
„KREATYWNIE W EUROPIE” 
Mieszkać – uczyć się – działać 

społecznie i politycznie - pracować 

Bielsko-Biała, 25 stycznia 2019 r. 



MyEU.  
Portal młodych mobilnych do 
aktywnego obywatelstwa Unii 

Europejskiej 



MyEU Portal 

http://www.myeuportal.eu/  

Cel: 

Uporządkowanie i zebranie w jednym miejscu (pod 
jednym adresem internetowym) europejskich 
zasobów informacji na temat praw obywateli i 

obywatelek Unii Europejskiej zamieszkujących w 
kraju innym niż kraj pochodzenia tak, by stały się 

powszechnie dostępne i użyteczne. 

http://www.myeuportal.eu/


MyEU Portal 

• Będąc wolontariuszem/wolontariuszką w UE, 
działając społecznie czy politycznie: Twoje 
prawa, zobowiązania, możliwości. 

• Ucząc się w UE: Twoje prawa, zobowiązania, 
możliwości. 

• Pracując w UE: Twoje prawa, zobowiązania, 
możliwości. 



MyEU Portal 

• Baza wiedzy 

Znajdziesz tutaj linki do lokalnych, regionalnych, 
krajowych i europejskich źródeł informacji 
(publikacji, portali internetowych, narzędzi, 
webinariów, pigułek wiedzy etc.). 

Każdy link jest krótko opisany byś wiedział/-a, co 
pod nim znajdziesz.  



MyEU Portal 

• Wsparcie 

Znajdziesz tutaj linki do organizacji i instytucji 
wspierających młodych, mobilnych 
Europejczyków i Europejki. 
Organizacje/instytucje te mogą odpowiedzieć na 
Twoje konkretne pytania/zaoferować Ci 
konkretne usługi. Każdy link jest krótko opisany 
byś wiedział/-a, co pod nim znajdziesz. 



MyEU Portal 

• Historie sukcesu 

 Znajdziesz tutaj przykłady na to, że bycie 
aktywnym/-ą działa i ma potencjał zmieniania 
sytuacji konkretnych osób na lepsze! Aktywność 
pozwala też rozwiązywać problemy. Zobacz 
korzyści wynikające z bycia aktywnym/ą! 



MyEU Portal 

• Często zadawane pytania  
Edukacja w UE 

Praca w UE 

Wolontariat w UE 
 

Znajdziesz tutaj odpowiedzi na najczęściej zadawane 
przez użytkowników i użytkowniczki Portalu MyEU 
pytania, dotyczące edukacji/pracy/wolontariatu + 
aktywności społecznej i politycznej w UE. 

 



MyEU Portal 

Współtwórz go z nami! 

 

Weź udział w webinariach, 

Proponuj/zamieszczaj treści,  

Zadawaj pytania, 

Przekaż dalej! 



MyEU Portal 

 

 

Jaka powinna być aplikacja mobilna, 
uzupełniająca ofertę MyEU Portal? 



Kilka słów o projekcie MyEU (1) 

Głównym wyzwaniem adresowanym przez MyEU jest 
niski poziom zaangażowania i uczestnictwa 
demokratycznego obywateli i obywatelek Unii 
Europejskiej, zamieszkujących w krajach UE innych niż 
kraj ich pochodzenia, w życiu politycznym, społecznym i 
demokratycznym ich krajów goszczących. Wyzwanie to 

jest szczególnie istotne w grupie osób młodych.  



Kilka słów o projekcie MyEU (2) 
Główni adresaci i adresatki MyEU to właśnie osoby młode (w wieku 
18 – 35 lat) już zamieszkujące poza granicami kraju pochodzenia lub 
planujący wyjechać (w celu zamieszkania/ podjęcia studiów/ pracy/ 
wolontariatu/ szkolenia zawodowego) w innym kraju europejskim.  
 
Oferta MyEU dedykowana jest trzem grupom młodych:  
1. Młodym dorosłym uczestniczącym w szkoleniu 
zawodowym/praktykach zawodowych/doradztwie zawodowym w 
innym kraju unijnym niż kraj ich pochodzenia  (mobilność edukacyjna); 
2. Młodym dorosłym pracującym/ planującym podjąć pracę w innym 
kraju europejskim, niż kraj ich pochodzenia (mobilność zawodowa); 
3. Młodym dorosłym, którzy już korzystają – lub chcieliby skorzystać z 
możliwości działania jako wolontariusze/wolontariuszki w innym kraju 
europejskim niż kraj ich pochodzenia,  na rzecz licznych europejskich 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego promujących aktywność 
społeczną i polityczną. 

 



Kilka słów o projekcie MyEU (3) 

Celem głównym MyEU jest zwiększenie poziomu 
zaangażowania i uczestnictwa demokratycznego 
mieszkańców i mieszkanek Unii Europejskiej, 
szczególnie młodych dorosłych, w politycznym, 
społecznym i demokratycznym życiu goszczących ich 
krajów europejskich, poprzez promowanie możliwości, 
sposobów, narzędzi i korzyści wynikających z 

aktywnego uczestnictwa demokratycznego. 

 



Kilka słów o projekcie MyEU (4) 

By osiągnąć ten cel, zrealizujemy: 
1) Działania analityczne obejmujące otwarte, międzynarodowe 
badania on-line oraz serie wywiadów po to, aby zaprezentować:  
• Raport porównawczy na temat aktualnego stanu wiedzy dotyczącej 

doświadczeń związanych z korzystaniem z praw wynikających z 
posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej oraz diagnoza potrzeb w 
zakresie informacji/wiedzy/narzędzi wspierających mobilność w 
Europie.  
  
Zrealizowano. Badania i wywiady były realizowane w Polsce, we 
Włoszech i na Węgrzech wiosną 2018 r. Odpowiedzi na pytania 
udzielili nam również mieszkańcy Francji, Hiszpanii, Słowenii, Gruzji, 
Armenii, Słowacji i Rumunii. 

  
 



Kilka słów o projekcie MyEU (5) 
• Raport na temat dobrych praktyk i historii sukcesu w dziedzinie 

społecznej i politycznej aktywności młodych Europejczyków w 
krajach ich goszczących. 
 
Wywiady i badania ‘zza biurka’ realizowane były wiosną 2018 r. w 
Polsce, we Włoszech i na Węgrzech. W raporcie opisaliśmy 15 
historii sukcesu dotyczących mobilności w UE.  

  
• Trzy krajowe Raporty z wnioskami z Europejskich Forów Młodych 

(EFM), zrealizowanych w Polsce, Włoszech i na Węgrzech 
początkiem lata 2018. 
 
Każdy z Raportów opisuje zebraną informację zwrotną na temat 
wyników badań, nazwane potrzeby w zakresie 
informacji/wiedzy/narzędzi wspierających aktywne obywatelstwo 
oraz rekomendacje dotyczące Portalu MyEU. 
 



Kilka słów o projekcie MyEU (6) 
2) Zaprojektowanie, uruchomienie i przetestowanie Portalu MYEU. 
 
3) Wsparcie informacyjne i edukacyjne, które będzie dostępne za 
pośrednictwem Portalu MyEU. 
 
• Odpowiedzi na najczęściej zadawane (przez Użytkowników i 

Użytkowniczki Portalu) pytania, dotyczące mobilności w Europie, 
zamieszkiwania w goszczącym kraju UE, korzystania z praw 
wynikających z obywatelstwa europejskiego. 

  
• Webinaria w trzech głównych obszarach tematycznych: Praca w UE, 

uczenie się w UE, wolontariat w UE. 
 

• Pigułki Wiedzy w trzech głównych obszarach tematycznych: Praca w 
UE, uczenie się w UE, wolontariat w UE. 
  

 



Kilka słów o projekcie MyEU (6) 
Okres realizacji projektu: Styczeń 2018 – czerwiec 2019. 

  

Partnerzy: 
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (PL) 
www.fundacjaaie.eu (Lider) 
Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa (IT) 
http://www.cooss.it/it/ 
Magyar Nepfoiskolai Tarsasag (HU) www.nepfoiskola.hu 

  

Współfinansowanie: Program Unii Europejskiej “Prawa, 
równość, obywatelstwo” (2014 – 2020). 

 

http://www.fundacjaaie.eu/
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.cooss.it/it/&h=ATPS81lIlHlIv_9ZX4U_-zxR-LAj8VBOwBfuzQzSllKWuXErUlcbQus3nAqioccJrvv1ApTCvIhk9Y-c-q-hHxA2kxMUIQRUF05PsgFh2iz3aTXoG8q4syO3kV6tJkHHKN0qlyZx_cMvv2xe8DSaaYRs&enc=AZPv7wuFsWEQT58HKw-hkw9RzEVMTwMbcM-Xl0yIh_DHqOaU4Ru_w6dPipHQSq1Cnfml56dUVQ5N6UlFMVyMhNoiFwBTgde5WmIrjTPeEFtuJm8p5SPVcDuJuNeAdGLWOyXG56XmDSNmtVmas4i9d911kM0wwYP4req7tZy1QS7Mw8gGTdmUqgpALrCRyFEwbgzI-sZGgHa8wJOzemu9THrT&s=1
http://www.nepfoiskola.hu/


Dziękujemy za uwagę! 


