StopR
STOP RADYKALIZACJI MŁODZIEŻY
Q-MARK - INFODAY

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji będącej częścią projektu „StopR – Stop Youth
Radicalization”, który jest realizowany wraz z partnerskimi organizacjami młodzieżowymi z
Bułgarii, Czech, Słowenii i Węgier w ramach programu Erasmus + Partnerstwa Strategiczne w
obszarze młodzieży.
Wiek XXI nie przyniósł "końca historii” jak sądził Fukuyama, a także nie wskazał rozwiązań dla
bardzo wielu globalnych problemów. Bieda, głód, nierówności... wszystko to kumuluje konflikty.
Wzrastająca różnorodność na naszym kontynencie ubogaca nas przez piękno kultur, obyczajów,
wierzeń, lecz także generuje wyzwania dla Europy. Jednym z nich jest problem radykalizowania
się młodzieży przybierającym inną postać w każdym z państw i różnym kontekście, co powoduje,
że jest tak trudny do zdefiniowania.
Radykalizacja według Słownik Języka Polskiego oznacza:
1. stawanie się zwolennikiem radykalizmu politycznego;
2. uczynienie czegoś radykalnym, skrajnym.
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W naszym projekcie nie interesuje nas polityka - chcemy zająć się młodzieżą! Z tego powodu
wspólnie zastanowimy się nad tym, co powoduje, że niektórzy młodzi ludzie stają się łupem
organizacji czy poglądów nawołujących do przemocy, które są pełne agresji oraz na swój sposób
skrajne w swoich celach i sposobach działań. Chcemy razem z Wami poszukać sposobów, aby
temu przeciwdziałać.
Projekt StopR ma na celu wypracowanie innowacyjnego narzędzia - platformy internetowej oraz
certyfikatu Q-mark dla wsparcia organizacji młodzieżowych działających w zakresie
przeciwdziałania radykalizacji postaw.
Zapraszamy 26 marca na godz. 14:00 do sali konferencyjnej Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych Sektor3 przy ul. Legnicka 65 we Wrocławiu.
Program wydarzenia:
12:30 - 13:30 - Warsztat graffiti dla młodzieży (malowanie toreb)
13:45 - 14.00 - Rejestracja uczestników konferencji
14:00 - 14.30 - Prezentacja projektu i specyfiki certyfikatu Q-mark
14:30 - 15:30 - Panel dyskusyjny: Rozwiązania dla ogólnoświatowego kryzysu
15:30 - 16:00 - Przerwa kawowa
16:00 - 17:00 - World Cafe
17:00 - 17:30 - Podsumowanie
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ograniczona liczba miejsc, obowiązują zapisy poprzez
formularz Google.

Konferencja jest realizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+
i odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną konferencji.
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