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DOŁĄCZ

III Debata Młodzieżowa: „Młodzi – wykluczeni …?”.
Młodzież z lubartowskich szkół ponadgimnazjalnych przez 2 dni brała udział w warsztatach przygotowujących do III Debaty
młodzieży województwa lubelskiego pt. „Młodzi- Wykluczeni…?” zorganizowaną przez nieformalną grupę młodzieży „ YOUTH OUTSIDE
THE BOX” we współpracy z „ Europejskim domem spotkań – Fundacja Nowy Staw”.

W całym przedsięwzięciu wzięło udział ponad 100 młodych osób z całego województwa lubelskiego wśród nich była pokaźna reprezentacja szkół z Lubartowa( I
LO, II LO oraz RCEZ- TZ-11 osób).
Przeczytaj ich relację z tego wydarzenia:
Każdy z uczestników pracował w jednej z pięciu grup, które były następujące:
1) Edukacja formalna w Polsce i Unii Europejskiej;
2) Edukacja pozaformalna sposobem na uniknięcie bezrobocia wśród młodzieży?;
3) Inny - Obcy?;
4) Dezintegracja wartości moralnych młodzieży we współczesnym świecie ;
5) Młodzi wykluczeni w różnych środowiskach.
Warsztaty miały na celu wymianę doświadczeń i opinii uczestników o tematyce, jakiej zajmowała sie grupa , ale przede wszystkim poznanie sie młodzieży z
naszego regionu i przygotowanie do dyskusji z panelistami debaty . Podczas zajęć z moderatorami grup każdy z nas mógł spróbować swoich sił, jako mówca.
Warsztaty prowadzili nasi rówieśnicy, którzy mimo młodego wieku mają ze sobą ogromny bagaż doświadczeń m. in. w pisaniu wniosków unijnych czy
prowadzeniu wymian międzynarodowych. Zajęcia odbywały się w gościnnych murach klasztoru O. Dominikanów w Lublinie. Po każdym dniu pracy nocowaliśmy
w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie, gdzie mogliśmy poznać młodzież z całego regionu. Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia była debata która odbyła
się w sobotę 30 października w Lublinie.
Wśród zaproszonych ekspertów były wielkie osobowości środowisk uniwersyteckich, kultury , mediów i samorządu lokalnego. Dyskusje podzielono na 5 paneli
dotyczących tematów opracowywanych podczas warsztatów. Po 3 przedstawicieli każdej z grup przedstawiało wypracowane stanowisko i zadawało pytania
panelistom Na koniec odbył się panel dodatkowy, w którym udział wzięli kandydaci na fotel prezydenta Lublina : Jerzy Gryz, Krzysztof Żuk, Zbigniew
Wojciechowski, Lech Sprawka i Andrzej Bieńko. Jednym z celów organizatorów było zachęcenie młodzieży do aktywnej działalności w swoich środowiskach
społecznych. Myślę, że to im się udało. Udział w tym projekcie był dla nas wielkim doświadczeniem i impulsem do dalszego działania. Każdy, kto tam przyjechał
w mniejszym lub większym stopniu już udziela się w swoich środowiskach szkolnych, lokalnych. Dzięki temu doświadczeniu nabraliśmy zapału do dalszego
działania. Miejmy nadzieje, że wkrótce usłyszycie o naszych poczynaniach, Już teraz wielu z nas chce kontynuować swoją przygodę z fundacją Nowy Staw.
Pewne jest to, że za rok znów się spotkamy na IV już edycji debaty .
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