
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś uczniem, 
studentem lub absolwentem?  
A może pracujesz z młodzieżą? 
Nie może Cię zabraknąć podczas: 

12. Forum Rozwoju 
Mazowsza  
6-7 grudnia 2022 roku 

w Centrum Konferencyjnym Legia Warszawa, przy ul. Łazienkowskiej 3 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORUM ROZWOJU MAZOWSZA to największe wydarzenie poświęconego roli Unii 

Europejskiej w rozwoju regionu. Co roku do współtworzenia tego wyjątkowego święta 

funduszy europejskich zapraszamy przedstawicieli administracji, biznesu, sektora 

naukowego i pozarządowego. Wszystko po to, aby sprzyjać dzieleniu się wiedzą, 

doświadczeniami i inspirować do kolejnych ciekawych projektów w naszym 

województwie.  

12. Forum Rozwoju Mazowsza to: 

➢ 2 sceny, 18 debat i ponad 80 prelegentów 

➢ interaktywna przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń  

➢ 3 strefy tematyczne: Strefa Rozwoju Mazowsza, Strefa Zdrowia i Strefa 

Młodych 

➢ 4 strefy prezentacyjno-warsztatowe 

➢ konsultacje, mini-warsztaty, dyskusje, pokazy, symulacje i testowanie 

rozwiązań w ramach przestrzeni ponad 40 Partnerów wydarzenia 

➢ rozmowy na tematy, które mają znaczenie! 

Rejestracja dostępna będzie przez stronę 

www.forumrozwojumazowsza.pl 

Udział bezpłatny 

 

http://www.forumrozwojumazowsza.pl/


 

  

 

 

 

 

Różnorodność, współpraca, duża dawka wiedzy, doświadczenia i inspiracji,  

dla których wspólnym mianownikiem jest Unia Europejska - to właśnie 

wyróżniki Forum Rozwoju Mazowsza. Z uwagi na trwający obecnie Europejski 

Rok Młodzieży zdecydowaliśmy się rozszerzyć formułę wydarzenia o szeroką 

ofertę aktywności skierowanych do tych, od których już za chwilę zależeć 

będzie przyszłość nas wszystkich – uczniów, studentów i absolwentów. 

Spotkajmy się już 6-7 grudnia w Warszawie! 

Mariusz Frankowski 
Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
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Specjalna Strefa Młodych – po raz 

pierwszy w historii wydarzenia! 



 

  

CO NA WAS CZEKA W STREFIE MŁODYCH?  

Specjalnie dla Was na scenie odbędą się rozmowy w ramach aż 10 debat z różnych 

obszarów:  

▪ Dlaczego osoby z pokolenia Z nie chcą być liderami? 

▪ Akcja: akceleracja, czyli wsparcie dla początkujących w biznesie 

▪ Rozwój lokalny dzięki zaangażowaniu młodych osób 

▪ Studia za granicą – ciekawy przerywnik czy bank możliwości? 

▪ Klub Innowacji UW 

▪ Czy potrafisz ochronić swoje dane? 

▪ Uniwersytet szkołą przedsiębiorczości? 

▪ Innowacje w edukacji – jak to zrobić mądrze? 

▪ Od wolontariatu do zawodowego pomagania 

▪ Nie ma planu B – młodzi dla klimatu 

W przestrzeniach Partnerów wydarzenia odbędą się 

konsultacje, dyskusje, pogadanki, pokazy podczas 

których m.in.: 

▪ poznacie jak nowoczesne technologie wspierają 

różne obszary życia społeczno-gospodarczego 

(m.in.: drukarki 3D, rozszerzona rzeczywistość, 

aplikacje mobilne), 

▪ dowiecie się jak przygotować biznes plan, 

a także jakie możliwości daje współpraca z akceleratorami, 

uczelnianymi inkubatorami przedsiębiorczości 

i centrami transferu technologii, 

▪ dowiecie się jak kadrować filmy i wykorzystywać storytelling do tworzenia 

angażujących materiałów wideo,  

▪ zagracie w gry komputerowe stworzone przez licealistów, a także planszowe, 

które przybliżą Wam Unię Europejską, 

▪ porozmawiacie z ekspertami od szyfrowania i bezpieczeństwa danych, 



 

  

▪ wejdziecie w świat kosmetologii, chemii żywności i dietetyki podczas zajęć z 

robienia peelingów, eko-smoothie, czy wiesz co jesz, 

▪ weźmiecie udział w warsztatach stolarskich i poznacie tajniki leśnictwa! 

W salach prezentacyjno-warsztatowych m.in.: 

▪ weźmiecie udział w grach rozwijających kompetencje potrzebne na rynku pracy 

i w życiu, 

▪ podyskutujecie o tym skąd brać energię, aby jednocześnie dbać o naszą 

planetę, 

▪ weźmiecie udział w hackhatonie w obszarze branży spożywczej, zdrowia 

i nowych technologii, 

▪ porozmawiacie z ekspertami o metodach na skuteczne angażowanie się 

w sprawy lokalne i dobrych praktykach we współpracy młodzieżowych rad 

z samorządami, 

▪ doświadczycie z jakimi barierami na co dzień mierzą się osoby 

z niepełnosprawnościami 

▪ dowiecie się jak udzielać pierwszej pomocy ratującej życie! 

To jednak nie wszystko! Zapraszamy do skorzystania z oferty Strefy Zdrowia oraz 

Strefy Rozwoju Mazowsza. Znajdziecie tam m.in.: 

▪ debaty dotyczące: efektów i przyszłości finansowania europejskiego, trendów 

i wyzwań w opiece medycznej, zrównoważonego rozwoju miast, rozwoju 

gospodarki, turystyki, cyfryzacji usług dla mieszkańców, a także zdrowia 

psychicznego, 

▪ konsultacje z zakresu możliwości finansowania z Unii Europejskiej, 

▪ interaktywną przestrzeń z badaniami słuchu, smaku, węchu, poziomu cukru, 

konsultacjami z dietetykami, psychologami, okulistami, nauką samobadania 

piersi, masażami, pokazami pielęgnacji cery, 

▪ kameralne warsztaty dotyczące np.: radzenia sobie ze stresem, koncentracji 

uwagi, dysleksji.  

Wybierz interesujące Cię aktywności i odwiedź nas już 6-7 grudnia 2022 

roku na Stadionie Legii w Warszawie! 



 

  

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU, 

 

 

PARTNERZY STREFY MŁODYCH:  

PATRONI MEDIALNI:  

 

MASZ PYTANIA? 

NAPISZ DO NAS NA ADRES: FORUM@MAZOWIA.EU 

OBSERWUJ NAS:                                               

mailto:forum@mazowia.eu

