nauczycieli i dyrektorów szkół

- pedagogów
- edukatorów pracujących z młodzieżą

- młodzież
- przedstawicieli organizacji społecznych pracujących z młodzieżą

- przedstawicieli organizacji młodzieżowych
- przedstawicieli samorządów lokalnych zajmujących się tematyką młodzieży

na bezpłatne seminarium w ramach międzynarodowego projektu 
„Youth PB Accelerator”

 

Czas na młodych!
Szkolne budżety partycypacyjne jako narzędzie 

aktywizacji obywatelskiej młodzieży 

Seminarium odbędzie się 23 marca 2022 roku 
w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Świętego Rocha 3 w Białymstoku 

w godz. 10.00-16.00
  

Podczas spotkania chcemy zaprezentować uczestnikom dobre praktyki oraz przygotowany przewodnik wraz 
z zestawem narzędzi służących do pracy z młodzieżą przy ich angażowaniu w szkolne i miejskie budżety obywatel-

skie. Narzędzia te powstały w ramach projektu “Youth PB Accelerator”, którego liderem jest Fundacja SocLab 
z Białegostoku, a współpracują z nią: Fundacja Pole Dialogu z Warszawy, Medialab z Uniwersytetu w Granadzie 

w Hiszpanii, Shared Future CIC z Wielkiej Brytanii oraz Community Places z Irlandii Północnej.

Każdy uczestnik otrzyma zestaw publikacji opracowanych w ramach projektu:
• „Czas na młodych! Przewodnik po budżetach partycypacyjnych dla młodzieży”

• „Zrób to sam –  zestaw narzędzi i metod do pracy z młodzieżą w budżecie partycypacyjnym”

Rejestracja trwa do 18 marca przez formularz zgłoszeniowy. 
Liczba miejsc ograniczona.

Więcej o projekcie na stronie: https://youthpb.eu/pl/home-pl/ 
 

Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów dojazdu. 
W uzasadnionych przypadkach dofinansowujemy koszt noclegu.

Można obserwować nasze działania bieżąco również na Facebooku. 

Projekt „Youth PB Accelerator” jest współfinansowany 
ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

Pomieszczenie Centrum Aktywności Społecznej jest nieodpłatnie udostępnione przez Miasto Białystok

https://forms.gle/9HgFBiKLConVyVwQ6
https://youthpb.eu/pl/home-pl/ 
https://www.facebook.com/youthpbaccelerator


Program seminarium

10:00 – 10:10

10:10 – 10:45

10:45 – 12:15

12:15 – 12:45

12:45 – 14:15

14:15 – 15:00

15:00 – 16:00

Otwarcie seminarium (Organizator: Fundacja Laboratorium Badań 
i Działań Społecznych SocLab)

Przedstawienie projektu oraz narzędzi wypracowanych w ramach projektu  
„Youth PB Accelerator” 

• Publikacja „Czas na młodych! Przewodnik po budżetach partycypacyjnych  
dla młodzieży”

• Publikacja  „Zrób to sam –  zestaw narzędzi i metod do pracy z młodzieżą  
w budżecie partycypacyjnym”

• Mapa dobrych praktyk, materiał wideo, podcasty

Szkolne budżety partycypacyjne w Polsce - prezentacja dobrych praktyk 

• Fundacja Otwarta Edukacja i Fundacja SocLab w Białymstoku
• Fundacja Pole Dialogu w Warszawie
• Urząd Miejski w Mrągowie
• Urząd Miasta Lublina

Przerwa kawowa

Warsztaty w grupach:

• Gra karciana o wartościach w szkolnych budżetach partycypacyjnych - rozgrywka
• Od czego zacząć – pierwsze kroki w szkolnym budżecie partycypacyjnym – warsztat 

w oparciu o publikacje opracowane w projekcie
• Narzędzia budowania kompetencji społecznych w szkolnym budżecie partycypacyj-

nym – warsztat w oparciu o publikacje wypracowane w projekcie

Dyskusja z udziałem prelegentów i młodzieży – Jak wspierać aktywność 
społeczną i obywatelską młodzieży?

Obiad

Projekt „Youth PB Accelerator” jest współfinansowany 
ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+


