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Zadanie publiczne współfinansowane przez

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach

konkursu Forum Polsko-Czeskie 2020. 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może

być utożsamiona z oficjalnym stanowiskiem

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

zrealizowała projekt "Polsko-Czeska młodzież 

– szansa na lepszą przyszłość” - zadanie publiczne

współfinansowane przez Ministerstwo Spraw

Zagranicznych RP w ramach konkursu Forum Polsko

-Czeskie 2020. 
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Polsko-Czeska młodzież – szansa na lepszą

przyszłość

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw zrealizowała projekt  pt." Polsko-Czeska

młodzież - szansa na lepszą przyszłość” - zadanie publiczne współfinansowane przez

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie  pt. Forum Polsko-Czeskie 2020.

Celem głównym projektu online było wzmocnienie współpracy i istniejących kontaktów oraz

nawiązanie nowych partnerstw młodych ludzi z Polski i Czech, jak również pokazanie, iż
obecna sytuacja związana z pandemią nie jest żadną barierą w realizowaniu wspólnych

projektów transgranicznych. Dzięki wykorzystaniu nowinek technologicznych oraz

ogólnodostępnych narzędzi młodzi udowodnili, że przeprowadzenie badań o wymiarze

międzynarodowym i stworzenie miejsca do wymiany poglądów i debaty jest możliwe w formie

online. Dodatkowo uczestnicy poruszyli kwestie związanie nie tylko z pomysłami na nowy

wymiar współpracy międzynarodowej w dobie pandemii COVID-19, ale również skupili się na

zbliżającej się prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Pod czas projektu zostały
przeprowadzone badania dotyczące obaw związanych z rynkiem pracy wśród młodych Polaków

i Czechów. Cele projektowe zostały osiągnięte poprzez zainicjowanie i stymulowanie

kontaktów partnerskich pomiędzy młodymi polskimi oraz czeskimi przedstawicielami:

przedsiębiorców, mediów, środowisk społecznych, organizacji pozarządowych oraz lokalnych

liderów, a także uczestnictwo w panelach i debatach poświęconych wyżej wymienionej

tematyce. Jesteśmy przekonani, że projekt znacznie umocnił wizerunek Polski jako

regionalnego lidera i zaangażowanego członka Unii Europejskiej, NATO oraz Grupy

Wyszehradzkiej poprzez promowanie dokonań gospodarczych, społecznych, politycznych

i historycznych Polski w regionie.

Projekt dzięki swojej formie online objał zasięgiem całą Polskę oraz państwo uczestnika

projektu - Czechy. Jest on tożsamy z priorytetem w zakresie forum polsko-czeskiego na rzecz

zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020: polsko-czeska

współpraca młodzieży w obliczu bieżących wyzwań – budowanie trwałych partnerstw

i modelowych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i edukacji

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
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 dziennikarz,

publicysta, współpracownik

Tygodnika Solidarność

Paweł Pietkun

Największym narzędziem do rozpowrzechniania fałszywych

wiadomości są wiadomości na Facebooku. Tylko w 2019 roku

100 najpopularniejszych fałszywych historii zostało
wyświetlonych 150 milionów razy. W większości przypadków

wiadomości są rozpowszechniane przez ludzi, ale większość
jest rozpowszechniana przez boty. Są to programy, które

automatycznie wykonują zadania. Często udają prawdziwych

ludzi automatycznie pisząc wiadomości lub robiąc inne rzeczy,

które ludzie robią online. Jeśli wiele botów jest używanych

razem, tworzą szum wokół określonej osoby, problemu lub

tematu, aby przekazać punkt widzenia lub informacje.

Niektórzy ludzie płacą nawet botom za wysyłanie i promowanie

ich produktów lub postów. Jak sprawdzić, czy mamy

doczynienia z botem? - brak zdjęcia, brak biografii i brak

obserwujących to  podstawowe oznaki tego, że jest to bot.

Fake news – narzędzie dezinformacji!

Warsztaty

Duża ilość postów w krótkim czasie także jest zachowaniem botów. Ponadto, jeśli konto mówi

tylko o jednym temacie przez wiele dni, jest to również typowe zachowanie dla bota. 

Finlandia wygrywa wojnę z fałszywymi wiadomościami. Inicjatywa Finlandii przeciw

fałszywym wiadomościom została zapoczątkowana w 2014 roku przez rząd. Na szkoleniach

w ramach inicjatywy uczestnikami byli studenci, a także osoby pracujące oraz emeryci.

Nauczyli się oni, jak odróżnić konto prawdziwe od fałszywego w serwisach

społecznościowych, jak rozpoznać manipulację obrazami  i filmami, a także jak rozpoznać bota. 

Większość agencji prasowych ma specjalne usługi zajmujące się zwalczaniem fałszywych

wiadomości. Jeśli jesteś dziennikarzem, zawsze pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić źródło.

Niektóre ze sposobów wykrywania fałszywych wiadomości to znalezienie świadków, jeśli to

możliwe, sprawdzenie rządowych i policyjnych stron internetowych oraz zwrócenie się do

oficjalnych służb prasowych. Nie kopiuj informacji w sieciach społecznościowych jeśli nie

jesteś pewien, że są rzetelne. Zawsze korzystaj z profesjonalnych, dobrze znanych mediów,

takich jak BBC News, CNN, Aljazeera.

 Pytania uczesnitków warsztatu:

Czy uważasz, że powinniśmy organizować obowiązkowe zajęcia z fake newsów w szkole, aby

chronić przed fałszywymi informacjami w Internecie?

- Myślę, że rząd powinien stworzyć zajęcia, zajęcia informacyjne, które uczą młodych ludzi

wyszukiwania fałszywych informacji, oglądania telewizji, czytania w internecie. Informacje są

czymś, czego używamy do zarabiania pieniędzy, wzbogacania kogoś, polityków - ważne jest,

aby zacząć od tego typu zajęć.

Fajnie jest widzieć, inicjatywy takie jak ta mówiące o tym wszystkim, ale wciąż jest duży brak

dezinformacji wśród  ludzi, na których fake newsy mają wpływ. Jak z tym walczyć? 

- Ludzie nie dbają o informacje, skupiają się głównie na wiadomościach o aktorach,

piosenkarzach itp., informacje te  są ważniejsze dla nich niż informacje ze świata

gospodarczego. Rząd powinien zaproponować specjalne programy dla ludzi w każdym wieku,

jak w Finlandii.
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Historia V4 i jak budować

międzynarodowe partnerstwa

Starszy analityk w Zespole

Wyszehradzkim w Instytucie

Europy Środkowej

dr Łukasz Lewkowicz 

Pochodzenie Grupy Wyszehradzkiej - składa się z czterech

państw: Polski, Czech, Słowacji  i Węgier. Na początku była 

 tylko Polska, Czechosłowacja i Węgry. W XIV wieku na Zamku

Wyszehradzkim odbyły się dwa spotkania z królem Polski

Kazimierzem Wielkim, Janem Luksemburskim i Karolem

z Anjou na Węgrzech. Odbyły się dwa szczyty: w listopadzie

1335 r., a drugi latem 1338 r. Celem pierwszego było ustalenie

narodowości Gdańska, Pomorza i Kujaw. Celem drugiego

szczytu było nawiązanie relacji z Czechami.

W średniowieczu Polska miała duże doświadczenie we

współpracy regionalnej. Najważniejszym wydarzeniem była
Unia Lubelska, która odbyła się 1 lipca 1569 roku w Lublinie.

Została podpisana przez króla Polski i Wielkiego Księcia

Litewskiego. Związek ten ustalił, że istnieje jedno państwo,

a król Polski był także Wielkim Księciem Litewskim.

Ten czas wspólnego zjednoczenia był bardzo ważny dla współpracy regionalnej. W okresie

międzywojennym miała miejsce kolejna bardzo ważna współpraca regionalna - Międzymorze,

doktryna polskiej polityki zagranicznej odnosząca się do wielokulturowej tradycji wspólnego

państwa polsko-litewskiego, a później także Polski, Czech i Węgier. Pomysł ten mówił
o wspólnej współpracy na poziomie bezpieczeństwa, politycznego i gospodarczego, między

Niemcami i Rosją. Problem był z jego realizacją - Polska miała wówczas konflikty z wieloma

sąsiadami.

W 1991 roku powstał trójkąt wyszehradzki. Był to czas krytyki komunistycznej przeszłości,

uznania granic, likwidacji Układu Warszawskiego, wycofania się Armii Czerwonej z Europy

Środkowej, a także integracji z Unią Europejską  i NATO. Lata 1993-1998 to okres mniejszej

aktywności państw wyszehradzkich. To było inne podejście państw do współpracy i integracji

z Unią Europejską.  W tym czasie Czechosłowacja została podzielona na początku 1993 roku

na dwa państwa. W Czechach premierem był Václav Klaus, a premierem Słowacji Vladimír
Mečiar. Vladimir Mečiar odnosił się bardzo sceptycznie do integracji  z Unią Europejską
i NATO, ponieważ Słowacja miała wówczas bardzo dobre stosunki gospodarcze, militarne

i polityczne z Federacją Rosyjską - naturalne było, że premier sprzeciwiał się tej współpracy.

Václav Klaus również był sceptyczny co do współpracy z Wyszehradem. W latach 1999-2004

głównym celem było członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. W tym czasie powstał również
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

W chwili obecnej największe problemy dotyczą negocjowania budżetu Unii Europejskiej na

najbliższe 7 lat, negocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego oraz wkładu w rozwój

Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Państwa Grupy Wyszehradzkiej są bardzo aktywne we

współpracy z Ukrainą, Serbią i krajami Bałkanów Zachodnich. W 2016 roku powstała
Wyszehradzka grupa wojskowa. W polityce imigracyjnej jest wspólny układ -  jest wiele

wspólnych celów ale również nieporozumień wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej. W przyszłym

roku powinny zostać określone nowe cele dla państw, zwiększyć się powinien też budżet

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
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Debaty

Grupa Wyszehradzka - Bilans 30 lat udanej

współpracy oraz perspektywy na przyszłość

Dyrektor Centrum Badań

czeskiej organizacji

pozarządowej AMO, Czechy

Vit Dostal 

Starszy  analityk w Zespole

Wyszehradzkim, Instytut

Europy Środkowej 

dr Dominik Héjj

Analityk programu Europa

Środkowa, PISM

Łukasz Ogrodnik
Zastępca dyrektora ds.

badawczo-analitycznych w

Instytucie Europy Środkowej

dr hab. Tomasz

Stępniewski

Сzłonek Team Europe

dr hab. Beata Piskorska

prof. KUL

Temat Grupy Wyszehradzkiej poruszany w trakcie projektu „Polsko-Czeska młodzież – szansa

na lepszą przyszłość” jest nie bez powodu. Mamy przyjemność świętować 30-lecie jej

funkcjonowania w lutym 2021 roku. W związku z przyszłą celebracją, podczas dyskusji

prelegenci omawiali obecne problemy, osiągnięcia oraz zadania i cele na przyszłość.
Mimo tego, że do Grupy Wyszehradzkiej należą tylko 4 państwa Europy Środkowej – Polska,

Czechy, Słowacja i Węgry, służy ona przede wszystkim budowaniu koalicji z Unią Europejską.
- Grupa Wyszehradzka musi się starać, aby zdobyć kolejnych sojuszników — rozpoczął
spotkanie Vit Dostal, Dyrektor Centrum Badań czeskiej organizacji pozarządowej AMO.

Doktor Beata Piskorska, profesor KUL, zapytana o najważniejsze wydarzenia z 30-letniej

działalności Grupy, wymieniła przede wszystkim powstanie Środkowoeuropejskiego

Porozumienia o wolnym Handlu, powołanie Funduszu Wyszehradzkiego. - Z punktu widzenia

badaczy, naukowców, ale też młodzieży to dofinansowanie na granty, stypendia naukowe,

umożliwiają nam rozwój naukowy i tworzenie sieci badawczych. Jeśli chodzi o inicjatywy

w ramach UE, to budowanie koalicji na forum UE NATO jest priorytetem - dodała.

Starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim, doktor Dominik Héjj zwrócił uwagę na inną
sytuację: - To, co pierwsze przychodzi mi do głowy ze względu, że jest to związane z Węgrami

to szczyt w Budapeszcie w 1998 roku. Na szczycie padły decyzje mające na celu

zrewitalizowanie Grupy.

- Jak powiedział były minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Karel Schwarzenberg,

Grupa Wyszehradzka przypomina potwora z Loch Ness, czasami się pojawia, czasami znika

i niektórzy wątpią, czy istnieje — powiedział Łukasz Ogrodnik, analityk programu Europa

Środkowa. 

 Moderator

 Prelegenci
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Druga część debaty była poświęcona perspektywie Grupy na najbliższe lata. W kontekście

Unii Europejskiej powinno się przede wszystkim postawić na współpracę i spójność polityki

regionalnej.

Odniosła się do tej kwestii doktor Beata Piskorska: - Wyzwaniem, dla państw Grupy

Wyszehradzkiej jest próba znalezienia, takiej synergii działań, która ma sprzyjać spójności UE,

harmonizację jej działań, a nie rozbijanie tej jedności UE. Doktor Dominik Héjj przyznał, że
Grupa Wyszehradzka jest wykorzystywana przez Węgry w swojej polityce. - Najważniejsza

racja stanu polega tutaj na tym, żeby polityką bezpieczeństwa przymusić zachód do tego, aby

patrzył w naszą stronę i na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą — mówił.
Łukasz Ogrodnik wyzwania wobec Grupy podzielił na dwie grupy: stare, np. negocjacje

dotyczące ram finansowych i nowe — pandemia. Mimo ogólnej chęci państw członkowskich

do współpracy i wzajemnej pomocy w obliczu koronawirusa, pojawiły się problemy dotyczące

fundamentalnych aspektów, chociażby komunikacji w Grupie. - Nowym wyzwaniem jest też

współpraca dotycząca Białorusi — zauważył prelegent. Niestety i w tej sprawie występują
pewne nieścisłości.

Grupa Wyszehradzka funkcjonując przez 30 lat miała lepsze i gorsze momenty. Teraz jest

dobry czas na analizowanie zarówno błędów, jak i osiągnięć, pomoże to w podejmowaniu

decyzji na przyszłość. Ważne jest, aby próbować stworzyć jedną ścieżkę działania i wspólnie

rozwiązywać problemy.

Szanse, wyzwania i zagrożenia stojące przed

młodymi ludźmi w dobie pandemii Covid-19

Wiceprezes Warszawski

Instytut Bankowości

Michał Polak

Przewodnicząca 

ESN Polska 

Pola PlaskotaCzłonek Zarządu Europejski

Dom Spotkań - Fundacja 

 Nowy Staw

Grzegorz Chrobak 

 Przewodniczący PROM,

Wiceprzewodniczący Forum

Młodych Dyplomatów

Jan Pabisiak

Rzecznik Prasowa Parlament

Studentów RP

Julia Sobolewska

 Moderator

 Prelegenci

Wchodzenie w dorosłość w dobie koronawirusa nie jest łatwe i wiele młodych osób

doświadczyło tego w sposób negatywny. Przed nimi stoi wiele pytań i jeszcze więcej

odpowiedzi. Na niektóre z nich postarali się odpowiedzieć zaproszeni prelegenci.
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Pola Plaskota, Przewodnicząca ESN Polska przybliżyła sytuację z perspektywy wymian

studenckich w ramach programu Erasmus+. - Z uwagi na pandemię bardzo mało studentów

zdecydowało się przyjechać do naszego kraju, ale to nie powstrzymało nas przed rezygnacją
z działań – nadal nasze programy są realizowane — mówiła. Dzięki wolontariuszom

i ogromnemu zaangażowania wszystkich członków sekcji zagraniczni studenci nadal mają
możliwość przyjazdu i aktywnego spędzania czasu.

Podczas panelu goszczono Julię Sobolewską, przedstawiciela Parlamentu Studentów RP. Na

pytania o działania rządu i PSRP skierowane bezpośrednio do studentów wymieniła akcje takie

jak: „Student sam w domu” czy “Strefa Komfortu”, które miały na celu przede wszystkim

pomoc młodym, ale także przekazanie wiedzy i uświadomienie powagi sytuacji odnośnie

pandemii. - Zorganizowaliśmy w ramach tego przedsięwzięcia zwiedzanie muzeów online

i około 20 kursów. Priorytetem było uświadomienie powagi sytuacji odnośnie koronawirusa

i promowanie zaleceń zaproponowanych przez rząd. - mówiła.

Lipcowe badania "Portfela Studenta" pokazały, że u ponad połowy ankietowanych w wieku

18-24 sytuacja materialna znacznie się pogorszyła. Pandemia to niezwykle trudny czas, dla

ludzi, chcących rozpocząć karierę zawodową. Z radą skierowaną do młodych zwrócił się
Michał Polak, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości: Studenci muszą zmienić

swoje podejście do nauki zdalnej, że nie jest ona gorszą formą nauczania. Następnie należy

zwrócić uwagę na rozwijanie umiejętności miękkich, od najprostszych, na przykład Excel, po

trudniejsze. Potrzeby komunikacji i posługiwanie się narzędziami internetowymi z pewnością

pozostaną z nami na dłużej, nawet po zakończeniu pandemii.

Zaskakująca może być opinia Jana Pabisiaka, Przewodniczącego PROM-u

i Współprzewodniczącego Forum Młodych Dyplomatów. Ze swojej perspektywy wybuch

pandemii widzi za coś pozytywnego. Nastąpiło wiele zmian, które wymagały nowych

rozwiązań, co wiele nas nauczyło, przenieśliśmy się na portale internetowe oraz mieliśmy np.

czas na przeniesienie naszej siedziby — stwierdził. Rozwój technologii pozwolił członkom,

zarówno Forum Młodych Dyplomatów, jak i PROM-u, dotrzeć do nowych grup i usprawnić
działanie organizacji. Kiedyś wydarzenia online nie cieszyły się dużą popularnością wśród

ludzi, teraz sytuacja uległa zmianie ze względu na pandemię, można wykorzystać to jako

szansę do przetestowania swoich umiejętności — zauważył.
Paneliści zgodnie stwierdzili, że wielu młodych ludzi ucierpiało w aspektach społecznych

i finansowych z powodu pandemii. Trzeba zrobić wszystko, aby ta sytuacja była dla nich jak

najmniej dotkliwa. Należy wykorzystać dany nam czas i nabywać umiejętności związane

z technologią, ponieważ to na nich w przyszłości może opierać się nasza praca.
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W ramach projektu „Polsko-Czeska młodzież – szansa na lepszą przyszłość” młode osoby

z Polski i Czech w wieku 18-30 lat zostały poddane badaniu pod kątem obaw, które powstały
w wyniku zaistnienia nowej sytuacji na świecie związanych z rynkiem pracy, przeniesieniem

życia do wirtualnej rzeczywistości. Ankiety zostały wypełnione przez 403 młode osoby

z Polski i Czech. Ankieta została przeprowadzona w dniach 7-30 września 2020 r. Zapraszamy

do zapoznania się z wynikami badania.  

Badania młodych Polaków i Czechów
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Brak sprzętu biurowego.

Problemy z internetem.

Większe rachunki za prąd.

Brak kontaktu ze współpracownikami.

Niewystarczający kontakt z przełożonymi.

Brak motywacji.

Brak odpowiedniego skupienia.

Rozciągnięty dzień pracy.

Brak miejsca w mieszkaniu.

Dłuższy czas pracy.

Brak możliwości dostępu do dokumentów biurowych.

Hałas w domu.

Mniejszy komfort pracy.

Uczucie uwięzienia w domu.

Problem ze skupieniem się na pracy.

Problematyczna komunikacja ze współpracownikami.

Niejasne granice między pracą a wypoczynkiem.

Niska produktywność.
totalna demotywacja.

Nieodpowiednie środowisko.

Niewystarczający sprzęt „domowego biura”.

Niepokój.

Brak osobistego kontaktu z klientami i współpracownikami.

Jakie to są problemy?
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Úkol veřejné služby spolufinancovaný Ministerstvem

zahraničních věcí Polské republiky v rámci výběrového

řízení Česko-polské fórum 2020.

Publikace pouze vyjadřuje názory autora/autorů a

nemůže být ztotožňována s oficiálním stanoviskem

Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky.

Evropský dům setkání – Nadace Nowy Staw realizoval

projekt „Polsko-česká mládež – šance pro lepší

budoucnost“ – úkol veřejné služby spolufinancovaný

Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky v

rámci výběrového řízení Česko-polské fórum 2020.
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Polsko-česká mládež – šance pro lepší budoucnost

Evropský dům setkání – Nadace Nowy Staw realizoval projekt „Polsko-česká mládež – šance
pro lepší budoucnost“ – úkol veřejné služby spolufinancovaný Ministerstvem zahraničních věcí
Polské republiky v rámci výběrového řízení Česko-polské fórum 2020.

Hlavním cílem tohoto online projektu bylo posílení spolupráce, stávajících kontaktů a navázání
nových partnerství mezi mladými lidmi z Polska a České republiky, jak rovněž poukázání na to,
že aktuální situace spojená s pandemií není žádnou překážkou pro realizaci společných
přeshraničních projektů. Za použití moderních technologií a běžně přístupných nástrojů mladí
lidé dokázali, že provedení průzkumu v mezinárodním měřítku, vytvoření prostředí pro výměnu
názorů a debaty jsou možné také v online formě. Účastníci se věnovali nejen otázkám spojeným
s nápady na nový rozměr mezinárodní spolupráce během pandemie COVID-19, ale soustředili
se i na nadcházející předsednictví Polska ve Visegrádské skupině. V rámci projektu byl
uskutečněn průzkum mezi mladými Čechy a Poláky týkající se obav spojených s trhem práce.
Cíle projektu byly splněny prostřednictvím iniciace a stimulování partnerských kontaktů mezi
mladými českými a polskými představiteli – podnikateli, médií, společenskými prostředími,
nevládními organizacemi a místními předními představiteli – a také díky účasti v diskuzních
panelech a debatách věnovaných výše uvedené problematice. Jsme přesvědčeni, že projekt
významně posílil obraz Polska jako regionálního lídra a angažovaného člena Evropské unie,
NATO a Visegrádské skupiny prostřednictvím propagace hospodářských, sociálních,
politických a historických úspěchů Polska v regionu.

Online forma umožnila realizaci projektu na území celého Polska a České republiky,
účastnického státu tohoto projektu. Projekt sdílí myšlenku priorit v rámci Česko-polského
fórum ve věci sblížení společností, hlubší spolupráce a dobrého sousedství 2020: Česko-polská
spolupráce mládeže tváří v tvář současným výzvám – budování trvalých partnerství
a modelových řešení se zvláštním důrazem na spolupráci a vzdělávání s využitím moderních
technologií.

1414



novinář, publicista,

spolupracovník tisku Tygodnik

Solidarność

Paweł Pietkun

Největším nástrojem pro šíření fake news jsou zprávy na
Facebooku. Pouze za rok 2019 bylo 100 nejpopulárnějších fake
news zobrazeno celkem 150 milionkrát. V mnoha případech
jsou zprávy šířené lidmi, avšak většinu šíří „boty“. Jsou to
programy, které automaticky provádějí úkoly. Často se vydávají
za opravdové osoby a automaticky píšou zprávy, nebo provádějí
jiné činnosti, které lidé dělají v online světě. Pokud je použito
víc botů najednou, dochází ke tvorbě šumu kolem určité osoby,
problému nebo tématu, za účelem šíření určité informace nebo
pohledu na věc. Někteří lidé dokonce botům platí za zasílání
zpráv a propagování jejich produktů nebo příspěvků. Jak zjistit,
zda máte co do činění s botem? – chybějící fotografie, biografie
a sledující jsou základními důkazy toho, že se jedná o bot. Pro
boty je také typický velký počet příspěvků během krátké doby.
Pokud navíc určitý účet dlouhodobě zveřejňuje příspěvky pouze 

Fake news – nástroj dezinformací!

Workshopy

na jedno téma, bude se taky pravděpodobně jednat o bot.
Finsko vyhrává válku s fake news. Iniciativu Finska proti fake news zahájila vláda v roce 2014.
Školení v rámci této iniciativy se zúčastnili studenti, a také osoby výdělečně činné a senioři.
Účastníci se naučili, jak na sociálních sítích rozeznat opravdový účet od falešného, jak
rozpoznat manipulaci s obrázky a filmy a také jak rozeznat bota.
Většina tiskových agentur používá speciální služby pro boj proti fake news. Novináři by měli
vždy pamatovat na důkladnou kontrolu zdroje informací.
Mezi způsoby rozpoznávání fake news patří vyhledání svědků, pokud je to možné, ověření
informací na webových stránkách vlády a policie a kontaktování oficiálních médií. Nekopírujte
informace ze sociálních sítí, pokud si nejste jisti, že jsou věrohodné. Vždy používejte
profesionální, všeobecně známá média, jako např. BBC News, CNN, Aljazeera.
 

Dotazy účastníků workshopu:

Myslíte si, že bychom měli ve školách zavést povinné vyučování o fake news, abychom zvýšili

povědomí o falešných informacích na internetu?

- Myslím si, že by vláda měla uspořádat vyučování, informativní lekce, které naučí mladé lidi

rozpoznat falešné informace v rámci sledování televize nebo čtení na internetu. Informace jsou

něco, co používáme pro vydělání peněz, díky čemu někdo bohatne, politici. Je důležité začít
lekcemi tohoto typu.

Je skvělé vidět iniciativy, jako je tato, jež o tom všem informují, avšak stále existuje velký

počet dezinformací mezi lidmi, na které mají fake news vliv. Jak se tomu vyhnout?

- Lidé se nestarají o informace, soustřeďují se hlavně na novinky o hercích, zpěvácích apod.,

tyto informace jsou pro ně důležitější než informace z hospodářského světa. Vláda by měla
navrhnout speciální programy pro lidi v každém věku, stejně jako tomu bylo ve Finsku.
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Historie V4 a jak budovat 

mezinárodní partnerství

Senior analytik ve

Visegrádské skupině v Institutu

pro Střední Evropu

dr Łukasz Lewkowicz 

Původ Visegrádské skupiny – jedná se o alianci čtyř států:
Polska, Česka, Slovenska a Maďarska. Původně bylo součástí
aliance Polsko, Československo a Maďarsko. V 14. století se na
maďarském zámku ve Visegrádu konala dvě jednání mezi
polským králem Kazimírem III. Velikým, Janem Lucemburským
a Karlem z Anjou. Konala se dvě jednání: v listopadu 1335 a
v létě 1338. Cílem prvního jednání bylo ustanovení národnosti
Gdaňska, Pomoří a Kujavska. Cílem druhého summitu bylo
navázání vztahů s Českem.
Ve středověku mělo Polsko velké zkušenosti v oblasti
regionálních spoluprací. Nejdůležitější událostí byla Lublinská
unie, která byla uzavřena 1. července 1569 v Lublinu. Podepsali
ji král Polska a kníže Velkoknížectví litevského. Díky této unii
vznikl jeden stát a král Polska se stal rovněž knížetem
Velkoknížectví  litevského.  Období  tohoto  sjednocení  bylo pro 

regionální spolupráci velmi podstatné.
V meziválečném období probíhaly další významná regionální spolupráce – Mezimoří, doktrína
polské zahraniční politiky týkající se multikulturní tradice společného polsko-litevského státu,
a později i Polska, Česka a Maďarska. Ideí byla spolupráce na úrovni politické a hospodářské
bezpečnosti mezi Německem a Ruskem. Problém byl však v její realizaci – Polsko bylo tehdy
v konfliktu s mnoha sousedy.
V 1991 roce vzniklo seskupení Visegrádská trojka. Jednalo se o období kritiky komunistické
minulosti, stanovení hranic, likvidace Varšavské smlouvy, stažení Rudé armády ze Střední
Evropy a také připojení k Evropské unii a NATO. V letech 1993-1998 nebyly visegrádské státy
příliš aktivní. Bylo to způsobeno jiným přístupem států ke spolupráci a integraci s Evropskou
unií. V tomto období, v roce 1993, se Československo rozdělilo na dva státy. Premiérem České
republiky byl Václav Klaus a premiérem Slovenska Vladimír Mečiar. Vladimír Mečiar byl
velmi skeptický vůči vstupu do Evropské unie a NATO, protože Slovensko mělo v té době
velmi dobré hospodářské, vojenské a politické vztahy s Ruskou federací – bylo přirozené, že
byl premiér proti této spolupráci. Václav Klaus měl také pochyby ohledně spolupráce v rámci
Visegrádské skupiny. V letech 1999-2004 bylo hlavním cílem členství v NATO a Evropské
unii. V tomto období byl také zřízen Mezinárodní visegrádský fond.
V současnosti se největší problémy týkají vyjednávání o rozpočtu Evropské unie na příštích
7 let, klimaticko-energetickém balíčku a přispívání k rozvoji Evropské politiky sousedství.
Státy Visegrádské skupiny velmi aktivně spolupracují s Ukrajinou, Srbskem a zeměmi
západního Balkánu. V roce 2016 byla založena bojová skupina V4. V imigrační politice se státy
shodují – Visegrádská skupina je plná společných cílů, ale taky neporozumění. V příštím roce
by měly být pro státy stanoveny nové cíle a také by měl být zvýšen rozpočet Mezinárodního
visegrádského fondu.
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Debaty

Visegrádská skupina – Bilance 30 let úspěšné

spolupráce a výhledy do budoucna

Ředitel Výzkumného centra
nevládní organizace AMO

Vit Dostal 

Senior analytik ve Visegrádské
skupině, Institut pro Střední

Evropu

dr Dominik Héjj

Analytik programu Střední
Evropa, PISM

Łukasz OgrodnikZástupce ředitele pro
výzkum a analytiku v Institutu

pro Střední Evropu

dr hab. Tomasz

Stępniewski

členka Team Europe

dr hab. Beata Piskorska

prof. KUL

Téma Visegrádské skupiny v rámci projektu „Česká mládež – šance pro lepší budoucnost“ má
své opodstatnění. V lednu 2021 budeme slavit 30. výročí jejího působení. Ve spojitosti
s nadcházejícími oslavami přednášející v rámci diskuze debatovali o aktuálních problémech,
úspěších i úkolech a cílech do budoucna.
Nehledě na fakt, že součástí Visegrádské skupiny jsou pouze 4 státy ze Střední Evropy –
Polsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko – slouží tato aliance především pro budování
koalice s Evropskou unií. - Visegrádská skupina by se měla snažit získat další spojence –
těmito slovy zahájil setkání Vít Dostál, Ředitel Výzkumného centra nevládní organizace AMO.
Dr Beata Piskorska, profesorka na Katolické univerzitě v Lublinu, v odpovědi na dotaz o
nejdůležitějších událostech v rámci 30leté působnosti Visegrádské skupiny zmínila především
založení Středoevropské zóny volného obchodu a vytvoření Mezinárodního visegrádského
fondu. – Pro výzkumné pracovníky, vědce, ale také pro mládež, to znamená spolufinancování
grantů, studijní stipendia, možnost vědeckého vývoje a vytváření výzkumných sítí. Pokud jde

o iniciativy v rámci EU, je budování koalice v rámci NATO prioritou – dodala.
Senior analytik ve Visegrádské skupině, dr Dominik Héjj upozornil na jinou událost: – To, co

mě napadá jako první, vzhledem k tomu, že se to týká Maďarska, je summit v Budapešti v roce

1998. Na summitu byla přijata rozhodnutí o revitalizaci skupiny.
-– Jak řekl bývalý ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg,

Visegrádská skupina připomíná lochnesskou příšeru. Občas se objeví, občas zmizí, a někteří
pochybují o její existenci – zmínil Łukasz Ogrodnik, analytik programu Střední Evropa.
Druhá část debaty byla věnována perspektivě Visegrádské skupiny pro nadcházející roky. 

Moderátor

 Přednášející
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V kontextu Evropské unie by se měla pozornost věnovat hlavně spolupráci a soudržnosti
regionální politiky. K této záležitosti se vyjádřila dr Beata Piskorska: – Výzvou pro země
Visegrádské skupiny je pokusit se najít synergii mezi činnostmi, které mají podpořit soudržnost
EU, harmonizovat její činnost a nenarušovat jednotu EU.
Dr Dominik Héjj přiznal, že Maďarsko Visegrádskou skupinu používá ve své politice. –
Nejdůležitější národní zájem je bezpečnostní politikou přinutit západ, aby se zajímal o to, co se

u nás děje a co se děje za naší východní hranicí. - řekl.
Łukasz Ogrodnik výzvy v rámci Visegrádské skupiny rozdělil na dvě skupiny – staré, např.
vyjednávání o finančních rámcích, a nové, tedy pandemii. Kromě obecné ochoty členských
států spolupracovat a vzájemně si pomáhat tváří v tvář koronaviru, se objevily problémy
týkající se základních aspektů, například komunikace v rámci skupiny. – Novou výzvou je také
spolupráce s Běloruskem – poznamenal přednášející. Bohužel i v této věci se vyskytují určité
nejasnosti.
Visegrádská skupina během své 30leté působnosti prošla světlejšími i tmavšími okamžiky.
Nyní je dobrá doba pro analýzu jak chyb, tak i úspěchů, což bude prospěšné pro další budoucí
rozhodování. Důležité je se pokusit o vytvoření jednoho plánu působení a společně řešit
problémy.

Příležitosti, výzvy a rizika pro mladé lidi v období

pandemie Covid-19

Místopředseda
Varšavského bankovního

institutu

Michał Polak

Předsedkyně ESN Polsko

Pola Plaskotačlen rady Evropský dům
setkání– Nadace Nowy Staw

Grzegorz Chrobak 

Polské rady organizací
mládeže, Spolupředseda

Fórum mladých diplomatů

Jan Pabisiak

Tisková mluvčí Studentského
parlamentu Polské

republiky

Julia Sobolewska

Moderátor

 Přednášející

V koronavirové době není vstup do dospělosti jednoduchý a mnoho mladých lidí s tím má
negativní zkušenost. Stojí před nimi mnoho otázek a ještě více odpovědí. Některé otázky se
snažili zodpovědět pozvaní přednášející.
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Pola Plaskota, předsedkyně ESN Polsko, přiblížila situaci z perspektivy studentských
výměnných pobytů v rámci programu Erasmus+. – Vzhledem k pandemii se velmi málo

studentů rozhodlo vycestovat do naší země, ale to nás nezastavilo v naší činnosti, naše
programy i nadále realizujeme – prohlásila. Díky dobrovolníkům a velkému úsilí všech členů
zahraničního oddělení mají studenti i nadále možnost přijet a aktivně trávit svůj čas.
Diskuzního panelu se zúčastnila také Julia Sobolewska, zástupkyně Studentského parlamentu
Polské republiky. V odpovědi na dotazy ohledně činnosti rady a Studentského parlamentu
Polské republiky zaměřené přímo na studenty, zmínila následující iniciativy: „Student sám
doma“ nebo „Komfortní zóna“, které byly primárně zaměřeny na pomoc mladým lidem, ale
také na předávání vědomostí a zvyšování povědomí o závažnosti pandemické situace.
– V rámci této iniciativy jsme uspořádali online prohlídky muzeí a cca 20 kurzů. Prioritou bylo

zvyšování povědomí o závažnosti situace týkající se koronaviru a propagace doporučení
navrhovaných vládou. – prohlásila.
Průzkum „Studentská peněženka“, jenž probíhal v červenci, poukázal na fakt, že více než
polovina dotazovaných ve věku 18-24 let zaznamenala znatelné zhoršení finanční situace.
Pandemie je mimořádně těžké období pro ty, kteří chtějí zahájit svou profesní dráhu.
Místopředseda Varšavského bankovního institutu Michał Polak, se k mladým lidem obrátil s
radou: Studenti by měli změnit svůj přístup k online výuce, nejedná se totiž o horší formu výuky.

Je důležité se zaměřit na rozvoj měkkých dovedností, od těch nejjednodušších, na příklad

ovládání Excelu, až po ty těžší. Komunikační potřeby a používání online nástrojů tady s námi

zůstanou určitě na déle, a to i po skončení pandemie.

Překvapující se může zdát názor Jana Pabisiaka, předsedy Polské rady organizací mládeže
a spolupředsedy Fórum mladých diplomatů. Ze své perspektivy vidí vypuknutí pandemie jako
pozitivní věc. – Následovalo mnoho změn, které vyžadovaly nová řešení, což nás naučilo
hodně, přesunuli jsme se na internetové portály a měli jsme čas třeba na přestěhování našeho

sídla – prohlásil. Vývoj technologií členům Fórum mladých diplomatů a Polské rady
organizací mládeže umožnil dostat se k novým skupinách a vylepšit provoz organizace.          
 – Kdysi se online setkání netěšila velké oblibě, nyní se však situace díky pandemii změnila      

 a je možné to vnímat jako šanci pro otestování svých dovedností – poznamenal.
Účastníci diskuse se shodli, že mnoho mladých lidí utrpělo během pandemie z sociálního
a finančního hlediska. Je nezbytné udělat vše pro to, aby byla tato situace pro ně únosnější.
Vnímejme tento čas jako příležitost pro získání technologických dovedností, jelikož právě na
nich může v budoucnu záviset naše práce.
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V rámci projektu „Polsko-česká mládež – šance pro lepší budoucnost“ byli mladí lidé z
Polska a České republiky ve věku 18-30 let dotazováni, zda mají obavy, vyplývající z nové
situace ve světě a týkající se práce a přesunu života do virtuální reality. Dotazníky vyplnilo
celkem 403 mladých lidí z Polska a České publiky. Průzkum byl proveden v dnech 7. - 30.
září 2020. Níže uvádíme výsledky průzkumu.

Průzkummezi mladými Čechy a

Poláky

2020



Chybějící kancelářské vybavení.
Potíže s internetovým připojením.

Větší náklady na elektřinu.

Chybějící kontakt se spolupracovníky.

Nedostatečný kontakt s nadřízenými.

Nedostatek motivace.

Chybějící soustředění.
Protažený pracovní den.

Nedostatek prostoru v domácím prostředí.
Delší pracovní doba.

Chybějící přístup ke kancelářské dokumentaci.

Hluk v domácím prostředí.
Nižší pohodlí během práce.

Pocit domácího vězení.

Problém se soustředěním mimo pracovní prostředí.
Velmi problematická komunikace s kolegy.

Nejasné hranice mezi prací a volným časem.

Nízká produktivita.

Totální demotivace.

Nevhodné prostředí.
Nedostatečné vybavení "domácí kanceláře".

Nemám na to klid.

Potřebuji osobní kontakt s klienty i kolegy.

V čem vidíte problém?
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Public task co-financed by the Ministry of Foreign

Affairs Republic of Poland in the framework of the

competition Polish-Czech Forum 2020. 

The publication expresses the views only of the author/s

and can not be identified with the official stance of the

Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland.

European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation has

implemented the project"Polish-Czech Youth – the

Chance for a Better Future” - public task co-financed

by the Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland

in the framework of the competition Polish-Czech

Forum 2020.
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Polish-Czech Youth – the Chance for a Better

Future

European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation has implemented the project"Polish-Czech

Youth – the Chance for a Better Future” - public task co-financed by the Ministry of Foreign

Affairs Republic of Poland in the framework of the competition Polish-Czech Forum 2020.

The main goal of the online project was to strengthen cooperation and existing contacts and to

establish new partnerships of young people from Poland and the Czech Republic, as well as to

show that the current pandemic situation is not any barrier to the implementation of joint cross-

border projects. Thanks to the use of technological innovations and generally available tools,

the young people proved that it is possible to conduct research on an international scale and

create a place for the exchange of views and debate online. In addition, the participants raised

issues related not only to ideas for a new dimension of international cooperation in the time of

the COVID-19 pandemic, but also focused on the upcoming Polish presidency of the Visegrad

Group. During the project, research was conducted on concerns related to the labor market

among young Poles and Czechs. The project goals were achieved by initiating and stimulating

partnerships between young Polish and Czech representatives of: entrepreneurs, media, social

circles, non-governmental organizations and local leaders, as well as participation in panels and

debates on the above-mentioned topics. We are convinced that the project significantly

strengthened the image of Poland as a regional leader and committed member of the European

Union, NATO and the Visegrad Group by promoting Poland's economic, social, political and

historical achievements in the region.

Thanks to its online form, the project covered the entire territory of Poland and the country of

the project participant — the Czech Republic. It is identical with the priority of the Polish-

Czech forum for the rapprochement of societies, deepened cooperation and good

neighbourhood 2020:— Polish-Czech youth cooperation in the face of the current challenges —

building lasting partnerships and model solutions, with particular emphasis on cooperation and

education using modern technologies.
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 dziennikarz,

publicysta, współpracownik

Tygodnika Solidarność.

Paweł Pietkun

The biggest tool to spread fake news is Facebook news feed. In

2019, the top 100 fake stories were viewed 150 million times.

Most of the time, messages are distributed by people, but most

are distributed by bots. These are programmes that

automatically do tasks. They often pretend to be real people by

automatically writing messages or doing other things that

people do online. When multiple bots are used together, they

create hype around a specific person, problem, or topic to

convey a point of view or information. Some people even pay

bots to post and promote their products or posts. How to check

if we are dealing with a bot? — no photo, no biography and no

followers are the primary signs that this is a bot. A lot of posts

in a short time is also the behaviour of bots. Also, if an account

only talks about one topic for days, it's also common bot

behaviour.

Fake News — Disinformation Tool!

Workshops

Finland is winning the war against fake news. Finland's anti-fake news initiative was launched

in 2014 by the government. The training sessions under the initiative included students, as well

as working people and retirees. They learned how to distinguish a real account from a fake one

on social networks, how to recognize image and video manipulation, and how to spot

a bot.Most press agencies have special services dedicated to fighting fake news. If you are

a journalist, always remember to double check the source.Some ways to spot fake news include

finding witnesses, checking government and police websites, and official press services if it’s

possible. Do not copy information on social networks if you are not sure that it is reliable.

Always use professional, well-known media such as BBC News, CNN, Al-Jazeera.

Questions from the participants of the workshop:

Do you think we should organize mandatory fake news classes at school to protect against

false information on the internet?

— I think that the government should create classes, information classes that teach young

people to find false information, watching TV, reading on the Internet. Information is something

we use to make money, enrich someone, for example politicians — it's important to start

education with this type of classes.

It's good to see initiatives like this talking about all mentioned above, but there's still a big

impact of disinformation on people. How to fight it?

— People do not care about information, they mainly focus on news about actors, singers, etc.,

this information is more important to them than information from the economic world. The

government should propose special programs for people of all ages, like in Finland.
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The history of the V4 and how to building

International Partnerships

Starszy analityk w Zespole

Wyszehradzkim w Instytucie

Europy Środkowej.

dr Łukasz Lewkowicz 

The origin of Visegrad group- consists of four states: Poland,

Czech Republic, Slovakia and Hungary. At the beginning, there

was only Poland, Czechoslovakia and Hungary. In the 14th

century, at the Visegrad Castle, two meetings were held with the

King of Poland, Casimir the Great, John of Luxembourg and

Charles of Anjou in Hungary. There were held two summits: in

November 1335, and the second in summer 1338. The purpose of

the first was to establish the nationality of Gdańsk, Pomerania

and Kujawy. The purpose of the second summit was to establish

relations with the Czech Republic.In the Middle Ages, Poland

had extensive experience in regional cooperation. The most

important event was the Union of Lublin, which took place on

July 1, 1569 in Lublin. It was signed by the King of Poland and

the Grand Duke of Lithuania.This union established that there

was one state, and the king of  Poland  was  also the  Grand Duke 

of Lithuania. This time the common unification was very important for regional cooperation.

In the interwar period, there was another very important regional cooperation — Intermarium is

a doctrine of Polish foreign policy referring to the multicultural tradition of the common Polish-

Lithuanian state, and later also to Poland, the Czech Republic and Hungary. This idea relies on

joint cooperation on the security, political and economic levels between Germany and Russia.

There was a problem with its implementation — Poland had conflicts with many of its

neighbours at that time.

In 1991, the Visegrad triangle was established. It was a time of criticism of the communist past,

recognition of the borders, liquidation of the Warsaw Pact, withdrawal of the Red Army from

Central Europe, as well as integration with the European Union and NATO. The years 1993-

1998 were a period of low activity of the Visegrad countries. It was a different approach of

states to cooperation and integration with the European Union. At that time, Czechoslovakia

was divided in early 1993 into two states. In the Czech Republic, the prime minister was

Václav Klaus, and the prime minister of Slovakia was Vladimír Mečiar. Vladimir Mečiar was

very skeptical about integration with the European Union and NATO, because Slovakia had

very good economic, military and political relations with the Russian Federation at that time —

it was natural for the Prime Minister to be against this cooperation. Václav Klaus was also

sceptical about the cooperation with Visegrad. From 1999 to 2004 the main goal was the

membership in NATO and the European Union. International Visegrad Fund was created

during this time as well.

Nowadays the biggest problems concern negotiating the European Union's budget for the next

7 years, negotiating the climate and energy package and contributing to the development of the

European Neighbourhood Policy. The Visegrad Group countries are very active in cooperation

with Ukraine, Serbia and the countries of the Western Balkans. In 2016, the Visegrad

Battlegroup group was established. There is a common deal in immigration policy — there are

many common goals, but also misunderstandings within the Visegrad Group. Next year, new

goals for states should be set, and the budget of the International Visegrad Fund should

increase.
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Debates

The Visegrad Group, a Summary of 30 Years of

Successful Cooperation and Prospects for the Future

Director of the Research

Center of the Czech NGO

AMO, Czech Republic

Vit Dostal 

Senior analyst in the Visegrad

Group, Institute of Central

Europe

dr Dominik Héjj

Central Europe program

analyst, PISM

Łukasz Ogrodnik
Deputy director for research

and analysis at the Institute of

Central Europe

dr hab. Tomasz

Stępniewski

Member of  the Team

Europe

dr hab. Beata Piskorska

prof. KUL

The topic of the Visegrad Group raised during the project "Polish-Czech youth — a chance for

a better future" not coincidentally. We are pleased to celebrate the 30th anniversary of its

operation in February 2021. In connection with the future celebration, during the discussion,

the speakers discussed the current problems, achievements as well as tasks and goals for the

future.

Despite the fact that only 4 Central European countries belong to the Visegrad Group —

Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary, it serves primarily to build a coalition with

the European Union. — The Visegrad Group must try to gain new allies — Vit Dostal,

Director of the Research Center of the Czech non-governmental organization AMO, began

these words the discussion.Doctor Beata Piskorska, professor of the Catholic University of

Lublin, was asked about the most important events of the 30-year activity of the Group. She

mentioned, first of all, the creation of the Central European Free Trade Agreement and the

establishment of the Visegrad Fund. — From the point of view of researchers, scientists, and

also young people, funding for grants and scholarships enables us to develop scientifically and

create research networks. As far as the framework of EU initiatives is concerned, building

a coalition in the EU forum NATO is a priority — she added.

Dominik Héjj, a senior analyst in the Visegrad Group, drew attention to a different situation:

— The first thing that comes to my mind because it is related to Hungary is the summit in

Budapest in 1998. There were made decisions to revitalize the Group, at the summit.

— As former Czech Minister of Foreign Affairs Karel Schwarzenberg said, the Visegrad

Group resembles the Loch Ness monster, sometimes it appears, sometimes disappears and

some people doubt if it really exists — said Łukasz Ogrodnik, an analyst for the Central Europe

program.

 Moderator

Panelists
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The second part of the debate was devoted to the Group's perspective for the upcoming years.

In the context of the European Union, the main focus should be on cooperation and coherence

of regional policy.

Dr. Beata Piskorska referred to this issue: — The challenge for the Visegrad Group countries is

to try to find a synergy of actions that is to promote the cohesion of the EU, harmonize its

actions, and not break this unity of the EU. Dr. Dominik Héjj admitted that the Visegrad Group

is used by Hungary in its policy. — The most important raison d'etat here is to force the West

to look in our direction and at what is happening beyond our eastern border by the security

policy — he said.

Łukasz Ogrodnik has divided the challenges facing the Group into two groups: the old, e.g.

negotiations on the financial framework, and the new — pandemic. Despite the general

willingness of Member States to cooperate and help each other in the face of the coronavirus,

problems have arisen regarding fundamental aspects, for example communication within the

Group. — Cooperation regarding Belarus is also a new challenge — noted the speaker.

Unfortunately, there are also some inaccuracies in this matter.

The Visegrad Group, operating for 30 years, had better and worse moments. Now is a good

time to analyse both, mistakes and achievements, this will help make decisions for the future. It

is important to try to create a single line of action and solve problems together.

The Opportunities, Challenges and Threats Facing

Young People in the Time of the COVID-19

Pandemic

 Moderator

 Panelists

Vice-president of the

Warsaw Banking Institute

Michał Polak

President of ESN Poland

Pola Plaskota Member of the Board of the

European Meeting Centre 

- Nowy Staw Foundation

Grzegorz Chrobak 

Chairman of the Polish Council

of International Organizations,

Co-Chairman of the Forum of

Young Diplomats

Jan Pabisiak

Spokesman for the Students

Parliament of the Republic of

Poland

Julia Sobolewska

A step to the adulthood in the pandemic time is not so easy and many young people have

experienced it negatively. There are many questions have arisen and even more answer. The

invited speakers tried to answer some of them.
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Pola Plaskota, ESN Poland President, introduced the situation from the perspective of student

exchanges under the Erasmus + program. — Due to the pandemic, very few students decided to

come to our country, but this did not stop us — our programs are still being implemented —

she said. Thanks to volunteers and the great commitment of all section members, foreign

students still have an opportunity to come and spend their time actively.

Julia Sobolewska, Representative of the Students Parliament of the Republic of Poland, who

was an invited guest to the panel discussion. Ms Sobolewska was asked about the actions of the

government and SPRP addressed directly to students. She mentioned actions such as: "Student

home alone" or "Comfort Zone", which were primarily aimed at helping young people, but also

conveying knowledge and raising awareness of the seriousness of the pandemic situation. - We

organized online museum visits and around 20 courses as part of this project. The priority was

to raise awareness of the seriousness of the situation regarding the coronavirus and to

promote the recommendations proposed by the government. — she said.

The July research of the Student Portfolio showed that the financial situation of more than half

of the respondents aged 18-24 has deteriorated significantly. Pandemic is an extremely difficult

time for people who want to start a career. Michał Polak, Vice President of the Warsaw

Institute of Banking, addressed the advice to young people: Students must change their

approach to distance learning, that it is not a worse form of teaching. Then you should pay

attention to developing soft skills, from the simplest, such as Excel, to the more difficult.

Communication needs and the using of online tools will surely stay with us for longer, even

after the pandemic ends.

The opinion of Jan Pabisiak, the Chairman of the Polish Council of International

Organizations, and Co-Chairman of the Forum of Young Diplomats may be surprising. He sees

the outbreak of a pandemic as something positive. — There were many changes that required

new solutions, which taught us a lot, we moved to internet portals, and we had, for example,

time to move our headquarters — he said. The development of technology has allowed

members, both the Forum of Young Diplomats and PCIO, to reach new groups of people and

improve the operation of the organization. " Online events were not very popular, now the

situation has changed due to the pandemic, you can use this as an opportunity to test your

skills," — he noted.

The panellists agreed that many young people are suffered in social and financial terms from

the pandemic. We have to do everything to make this situation as little painful as possible for

them. We need to take advantage of the time we have been given and acquire skills related to

technology, as this is what our work may be based on in the future.
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As part of the project "Polish-Czech youth — a chance for a better future" young people from
Poland and the Czech Republic aged 18-30 were examined in terms of fears that arose as       
 a result of the new situation in the world related to the labour market and transferring life to
virtual reality. The questionnaires were completed by 403 young people from Poland and the
Czech Republic. The survey was conducted on September 7-30, 2020. We invite you to get
acquainted with the results of the survey.

Research of young Poles and Czechs
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No office equipment.
Problems with the Internet.
Higher electricity bills.
No contact with colleagues.
Insufficient contact with superiors.
Lack of motivation.
Lack of proper focus.
Stretched working day.
Lack of space in the apartment.
Longer working time.
No access to office documents.
Noise at home.
Less work comfort.
Feeling trapped at home.

Problem with focusing on work.
Problematic communication with colleagues.
Unclear boundaries between work and leisure.
Low productivity.
Total demotivation.
Inappropriate environment.
Insufficient home office equipment.
Restlessness.
Lack of personal contact with clients and colleagues.

What kind of problems?
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Zadanie publiczne współfinansowane przez

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach

konkursu Forum Polsko-Czeskie 2020. 

Úkol veřejné služby spolufinancovaný Ministerstvem

zahraničních věcí Polské republiky v rámci výběrového

řízení Česko-polské fórum 2020.

Public task co-financed by the Ministry of Foreign

Affairs Republic of Poland in the framework of the

competition Polish-Czech Forum 2020. 
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