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W tym roku, w Katowicach, w grudniu odbędzie się Internet
Governance Forum (IGF) - jedna z największych
międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce
zarządzania Internetem. W związku z tym, serdecznie
zapraszamy młodych ludzi w wieku 18-30 lat,
zainteresowanych uczestnictwem w tym wydarzeniu, do
wzięcia udziału w naszym projekcie "Youth Summit".

 

Jaki jest cel projektu?
Projekt “Youth Summit” to kontynuacja inicjatywy szczytu
młodzieżowego w ramach IGF, która od kilku lat staje się coraz
ważniejszą częścią całego wydarzenia. Projekt ma na celu
stworzyć młodym ludziom przestrzeń do aktywnego uczestnictwa
w procesie  zarządzania Internetem, pozwalając im na udział w
wielostronnym dialogu pomiędzy przedstawicielami rządów,
organizacji międzynarodowych, sektora prywatnego i środowisk
akademickichna temat dziedzin takich jak cyberbezpieczeństwo,
włączenie cyfrowe czy zrównoważony rozwój cyfrowy.

W tym roku stawiamy na policy-making i związne z nim
umiejętności docierania do różnych grup interesów.
Dlatego, w ramach projektu "Youth Summit" chcemy skupić się
przede wszystkim na wspólnym opracowywaniu sposobów, dzięki
którym skutecznie, jako młodzi ludzie, będziemy mogli dotrzeć z
naszymi pomysłami do osób i instytucji, które mają możliwości,
by te pomysły wdrożyć w życie.



Projekt "Youth Summit" składa się z dwóch głównych części:
pierwsza z nich odbędzie się w październiku i listopadzie i będzie
obejmowała pracę w małych grupach (5-6 osób), złożonych z
uczestników z różnych krajów i prowadzonych przez młodych
ekspertów. Praca każdej z grup koncentrować się będzie wokół
jednego obszaru tematycznego, związanego z zarządzania
Internetem - np. cyberbezpieczeństwa, ochrony danych, edukacji
zdalnej . Głównym zadaniem członków grupy będzie
wypracowanie policy papers, zwierających tzw. “points of
action” - postulaty konkretnych rozwiązań dla problemów, jakie
uczestnicy dostrzegają w danym obszarze polityki cyfrowej. 

Drugim etapem będzie zaprezentowanie przez uczestników
efektów ich pracy w trakcie Youth Summitu, wydarzenia w dniu 0
IGF. Członkowie projektu będą mieli również możliwość
uczestniczenia w pozostałej części konferencji IGF.

Co dokładnie robimy?

Dlaczego warto?

możliwość współpracy z młodymi ludźmi z całego świata

szansa na zdobycie nowych umiejętności, w tym w
zakresie policy-makingu

udział w warsztatach towarzyszących z ekspertami z
różnych dziedzin zarządzania Internetem

możliwość uczestnictwa w jednej z największych na
świecie konferencji poświęconych Internetowi



Youth IGF Poland to inicjatywa stworzona w 2020 roku we
współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK.
 Naszym głównym celem jest stworzenie przestrzeni
przeznaczonej do wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy
młodymi ludźmi i ekspertami z różnych regionów i środowisk,
aby w ten sposób pogłębić dyskusję na temat kluczowych
tematów związanych z zarządzaniem Internetem i zachęcić
młodych ludzi do aktywnego zaangażowania się, zarówno na
poziomie regionalnym, jak i międzynarodowym w tworzeniu
lepszej, wirtualnej rzeczywistości. 

DOŁĄCZ DO NAS!
Jeżeli udało nam się zachęcić Cię do udziału w projekcie, to
super! Nie przejmuj się, jeśli nie masz żadnego doświadczenia w
podobnych projektach lub dopiero zaczynasz interesować się
tematyką zarządzania Internetem - nasza inicjatywa to świetne
miejsce, żeby zacząć. Jedynymi wymogami, jakie stawiamy, jest
wiek - szukamy osób pomiędzy 18 a 30 r. ż. oraz motywacja, aby
aktywnie zaangażować się we wszystkie działania związane z
projektem.

Aplikuj do 28 sierpnia 2021 r. przez naszą stronę
internetową: yigfen.nask.pl/

linkedin.com/company/yigfpoland

facebook.com/YIGFPoland


