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Шановні Пані й Панове,
У 2023 році Люблін як перше місто у Польщі стане Молодіжною столицею Європи. 
Пропозиція програми діяльності, базованої на європейських цінностях, включеність
у спільне прийняття рішень про місто, рівність, доступність та протидія дискримінації 
стали чинниками, з огляду на які Європейський молодіжний форум присудив це 
почесне звання саме нашому місту.

Співпраця на благо творення міста, приязного молоді, вписується в наші найновіші 
цілі розвитку. Люблін потребує наступних цілісних та інтердисциплінарних проєктів 
для молоді, оскільки прагне бути містом відкритим і приязним, яке реагує на мінливі 
потреби й прагнення молодих людей. Місцем, яке створює їм умови для розвитку, 
творить нові можливості та простори для реалізації мрій і різноманітних захоплень; 
місцем, де голос молоді чують і цінують. 

Уже тепер ми готуємо багату й цікаву програму відзначень, наповнену культурними, 
суспільними, спортивними та освітніми подіями. Разом ми докладемо всіх зусиль, щоб 
2023 рік був періодом неповторної енергії та несподіваних ідей, джерелом натхнення 
як для мешканців, так і для всіх, хто в цей час відвідає наше місто.

Люблін потребує ідей молоді, завдяки яким він стане містом, у якому житиметься ще 
краще. Запрошуємо до Любліна і до співпраці при творенні Молодіжної столиці 
Європи 2023. Разом ми творимо місто наших мрій.

д-р Кшиштоф Жук
Президент міста Любліна
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Шановні Пані й Панове,
Звання Молодіжної столиці Європи – це надзвичайна відзнака, але також великий виклик, 
який ми можемо подолати лише спільними зусиллями. Присуджуючи цей титул Любліну, 
Європейський молодіжний форум визнав, що наше місто має необхідний простір для 
різноманітної діяльності, що служить підтримці й розвитку молоді. Люблін – це місце 
зустрічі молоді з усієї Європи і світу, відкрите й доступне для всіх, яке підтримує їхні 
потреби, ідеї та мрії.

Умовою успіху в діяльності на благо молоді є пізнання її потреб і уявлень про приязне 
місто. Тому в рамках роботи над програмою Молодіжної столиці Європи ми провели Акцію 
#Познайоммось, щоб разом відповісти на питання про те, чого потребують і чого очікують 
молоді люди з Любліна.

Ви тримаєте в руках звіт із перших досліджень, метою яких було підготувати процес, 
базований на конкретних ресурсах і мріях молодих мешканців Любліна.

Дякую всім, хто поділився інформацією, роздумами й ідеями, чим сприяв створенню цієї 
публікації. Погляд Молоді на Люблін надихає нас і дає нам імпульс до подальшої спільної 
діяльності.

Беата Степанюк-Кусьмежак
заступниця Президента міста Любліна з питань культури, спорту і партисипації
Уповноважена Президента міста з питань Молодіжної столиці Європи 2023

1 Poznajmy Się!

2 Асоціації з Любліном

3 Люблін: пропозиція для молоді

4 Омріяний Люблін

5 Способи проведення дозвілля

6 Де молодь проводить дозвілля?

7 Звідки молодь знає, що діється у Любліні?

8 Що підтримує активність молоді?

9 Місце зустрічей молоді

10 Бар’єри активності, або чому молодь
       не може робити того, що хотіла б?
11 Як молодь хоче впливати на місто?

12 Що молодь знає про МСЄ?

13 Які форми програми подобаються молоді?

14 Як молодь хоче долучитися до творення
       Молодіжної столиці Європи?
15 Приєднайся до нас

висока
контрастність

ВИХІДШановні Пані й Панове,
Звання Молодіжної столиці Європи – це надзвичайна відзнака, але також великий виклик, 
який ми можемо подолати лише спільними зусиллями. Присуджуючи цей титул Любліну, 
Європейський молодіжний форум визнав, що наше місто має необхідний простір для 
різноманітної діяльності, що служить підтримці й розвитку молоді. Люблін – це місце 
зустрічі молоді з усієї Європи і світу, відкрите й доступне для всіх, яке підтримує їхні 
потреби, ідеї та мрії.

Умовою успіху в діяльності на благо молоді є пізнання її потреб і уявлень про приязне 
місто. Тому в рамках роботи над програмою Молодіжної столиці Європи ми провели Акцію 
#Познайоммось, щоб разом відповісти на питання про те, чого потребують і чого очікують 
молоді люди з Любліна.

Ви тримаєте в руках звіт із перших досліджень, метою яких було підготувати процес, 
базований на конкретних ресурсах і мріях молодих мешканців Любліна.

Дякую всім, хто поділився інформацією, роздумами й ідеями, чим сприяв створенню цієї 
публікації. Погляд Молоді на Люблін надихає нас і дає нам імпульс до подальшої спільної 
діяльності.

Беата Степанюк-Кусьмежак
заступниця Президента міста Любліна з питань культури, спорту і партисипації
Уповноважена Президента міста з питань Молодіжної столиці Європи 2023



Люблін готується святкувати у 2023 році звання Молодіжної столиці Європи. Дорогу до того часу 
люблінська мерія вирішила розпочати від знайомства з молоддю, яка творить наше місто. Так розпочалося 
дослідження, у якому ти, можливо, брав або брала участь. Воно включало анкетування онлайн, розмови
в так званих мобільних пунктах у міському просторі, інтерв’ю та креативні майстер-класи. У дослідженні 
взяли участь майже 1600 молодих людей. Сьогодні ти маєш перед собою звіт, який підсумовує 
найважливіші результати дослідження.

У ході дослідження ми знайомилися з молодими людьми у віці від 10 до 30 років – так визначається 
віковий діапазон молоді організаторами Молодіжної столиці Європи. Читаючи звіт, ти переконаєшся в тому, 
що настільки широка група часто має різні потреби й різні погляди. Водночас у якихось інших питаннях 
висновки є спільними для всіх. Чи всі люди у цьому віці зараховують себе до молоді? Не обов’язково
– до цього поняття найближче тим, хто навчається у середніх школах.
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Сентиментальне місце
рідна домівка, сім’я, що живе у Любліні, знайомі, подруги і друзі, 
зустріч із близькою людиною, місце роботи, навчання, місце 
народження, спогади з молодості

Дім, я живу тут від народження, тут я виріс, 
ходив до школи, тут навчаюся, працюю, тут 
маю сім’ю і друзів.

Символ Любліна
цебуляж, цапок, чортяча лапа (легенда), тролейбус, 
Люблінська унія, щогла Незалежності

Люблін, як на мене, славиться цебуляжами. 
Мені дуже подобається те, що ми маємо 
щось своє, характерне тільки для нашого 
невеликого міста.

Студентське місто
вищі навчальні заклади, студенти і студентки, студентське 
життя, Університетський центр культури і медій УМКС 
«Хатка Жака»

З Любліном мені асоціюються передовсім 
виші, а особливо два, ЛКУ і УМКС, в одному
з яких я навчаюся. Студмістечка, студентське 
життя, загалом студенти.Наступна сторінкa

З чим тобі асоціюється Люблін? Які викликає емоції, думки? Чи молодь Любліна так само бачить своє місто? У відповідь 
на ці питання у дослідженні формулювалися зазвичай короткі гасла, які ми представляємо тут, уже підпорядкувавши
їх до певних категорій. Їхня кількість показує, наскільки різноманітні образи Любліна мають молоді люди і які елементи 
цього бачення залишаються у пам’яті. 
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Люблінська унія, щогла Незалежності

Люблін, як на мене, славиться цебуляжами. 
Мені дуже подобається те, що ми маємо 
щось своє, характерне тільки для нашого 
невеликого міста.

Студентське місто
вищі навчальні заклади, студенти і студентки, студентське 
життя, Університетський центр культури і медій УМКС 
«Хатка Жака»

З Любліном мені асоціюються передовсім 
виші, а особливо два, ЛКУ і УМКС, в одному
з яких я навчаюся. Студмістечка, студентське 
життя, загалом студенти.

З чим тобі асоціюється Люблін? Які викликає емоції, думки? Чи молодь Любліна так само бачить своє місто? У відповідь 
на ці питання у дослідженні формулювалися зазвичай короткі гасла, які ми представляємо тут, уже підпорядкувавши
їх до певних категорій. Їхня кількість показує, наскільки різноманітні образи Любліна мають молоді люди і які елементи 
цього бачення залишаються у пам’яті. 



Місця Любліна
Старе місто, Зембожицьке водосховище, Литовська 
площа (покази фонтанів), Саксонський сад, Музей 
люблінського села, Краківська брама, площа ім. Леха 
Качинського

Люблін – це місто, багате на простір, де 
можна прогулюватися у вільний час – 
серед Старого міста або на природі: у 
парках, в околицях водосховища.

Розваги
нічне життя міста, клуби, ресторани як одне з місць 
зустрічей молоді, салони з морозивом, торгові центри. 

Мої асоціації з Любліном – це якісь гарні 
місця, в яких можна з’їсти щось смачне, 
якісь гарні місця, де можна разом посидіти.

Культура
Карнавал штукарів, Ніч культури, Ягеллонський ярмарок, 
фестиваль «Фалькон», Козеналії та Ювеналії, багато подій, серед 
яких кожен знайде щось для себе, наприклад, Splat!FilmFest, 
Люблінька ліга міського орієнтування, місця культури, наприклад, 
Університетський центр культури і медій УМКС «Хатка Жака», 
Центр культури в Любліні, Центр зустрічі культур, Молодіжний 
будинок культури, кінотеатри

Люблін завжди асоціювався мені (і досі асоціюється) 
з культурою. Місто саме по собі є величезним 
культурним центром, а на його карті можна знайти 
багато установ, які це підтверджують (...). У календарі 
заходів можна знайти справді широку гаму 
різноманітних подій, які відбуваються у місті (...), 
через що іноді мені реально важко вирішити, яка 
подія є моєю улюбленою. Наступна сторінкa

1 Poznajmy Się!

2 Асоціації з Любліном

3 Люблін: пропозиція для молоді

4 Омріяний Люблін

5 Способи проведення дозвілля

6 Де молодь проводить дозвілля?

7 Звідки молодь знає, що діється у Любліні?

8 Що підтримує активність молоді?

9 Місце зустрічей молоді

10 Бар’єри активності, або чому молодь
       не може робити того, що хотіла б?
11 Як молодь хоче впливати на місто?

12 Що молодь знає про МСЄ?

13 Які форми програми подобаються молоді?

14 Як молодь хоче долучитися до творення
       Молодіжної столиці Європи?
15 Приєднайся до нас

висока
контрастність
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Спорт
спортивні команди, наприклад, РКС «Мотор», спідвей 
(«Мотор Люблін»),басейни, наприклад, «Аква Люблін», 
скейтпарк, стадіон, наприклад, «Арена Люблін», 
Легкоатлетичний стадіон, спортсмени.

Неможливо байдуже пройти повз такі 
об’єкти, як «Аква Люблін», «Арена Люблін», 
Легкоатлетичний стадіон або не радіти зі 
спортивних досягнень наших спортсменів 
(зокрема, здобуття трьох медалей на 
олімпіаді в Токіо).

Атмосфера
настрій міста, Люблін зелений, затишний, спокійний, 
тихий, місця з особливою атмосферою, краєвиди

Дуже подобається мені те, що в Любліні 
збереглося багато старих будівель, немає 
тисячі висоток і суперсучасних будинків. 
Атмосфера міста несамовита. Я приїхала до 
Любліна на навчання і закохалася в це 
місто, у його вигляд. Литовська площа, 
оточена красивими спорудами – ідеальне 
місце, щоб фотографувати або проводити 
дозвілля і впиватися цим краєвидом.

Місто натхнення 
це гасло, яке найчастіше асоціюється з Любліном;
воно функціонує незалежно, без додаткових означень 
чи прикладів.
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воно функціонує незалежно, без додаткових означень 
чи прикладів.



Місто зручне
камерне, у якому легко пересуватися, в тому числі пішки 
або велосипедом, із цікавими пропозиціями, з легким 
доступом до важливих місць, де легко знайомитися з 
іншими людьми

Характер великого міста, поєднаний
зі своєрідним домашнім спокоєм, 
відсутністю гонитви – ось чим для мене
є Люблін. Місто, яке має кількасот тисяч 
мешканців, але в ньому повсюди панує 
спокій, простір, у якому можна почути 
власні думки.

Проблеми
нічний транспорт (тіснява, поганий розклад), брак безпеки, 
брак роботи після отримання диплому, брак відкритості на 
інших людей, засміченість, смог, мало зелені, затори на 
вулицях і брак місць для паркування

Місто, в якому повно студентів, але важко 
знайти роботу через слабку промисловість, 
тож я задумуюся над тим, щоб виїхати
з Люблінщини.

Громадська
діяльність
залученість у справи міста, волонтерство

Тут я народився і живу. Намагаюся долучатися 
до різних справ, які стосуються міста. Сприймаю 
його як місто, яке має великий потенціал, ще не 
використаний повною мірою. Хай там що, я люблю 
це місто, бо маю дуже багато пов’язаних із ним 
спогадів.
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Пропозиція Любліна – це культурні, спортивні заходи, місця зустрічей, можливість відпочинку, інтеграції 
чи участі у прийнятті рішень про місто. Як її оцінює молодь? На графіку ти бачиш стовпчики, які говорять 
про те, який відсоток учасників і учасниць анкети дав цій категорії високу, середню або низьку оцінку. 
Найбільше людей високо оцінило можливості для відпочинку, тобто, наприклад, місця для піших 
прогулянок, велосипедні доріжки. Схожі оцінки отримали спортивна і культурна пропозиція – більше 
половини учасників оцінила їх дуже високо. Нижче оцінюється можливість інтеграції, а найнижче – 
можливість брати участь у прийнятті рішень.

Місто дає молоді чимало можливостей, особливо у сфері освіти чи 
культури. Майже кожен можна знайти щось для себе. Завдяки 
численним фестивалям можна також шукати нові зацікавлення,
 в тому числі нішеві. Однак часом виникає необхідність змінити місце, 
виїхати з Любліна і надихнутися чимось деінде. А потім повернутися, 
бо з огляду на атмосферу цього міста, його затишність, а також 
кількість молодих людей, бути молодим у Любліні добре. Добре жити у 
місті, в якому пульсує життя, особливо влітку. А коли, на думку 
опитаних, було б іще краще? Якби Люблін був більш відкритий і 
толерантний, доступний для людей з інвалідностями, а також якби 
людей різного віку розділяла менша дистанція і між ними можна було 
помітити довіру.  

Наступна сторінкa

Мені також здається, що молодим людям 
цілком добре живеться в Любліні, що 
маємо багато завдяки університетам, 
маємо багато подій, адресованих моїй 
віковій групі, (...) багато місць, де можна 
зустрітися, багато ініціатив.

програму культурних заходів – наприклад,
майстер-класи, концерти, фестивалі, спектаклі

можливості для дозвілля й відпочинку – наприклад, місця
 для прогулянок,  пікніків, велосипедні доріжки,

туристичні маршрути

можливість брати участь у  прийнятті рішень, які стосуються міста
 – наприклад,  участь у громадських обговореннях, голосування у

Громадському бюджеті, діяльність у самоврядуванні

місця зустрічей для молоді – наприклад,
неформальних зустрічей

можливість інтеграції – наприклад, знайомства
 з іншими людьми, з інших  навчальних закладів,

районів, іноземців та іноземок
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висока середня низька

програму спортивних подій і занять – наприклад, спортивні заняття, 
любительський і професійний спорт, можливості для вболівальників
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ВИХІД
Люблін: пропозиція для молоді Як це – бути молодою

людиною у Любліні?
Пропозиція Любліна – це культурні, спортивні заходи, місця зустрічей, можливість відпочинку, інтеграції 
чи участі у прийнятті рішень про місто. Як її оцінює молодь? На графіку ти бачиш стовпчики, які говорять 
про те, який відсоток учасників і учасниць анкети дав цій категорії високу, середню або низьку оцінку. 
Найбільше людей високо оцінило можливості для відпочинку, тобто, наприклад, місця для піших 
прогулянок, велосипедні доріжки. Схожі оцінки отримали спортивна і культурна пропозиція – більше 
половини учасників оцінила їх дуже високо. Нижче оцінюється можливість інтеграції, а найнижче – 
можливість брати участь у прийнятті рішень.

Місто дає молоді чимало можливостей, особливо у сфері освіти чи 
культури. Майже кожен можна знайти щось для себе. Завдяки 
численним фестивалям можна також шукати нові зацікавлення,
 в тому числі нішеві. Однак часом виникає необхідність змінити місце, 
виїхати з Любліна і надихнутися чимось деінде. А потім повернутися, 
бо з огляду на атмосферу цього міста, його затишність, а також 
кількість молодих людей, бути молодим у Любліні добре. Добре жити у 
місті, в якому пульсує життя, особливо влітку. А коли, на думку 
опитаних, було б іще краще? Якби Люблін був більш відкритий і 
толерантний, доступний для людей з інвалідностями, а також якби 
людей різного віку розділяла менша дистанція і між ними можна було 
помітити довіру.  

Мені також здається, що молодим людям 
цілком добре живеться в Любліні, що 
маємо багато завдяки університетам, 
маємо багато подій, адресованих моїй 
віковій групі, (...) багато місць, де можна 
зустрітися, багато ініціатив.

програму культурних заходів – наприклад,
майстер-класи, концерти, фестивалі, спектаклі

можливості для дозвілля й відпочинку – наприклад, місця
 для прогулянок,  пікніків, велосипедні доріжки,

туристичні маршрути

можливість брати участь у  прийнятті рішень, які стосуються міста
 – наприклад,  участь у громадських обговореннях, голосування у

Громадському бюджеті, діяльність у самоврядуванні

місця зустрічей для молоді – наприклад,
неформальних зустрічей

можливість інтеграції – наприклад, знайомства
 з іншими людьми, з інших  навчальних закладів,

районів, іноземців та іноземок

висока середня низька

програму спортивних подій і занять – наприклад, спортивні заняття, 
любительський і професійний спорт, можливості для вболівальників



Люблін моїх мрій сповнений зелені. У ньому 
багато нагод участі в якихось недорогих 
культурних заходах. А також створює 
багато можливостей для саморозвитку
і допомоги іншим, наприклад, шляхом 
волонтерства.Також ходить більше 
тролейбусів і автобусів. Є багато 
можливостей розвивати свої захоплення 
(наприклад, у будинку культури), не 
витрачаючи занадто багато грошей.

Польська Кремнієва долина, більше тренінгів, 
присвячених стартапам, заснуванню бізнесу, 
новим технологіям, більше TEDx, Fuckup Nights, 
місць, які спонукають до креативної діяльності, 
повних цікавих і амбітних людей, майстер-класів, 
будинків організацій, присвячених зустрічам і 
єднанню людей зі схожими захопленнями.

Такий, де кожен може почувати себе в безпеці й 
може показати, ким є насправді, не боячись, що 

інші мешканці показуватимуть на нього пальцями.
Зелений, з іще більшою кількістю людей, залучених 
у громадську діяльність, із місцями для молоді, які 

сприяють розвитку чи просто дають можливість 
зустрітися.

Молоді люди бачать розвиток міста, але вказують також свої мрії і напрямки, в яких, на їхню думку, місто 
повинно рухатися. Вони звертають особливу увагу на те, що в місті повинно бути безпечніше. Вони 
прагнуть мати набагато ширшу пропозицію розваг, кращі можливості для розвитку своїх зацікавлень, у 
тому числі спортивної активності (включно з цілком аматорською і доступною також для тих, хто вже 
здобув освіту). Важливо також, щоб Люблін був містом екологічним, чистим і естетичним. Якими ще є мрії 
молоді про Люблін?
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Люблін

Омріяний Люблін Люблін моїх мрій сповнений зелені. У ньому 
багато нагод участі в якихось недорогих 
культурних заходах. А також створює 
багато можливостей для саморозвитку
і допомоги іншим, наприклад, шляхом 
волонтерства.Також ходить більше 
тролейбусів і автобусів. Є багато 
можливостей розвивати свої захоплення 
(наприклад, у будинку культури), не 
витрачаючи занадто багато грошей.

Польська Кремнієва долина, більше тренінгів, 
присвячених стартапам, заснуванню бізнесу, 
новим технологіям, більше TEDx, Fuckup Nights, 
місць, які спонукають до креативної діяльності, 
повних цікавих і амбітних людей, майстер-класів, 
будинків організацій, присвячених зустрічам і 
єднанню людей зі схожими захопленнями.

Такий, де кожен може почувати себе в безпеці й 
може показати, ким є насправді, не боячись, що 

інші мешканці показуватимуть на нього пальцями.
Зелений, з іще більшою кількістю людей, залучених 
у громадську діяльність, із місцями для молоді, які 

сприяють розвитку чи просто дають можливість 
зустрітися.

Молоді люди бачать розвиток міста, але вказують також свої мрії і напрямки, в яких, на їхню думку, місто 
повинно рухатися. Вони звертають особливу увагу на те, що в місті повинно бути безпечніше. Вони 
прагнуть мати набагато ширшу пропозицію розваг, кращі можливості для розвитку своїх зацікавлень, у 
тому числі спортивної активності (включно з цілком аматорською і доступною також для тих, хто вже 
здобув освіту). Важливо також, щоб Люблін був містом екологічним, чистим і естетичним. Якими ще є мрії 
молоді про Люблін?
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Як молодь проводить дозвілля? Які має зацікавлення? Важко просто відповісти на це запитання. І добре! 
Різноманітність відповідей, зацікавлень, захоплень, особистостей показує, наскільки строкатою є молодь. 
Дехто любить проводити час удома або на прогулянках, хтось інший займається спортом або розвиває 
свої таланти. Частина проводить дозвілля в колі знайомих або сім’ї, а інші віддають перевагу самотності.
Є такі, чиї зацікавлення не обмежуються однією темою, хто поєднує різні теми. А є й такі, що цілком 
присвячують себе одній пристрасті. І це чудово – силою молоді в Любліні є її розмаїття. Нижче ми 
представляємо приклади того, що розповіли нам про своє дозвілля молоді мешканці й мешканки Любліна.

Наступна сторінкa

Я люблю пробувати нову їжу,
тому тішуся, коли в Любліні 
з’являються нові ресторани.

Медії
гра на комп’ютері, телефоні; проведення 
часу в інтернеті, творення/відтворення 
фотографій, відео, наприклад, тікток, 

розмови зі знайомими у чатах, 
програмування, створення зображень, 

активність у соцмережах

Зустрічі
зі знайомими, друзями, симпатією, сім’єю, 
зустрічі в групах інтересів, наприклад, 

фанатів BMW, скаутинг

Розвиток зацікавлень
кулінарія (у тому числі рослинна кухня), 

випічка, співи, читання, танець, перегляд 
фільмів і серіалів, малювання, живопис, 

слухання музики і подкастів, гра на 
музичних інструментах, майстрування, 

писання, фотографування, настільні ігри, 
садівництво/догляд за рослинами, театр, 

ручні роботи/рукоділля, напр., 
виготовлення свічок...
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       не може робити того, що хотіла б?
11 Як молодь хоче впливати на місто?

12 Що молодь знає про МСЄ?

13 Які форми програми подобаються молоді?

14 Як молодь хоче долучитися до творення
       Молодіжної столиці Європи?
15 Приєднайся до нас
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Способи проведення дозвілля

Як молодь проводить дозвілля? Які має зацікавлення? Важко просто відповісти на це запитання. І добре! 
Різноманітність відповідей, зацікавлень, захоплень, особистостей показує, наскільки строкатою є молодь. 
Дехто любить проводити час удома або на прогулянках, хтось інший займається спортом або розвиває 
свої таланти. Частина проводить дозвілля в колі знайомих або сім’ї, а інші віддають перевагу самотності.
Є такі, чиї зацікавлення не обмежуються однією темою, хто поєднує різні теми. А є й такі, що цілком 
присвячують себе одній пристрасті. І це чудово – силою молоді в Любліні є її розмаїття. Нижче ми 
представляємо приклади того, що розповіли нам про своє дозвілля молоді мешканці й мешканки Любліна.

Я люблю пробувати нову їжу,
тому тішуся, коли в Любліні 
з’являються нові ресторани.

Медії
гра на комп’ютері, телефоні; проведення 
часу в інтернеті, творення/відтворення 
фотографій, відео, наприклад, тікток, 

розмови зі знайомими у чатах, 
програмування, створення зображень, 

активність у соцмережах

Зустрічі
зі знайомими, друзями, симпатією, сім’єю, 
зустрічі в групах інтересів, наприклад, 

фанатів BMW, скаутинг

Розвиток зацікавлень
кулінарія (у тому числі рослинна кухня), 

випічка, співи, читання, танець, перегляд 
фільмів і серіалів, малювання, живопис, 

слухання музики і подкастів, гра на 
музичних інструментах, майстрування, 

писання, фотографування, настільні ігри, 
садівництво/догляд за рослинами, театр, 

ручні роботи/рукоділля, напр., 
виготовлення свічок...



Спортивна активність
йога, тренування у тренажерному залі, 

їзда на велосипеді, командні ігри, 
наприклад, баскетбол, волейбол, футбол, 

гандбол, роликові ковзани, ковзани, 
вітрильний спорт...

Догляд за своєю зовнішністю
стилізація нігтів, стилізація одягу

Покупки
покупки у торгових центрах, магазинах 

уживаного одягу

Розваги
походи по клубах, вечірки зі знайомими, 
участь у концертах, вихід до ресторанів 

чи пабів

Духовний і особистий 
розвиток

молитва, медитація, самовдосконалення

Наступна сторінкa

Екскурсії та подорожі
поїздки поза Люблін, відвідини більших 

міст або тихих місць, мініекскурсії

Громадська діяльність
організація зборів коштів, участь
у заходах, ініційованих різними 

організаціями

Прогулянки
містом, у лісі, зі знайомими, наодинці, з 

собакою (в тому числі опіка, гра), 
розглядання цікавих краєвидів або 

провулків Любліна
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       не може робити того, що хотіла б?
11 Як молодь хоче впливати на місто?

12 Що молодь знає про МСЄ?
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Способи проведення дозвілля

Спортивна активність
йога, тренування у тренажерному залі, 

їзда на велосипеді, командні ігри, 
наприклад, баскетбол, волейбол, футбол, 

гандбол, роликові ковзани, ковзани, 
вітрильний спорт...

Догляд за своєю зовнішністю
стилізація нігтів, стилізація одягу

Покупки
покупки у торгових центрах, магазинах 

уживаного одягу

Розваги
походи по клубах, вечірки зі знайомими, 
участь у концертах, вихід до ресторанів 

чи пабів

Духовний і особистий 
розвиток

молитва, медитація, самовдосконалення

Екскурсії та подорожі
поїздки поза Люблін, відвідини більших 

міст або тихих місць, мініекскурсії

Громадська діяльність
організація зборів коштів, участь
у заходах, ініційованих різними 

організаціями

Прогулянки
містом, у лісі, зі знайомими, наодинці, з 

собакою (в тому числі опіка, гра), 
розглядання цікавих краєвидів або 

провулків Любліна

Сон



Я люблю їздити велосипедом на водосховище. 
Часом виходжу також зі знайомими на Старе 
місто, наприклад, на морозиво, до 
Макдональдса, на гофри, на трубочки з 
кремом або просто на прогулянку.

Наступна сторінкa

місця в центрі міста: 
Старе місто, Краківське Передмістя – пішохідна зона, 
Литовська площа, Замкова площа, Краківська брама, 
Домініканська площа, площа Гемпля, провулок Гартвіґів, 
площа По Фарі, Катедральна площа, площа ім. Леха 
Качинського біля Центру культури

місця біля дому
ігрові майданчики, мости, залізничні станції, закинуті місця
і будинки

Молоді люди, які відповідали на питання анкети, вказують, що найчастіше проводять дозвілля 
вдома, а коли виходять із дому, то найчастіше прямують у бік Старого міста, Литовської площі або 
торгових центрів. Вони також люблять проводити час у своєму житловому масиві, мікрорайоні, але 
охоче використовують також простір у центрі міста. Однак не всі знаходять добре місце для себе, 
дехто відзначає, що місць для молоді в Любліні досі замало. 

Де можна зустріти молодих людей у Любліні? Нижче ми зібрали 
інформацію про місця, де молодь проводить час, вільний від 
школи, навчання, роботи або інших обов’язків. 

1 Poznajmy Się!

2 Асоціації з Любліном

3 Люблін: пропозиція для молоді

4 Омріяний Люблін

5 Способи проведення дозвілля

6 Де молодь проводить дозвілля?

7 Звідки молодь знає, що діється у Любліні?

8 Що підтримує активність молоді?

9 Місце зустрічей молоді

10 Бар’єри активності, або чому молодь
       не може робити того, що хотіла б?
11 Як молодь хоче впливати на місто?

12 Що молодь знає про МСЄ?

13 Які форми програми подобаються молоді?

14 Як молодь хоче долучитися до творення
       Молодіжної столиці Європи?
15 Приєднайся до нас

висока
контрастність

ВИХІД
Де молодь
проводить дозвілля?

Я люблю їздити велосипедом на водосховище. 
Часом виходжу також зі знайомими на Старе 
місто, наприклад, на морозиво, до 
Макдональдса, на гофри, на трубочки з 
кремом або просто на прогулянку.

місця в центрі міста: 
Старе місто, Краківське Передмістя – пішохідна зона, 
Литовська площа, Замкова площа, Краківська брама, 
Домініканська площа, площа Гемпля, провулок Гартвіґів, 
площа По Фарі, Катедральна площа, площа ім. Леха 
Качинського біля Центру культури

місця біля дому
ігрові майданчики, мости, залізничні станції, закинуті місця
і будинки

Молоді люди, які відповідали на питання анкети, вказують, що найчастіше проводять дозвілля 
вдома, а коли виходять із дому, то найчастіше прямують у бік Старого міста, Литовської площі або 
торгових центрів. Вони також люблять проводити час у своєму житловому масиві, мікрорайоні, але 
охоче використовують також простір у центрі міста. Однак не всі знаходять добре місце для себе, 
дехто відзначає, що місць для молоді в Любліні досі замало. 

Де можна зустріти молодих людей у Любліні? Нижче ми зібрали 
інформацію про місця, де молодь проводить час, вільний від 
школи, навчання, роботи або інших обов’язків. 



комерційні місця:
ргові центри, квест-кімната, кав’ярні, бари і паби,
ресторани, клуби

місця у зеленому, відпочинковому просторі:
яри, Старий гай, парки: Людовий, Завільцова, Рури, ім. Івана 
Павла ІІ, Саксонський сад; Чеховські гірки, Ботанічний сад, 
Зембожицьке водосховище, ліс Домброва, річки: Чернєювка, 
Бистшиця; простір житлових масивів і улюблені лавки. 

місця, пов’язані зі спортом:
спортивні поля, стіни для скелелазіння, льодові катки 
(«Айсманія»), стайні, батутні парки, велосипедні доріжки, 
спортзали, тренажерні зали, фітнес-клуби, тири, стадіони: 
наприклад, «Арена», спідвейний стадіон, зали для боулінгу

місця, пов’язані з культурою: 
будинки культури, кінотеатри, костел, Музей люблінського 
села, Центр зустрічі культур, «Хатка Жака», бібліотеки, Центр 
культури (внутрішній двір ЦК), Галерея «Лабіринт»

власний простір:
вдома, у знайомих

Наступна сторінкa
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10 Бар’єри активності, або чому молодь
       не може робити того, що хотіла б?
11 Як молодь хоче впливати на місто?

12 Що молодь знає про МСЄ?

13 Які форми програми подобаються молоді?

14 Як молодь хоче долучитися до творення
       Молодіжної столиці Європи?
15 Приєднайся до нас
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ВИХІДкомерційні місця:
ргові центри, квест-кімната, кав’ярні, бари і паби,
ресторани, клуби

місця у зеленому, відпочинковому просторі:
яри, Старий гай, парки: Людовий, Завільцова, Рури, ім. Івана 
Павла ІІ, Саксонський сад; Чеховські гірки, Ботанічний сад, 
Зембожицьке водосховище, ліс Домброва, річки: Чернєювка, 
Бистшиця; простір житлових масивів і улюблені лавки. 

місця, пов’язані зі спортом:
спортивні поля, стіни для скелелазіння, льодові катки 
(«Айсманія»), стайні, батутні парки, велосипедні доріжки, 
спортзали, тренажерні зали, фітнес-клуби, тири, стадіони: 
наприклад, «Арена», спідвейний стадіон, зали для боулінгу

місця, пов’язані з культурою: 
будинки культури, кінотеатри, костел, Музей люблінського 
села, Центр зустрічі культур, «Хатка Жака», бібліотеки, Центр 
культури (внутрішній двір ЦК), Галерея «Лабіринт»

власний простір:
вдома, у знайомих



Наступна сторінкa

Найчастіше джерелом інформації про Люблін є соцмережі, знайомі/члени сім’ї, пошукові сайти, наприклад, 
Google. Простором, де здобувається інформація про те, що відбувається в Любліні, є також школа або вищий 
навчальний заклад, а ще – розміщені в місті плакати і білборди. Інтернет-сайти, портали чи блоги рідше 
використовуються для пошуку інформації, так само, як телебачення, радіо, листівки чи спільноти, пов’язані
з іграми чи зацікавленнями. 

соцмережі

знайомі, родичі

пошукові системи, напр. Google

школа, університет

веб-сайти, напр. портали новин, блоги

телебачення

радіо

листівки

спільноти, пов’язані з іграми
або зацікавленнями

інші джерела

Я не шукаю інформації про те,
що відбувається в Любліні

плакати, білборди або інші написи у міському
просторі, наприклад, на тротуарах
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       Молодіжної столиці Європи?
15 Приєднайся до нас
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ВИХІД
Звідки молодь знає,
що діється у Любліні?

соцмережі

знайомі, родичі

пошукові системи, напр. Google

школа, університет

веб-сайти, напр. портали новин, блоги

телебачення

радіо

листівки

спільноти, пов’язані з іграми
або зацікавленнями

інші джерела

Я не шукаю інформації про те,
що відбувається в Любліні

плакати, білборди або інші написи у міському
просторі, наприклад, на тротуарах

Найчастіше джерелом інформації про Люблін є соцмережі, знайомі/члени сім’ї, пошукові сайти, наприклад, 
Google. Простором, де здобувається інформація про те, що відбувається в Любліні, є також школа або вищий 
навчальний заклад, а ще – розміщені в місті плакати і білборди. Інтернет-сайти, портали чи блоги рідше 
використовуються для пошуку інформації, так само, як телебачення, радіо, листівки чи спільноти, пов’язані
з іграми чи зацікавленнями. 



Наступна сторінкa

Молодші люди (у віці від 10 до 14 років) більшою мірою використовують знання про події в 
Любліні, які отримали від когось. Знайомі, члени сім’ї або вчителі підкажуть, поділяться 
інформацією про якусь подію, можливо, заохотять або навіть запропонують спільний похід. 
Пошукові сайти, наприклад, Google – це також інструмент, який охоче використовують люди в 
цій віковій групі. Чим старшими є люди, тим більшою мірою вони самі активно здобувають 
інформацію, шукаючи її спершу в сфері своїх зацікавлень. Найчастіше початок навчання у 
середній або вищій школі є тим.

моментом, коли молоді люди починають пізнавати місто і його пропозицію самотужки. Учні 
середніх шкіл, так само, як студенти і студентки, охоче використовують інформацію, що 
передається у різних формах середніми школами і вишами.

Люди після 20 років охочіше використовують соцмережі, такі як фейсбук, інстаграм, рідше 
тікток або твітер, а також інформацію з вебсайтів, порталів чи блогів. У випадку фейсбука, 
який є найбільшою інформаційною платформою для молоді, складність полягає в тому, що з 
метою доступу до поточної інформації треба спочатку підписатися на відповідні профілі та 
фанпейджі, а найкраще додати їх до улюблених. Інакше пошук інформації буде складнішим.
Усі групи використовують плакати та інформацію, доступні в міському просторі чи в 
навчальних закладах. Безвідносно до віку вони використовують також інформацію, отриману 
від знайомих або членів сім’ї. 

плануй масштабну промоакцію, щоб вона охопила
також тих людей, які ще не підписані на твої профілі в соцмережах

якщо створювати одне місце на всю інформацію
– то лише мобільний додаток

реалізуй інформаційну кампанію, скеровану до батьків

дбай про адекватний комунікат у різних соцмережах

співпрацюй зі шкільним та університетським середовищем,
передавай інформацію, в тому числі плакати, до середніх 
та вищих навчальних закладів
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ВИХІД

Що змінює вік у пошуку інформації?

Як налагодити добру
комунікацію з молоддю?

Молодші люди (у віці від 10 до 14 років) більшою мірою використовують знання про події в 
Любліні, які отримали від когось. Знайомі, члени сім’ї або вчителі підкажуть, поділяться 
інформацією про якусь подію, можливо, заохотять або навіть запропонують спільний похід. 
Пошукові сайти, наприклад, Google – це також інструмент, який охоче використовують люди в 
цій віковій групі. Чим старшими є люди, тим більшою мірою вони самі активно здобувають 
інформацію, шукаючи її спершу в сфері своїх зацікавлень. Найчастіше початок навчання у 
середній або вищій школі є тим.

моментом, коли молоді люди починають пізнавати місто і його пропозицію самотужки. Учні 
середніх шкіл, так само, як студенти і студентки, охоче використовують інформацію, що 
передається у різних формах середніми школами і вишами.

Люди після 20 років охочіше використовують соцмережі, такі як фейсбук, інстаграм, рідше 
тікток або твітер, а також інформацію з вебсайтів, порталів чи блогів. У випадку фейсбука, 
який є найбільшою інформаційною платформою для молоді, складність полягає в тому, що з 
метою доступу до поточної інформації треба спочатку підписатися на відповідні профілі та 
фанпейджі, а найкраще додати їх до улюблених. Інакше пошук інформації буде складнішим.
Усі групи використовують плакати та інформацію, доступні в міському просторі чи в 
навчальних закладах. Безвідносно до віку вони використовують також інформацію, отриману 
від знайомих або членів сім’ї. 

плануй масштабну промоакцію, щоб вона охопила
також тих людей, які ще не підписані на твої профілі в соцмережах

якщо створювати одне місце на всю інформацію
– то лише мобільний додаток

реалізуй інформаційну кампанію, скеровану до батьків

дбай про адекватний комунікат у різних соцмережах

співпрацюй зі шкільним та університетським середовищем,
передавай інформацію, в тому числі плакати, до середніх 
та вищих навчальних закладів



Хочеш підтримувати молодь у її активності?
Маємо для тебе кілька порад від учасників
і учасниць дослідження:

Наступна сторінкa

Молоді люди, які брали участь у дослідженні, багато розповіли про свою активність. Для них важливо, щоб 
Люблін був місцем, у якому молодь ініціює події, втілює свої ідеї. Що необхідно для того, щоб молоді люди 
розправили крила? Найбільшою підтримкою для втілення власних ініціатив є фінанси, інформація, відповідне 
місце, а також організаційна допомога, наприклад, у плануванні дій, організації чого-небудь. Молодим людям 
потрібний доступ до технологій, підтримка людини, яка мотивує, а також допомога в просуванні. Найменшим є 
зацікавлення юридичною підтримкою.

Зі збільшенням віку учасники і учасниці досліджень частіше зазначають, що для втілення своїх ідей 
необхідно мати фінансові кошти та підтримку у сфері просування. Наймолодші частіше відповідали, що не 
знають, що потрібно для втілення ідей.

На думку учасників і учасниць інтерв’ю, саме школа, особливо середня, може бути першою природною 
територією для навчання активності. Саме тут повинні бути створені умови для ініціювання заходів молоддю і 
тут повинні бути люди, які підтримуватимуть молодь і заохотять її до діяльності.

створи
у школі простір для реалізації ініціатив учнів і учениць,

забезпеч
почуття безпеки, щоб вони не боялися експериментувати, помилятися, 
а іноді… «зникнути» з кількох уроків для блага справи,

мотивуй і підтримуй
коли з’являться сумніви, неприємні слова або щось не вдасться,

передавай інформацію і знання 
за допомогою програм розвитку для молоді, участі в різних акціях, 
проєктах, які передбачають активність молоді, майстер-класи, 
підтримку ініціатив,

заохочуй
до участі в них, вишуковуй людей із потенціалом і допоможи їм 
робити перші кроки!
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1 Poznajmy Się!

2 Асоціації з Любліном

3 Люблін: пропозиція для молоді

4 Омріяний Люблін

5 Способи проведення дозвілля

6 Де молодь проводить дозвілля?

7 Звідки молодь знає, що діється у Любліні?

8 Що підтримує активність молоді?

9 Місце зустрічей молоді

10 Бар’єри активності, або чому молодь
       не може робити того, що хотіла б?
11 Як молодь хоче впливати на місто?

12 Що молодь знає про МСЄ?

13 Які форми програми подобаються молоді?

14 Як молодь хоче долучитися до творення
       Молодіжної столиці Європи?
15 Приєднайся до нас

висока
контрастність
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ВИХІД
Що підтримує
активність молоді?
Хочеш підтримувати молодь у її активності?
Маємо для тебе кілька порад від учасників
і учасниць дослідження:

Молоді люди, які брали участь у дослідженні, багато розповіли про свою активність. Для них важливо, щоб 
Люблін був місцем, у якому молодь ініціює події, втілює свої ідеї. Що необхідно для того, щоб молоді люди 
розправили крила? Найбільшою підтримкою для втілення власних ініціатив є фінанси, інформація, відповідне 
місце, а також організаційна допомога, наприклад, у плануванні дій, організації чого-небудь. Молодим людям 
потрібний доступ до технологій, підтримка людини, яка мотивує, а також допомога в просуванні. Найменшим є 
зацікавлення юридичною підтримкою.

Зі збільшенням віку учасники і учасниці досліджень частіше зазначають, що для втілення своїх ідей 
необхідно мати фінансові кошти та підтримку у сфері просування. Наймолодші частіше відповідали, що не 
знають, що потрібно для втілення ідей.

На думку учасників і учасниць інтерв’ю, саме школа, особливо середня, може бути першою природною 
територією для навчання активності. Саме тут повинні бути створені умови для ініціювання заходів молоддю і 
тут повинні бути люди, які підтримуватимуть молодь і заохотять її до діяльності.

створи
у школі простір для реалізації ініціатив учнів і учениць,

забезпеч
почуття безпеки, щоб вони не боялися експериментувати, помилятися, 
а іноді… «зникнути» з кількох уроків для блага справи,

мотивуй і підтримуй
коли з’являться сумніви, неприємні слова або щось не вдасться,

передавай інформацію і знання 
за допомогою програм розвитку для молоді, участі в різних акціях, 
проєктах, які передбачають активність молоді, майстер-класи, 
підтримку ініціатив,

заохочуй
до участі в них, вишуковуй людей із потенціалом і допоможи їм 
робити перші кроки!
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Молоді люди дуже часто говорять про те, що їм потрібні свої місця, в яких вони зможуть 
проводити час і зустрітися зі знайомими. Якими повинні бути ці місця?

Там тепло і затишно (можна сховатися від дощу, вітру, снігу й холоду, але 
також від спеки), є книжки, які можна почитати, не позичаючи,
є настільні ігри, зручні місця для сидіння (наприклад, пуфи), якесь місце 
для навчання, десь, де можна спостерігати за світом навколо (наприклад, 
є великі вікна), розмовляти зі знайомими.

Вигляд якогось місця спочатку приваблює, а лише потім хтось дізнається,
що є всередині. Є, наприклад, якийсь будинок, який суперцікаво виглядає і він 
відкритий, туди можна нормально зайти, хтось зробить висновок: «о, цікаво»
і увійде (...), а якщо будинок буде якимось бридким місцем, туди ніхто не піде, 
тож це повинно приваблювати виглядом і затримувати тим, що там 
відбувається.

м’які канапи і пуфи, кольорове світло, багато 
рослин, тепло (відповідна температура),
а все для того, щоб зручно сісти

естетичний і модно оформлений інтер’єр, який 
заохочує, щоб там провести більше часу, інтригує

Наступна сторінкa

1 Poznajmy Się!

2 Асоціації з Любліном

3 Люблін: пропозиція для молоді

4 Омріяний Люблін

5 Способи проведення дозвілля

6 Де молодь проводить дозвілля?

7 Звідки молодь знає, що діється у Любліні?

8 Що підтримує активність молоді?

9 Місце зустрічей молоді

10 Бар’єри активності, або чому молодь
       не може робити того, що хотіла б?
11 Як молодь хоче впливати на місто?

12 Що молодь знає про МСЄ?

13 Які форми програми подобаються молоді?

14 Як молодь хоче долучитися до творення
       Молодіжної столиці Європи?
15 Приєднайся до нас

висока
контрастність

ВИХІДМісце зустрічей молоді
Молоді люди дуже часто говорять про те, що їм потрібні свої місця, в яких вони зможуть 
проводити час і зустрітися зі знайомими. Якими повинні бути ці місця?

Там тепло і затишно (можна сховатися від дощу, вітру, снігу й холоду, але 
також від спеки), є книжки, які можна почитати, не позичаючи,
є настільні ігри, зручні місця для сидіння (наприклад, пуфи), якесь місце 
для навчання, десь, де можна спостерігати за світом навколо (наприклад, 
є великі вікна), розмовляти зі знайомими.

Вигляд якогось місця спочатку приваблює, а лише потім хтось дізнається,
що є всередині. Є, наприклад, якийсь будинок, який суперцікаво виглядає і він 
відкритий, туди можна нормально зайти, хтось зробить висновок: «о, цікаво»
і увійде (...), а якщо будинок буде якимось бридким місцем, туди ніхто не піде, 
тож це повинно приваблювати виглядом і затримувати тим, що там 
відбувається.

м’які канапи і пуфи, кольорове світло, багато 
рослин, тепло (відповідна температура),
а все для того, щоб зручно сісти

естетичний і модно оформлений інтер’єр, який 
заохочує, щоб там провести більше часу, інтригує



Спокійне, але з великою кількістю людей, місце, в якому почуваєшся 
безпечно, яке доступне для кожного (без огляду на статус, орієнтацію 
тощо); місце, де будуть люди з моєї вікової категорії.

Неформальна атмосфера. Думаю, що це також трохи таке місце, 
яке невідоме усім, що радше весь Люблін про нього не знає, але 
також програма, яка налаштована на відкритість на кожного.

для підлітків із середньої й початкової 
школи це одна з основних умов 
користування таким місцем; можливо, що 
безпеку гарантуватиме присутність дорослої 
людини як господаря, однак характер і 
події у просторі повинні належати молоді

неформальною, в якій кожен 
почуватиметься бажаним гостем, що дає 
почуття затишку й камерності

Наступна сторінкa

1 Poznajmy Się!

2 Асоціації з Любліном

3 Люблін: пропозиція для молоді

4 Омріяний Люблін

5 Способи проведення дозвілля

6 Де молодь проводить дозвілля?

7 Звідки молодь знає, що діється у Любліні?

8 Що підтримує активність молоді?

9 Місце зустрічей молоді

10 Бар’єри активності, або чому молодь
       не може робити того, що хотіла б?
11 Як молодь хоче впливати на місто?

12 Що молодь знає про МСЄ?

13 Які форми програми подобаються молоді?

14 Як молодь хоче долучитися до творення
       Молодіжної столиці Європи?
15 Приєднайся до нас
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ВИХІД

Спокійне, але з великою кількістю людей, місце, в якому почуваєшся 
безпечно, яке доступне для кожного (без огляду на статус, орієнтацію 
тощо); місце, де будуть люди з моєї вікової категорії.

Неформальна атмосфера. Думаю, що це також трохи таке місце, 
яке невідоме усім, що радше весь Люблін про нього не знає, але 
також програма, яка налаштована на відкритість на кожного.

для підлітків із середньої й початкової 
школи це одна з основних умов 
користування таким місцем; можливо, що 
безпеку гарантуватиме присутність дорослої 
людини як господаря, однак характер і 
події у просторі повинні належати молоді

неформальною, в якій кожен 
почуватиметься бажаним гостем, що дає 
почуття затишку й камерності



Це великий кольоровий будинок із парою скейтпарків (також критих), де є зал для малювання, 
зал для пейнтболу, заповідник із пандами, зал із книжками, зал зі стіною для скелелазіння, 
спортивний зал (також із повітряними полотнами), зал для творення музики, аквапарк. Я хотіла
б могти приходити туди, коли хочу, і робити те, на що якраз маю бажання.

хоч і доступне для багатьох – важливо, щоб 
місце зустрічей не було масовим; навіть 
якщо простір буде більший, у ньому мають 
бути різні куточки чи кімнати, щоб можна 
було сісти зі знайомими у своєму товаристві

у вікні між заняттями або відразу після уроків сюди 
можна заглянути, щоб повчитися або спільно зробити 
заліковий проєкт; можна почекати на автобус, а 
пополудні й на вихідних узяти участь у майстер-класах 
чи інших подіях, у будь-яку мить можна просто прийти, 
сісти і гарно провести час зі знайомими або самому

Тихе, спокійне місце, приязне до людей у спектрі аутизму, де 
можна провести час по-своєму, без оцінювання перехожих.
Таке, де можна бути повністю собою.

толерантне для всіх, доступне для людей з інвалідністю, а також іноземців та іноземок 
– таке, де зустрічі будуть поєднуватися з інтеграцією
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місце зустрічей не було масовим; навіть 
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заліковий проєкт; можна почекати на автобус, а 
пополудні й на вихідних узяти участь у майстер-класах 
чи інших подіях, у будь-яку мить можна просто прийти, 
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Таке місце з канапами, затишними пледами, старими килимами від бабці, книжками,
а також кавою і водою, яка майже нічого не коштує, але водночас створює таку 
атмосферу, що хтось тут залишив для мене чайник, у якому я можу зробити для себе 
локшину, коли чекаю, і не мушу ні перед ким сповідатися, навіщо я приходжу, чому,
і на скільки залишився.

ніхто не може тут бути голодним, місце 
повинно забезпечувати можливість купівлі 
(недорогої) кави чи чаю, напоїв і їжі, чудовим 
розв’язком може бути також відкрита кухня, з 
якої кожен може скористатися

а може, і там, і там? У теплу пору року місце зустрічей може 
функціонувати на відкритому просторі, оскільки особливо 
важливо, щоб у цьому просторі була зелень; серед різних ідей 
повторюється кінотеатр просто неба, виставки; відкрите повітря 
дає також почуття безпеки у контексті пандемії, водночас узимку 
і в дощові дні потрібне місце під дахом, тепле і гостинне

Наступна сторінкa

Місця для слухання музики й танців та місце 
для відпочинку в тиші з пуфами, книжками, 
аудіокнигами, місце на сієсту та якісь 
комп’ютери або лептопи, щоб зробити домашню 
роботу або пошукати щось в інтернеті.

відповідне для того, щоб приємно провести час: консолі, стіл для 
пінг-понгу, настільні ігри, доступний бездротовий інтернет, книжки
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атмосферу, що хтось тут залишив для мене чайник, у якому я можу зробити для себе 
локшину, коли чекаю, і не мушу ні перед ким сповідатися, навіщо я приходжу, чому,
і на скільки залишився.
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і в дощові дні потрібне місце під дахом, тепле і гостинне

Місця для слухання музики й танців та місце 
для відпочинку в тиші з пуфами, книжками, 
аудіокнигами, місце на сієсту та якісь 
комп’ютери або лептопи, щоб зробити домашню 
роботу або пошукати щось в інтернеті.

відповідне для того, щоб приємно провести час: консолі, стіл для 
пінг-понгу, настільні ігри, доступний бездротовий інтернет, книжки



Мені здається, що добрими місцями були б такі, наприклад, у якихось 
парках чи   деінде, на вогнища. Молодь дуже любить вогнища, навіть
я обожнюю вогнища, так посидіти собі, щоб хтось приніс гітару, бо мої 
знайомі також грають на гітарі, щоб так посидіти собі культурно біля 
вогнища, послухати музику, порозважатися. Було б добре, якби були
такі місця, і щоб поліція до цього не чіплялася, бо це таки складно.

для багатьох найкращим розташуванням є центр, особливо якщо там вони
ходять до школи; з іншого боку, хтось хотів би мати свої місця для зустрічей
у мікрорайонах, поблизу шкіл; місць повинно бути більше, щоб вони формували
свої маленькі спільноти, щоб кожен мав до них доступ

Наведене бачення було характерне передовсім для молодих людей 
у віці до 20 років. Студенти і студентки, а також ті, хто вже працює, 

охочіше зустрічаються зі знайомими в себе вдома або виходять до 
бару, до кав’ярні, ресторану чи пабу. Студенти і студентки люблять 

зустрічатися на природі – прогулянки, вогнища, барбекю. На відміну 
від молодших друзів і подруг, вони хотіли б у місці своїх зустрічей 

також могти культурно і в спокої випити пива. 

Коли я навчався в Бельгії, там було повно бібліотек і кожен міг 
собі прийти, повчитися в бібліотеці, але крім бібліотек, були так 

звані студентські клуби. Можна було туди прийти, випити кави, 
навіть купити мале пиво – 0,3, пограти в шахи, пограти в якісь 

настільні ігри, також повчитися, порозмовляти, з’їсти обід. (...) У 
Бельгії було так – купуєш за 15 євро чашку до кави і кожного разу, 

коли прийдеш із цією чашкою в той студентський клуб, можеш пити 
каву безкоштовно. Хто робить каву – студенти для студентів, задарма, 

приходять волонтери. 
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такі місця, і щоб поліція до цього не чіплялася, бо це таки складно.
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ходять до школи; з іншого боку, хтось хотів би мати свої місця для зустрічей
у мікрорайонах, поблизу шкіл; місць повинно бути більше, щоб вони формували
свої маленькі спільноти, щоб кожен мав до них доступ

Наведене бачення було характерне передовсім для молодих людей 
у віці до 20 років. Студенти і студентки, а також ті, хто вже працює, 

охочіше зустрічаються зі знайомими в себе вдома або виходять до 
бару, до кав’ярні, ресторану чи пабу. Студенти і студентки люблять 

зустрічатися на природі – прогулянки, вогнища, барбекю. На відміну 
від молодших друзів і подруг, вони хотіли б у місці своїх зустрічей 

також могти культурно і в спокої випити пива. 

Коли я навчався в Бельгії, там було повно бібліотек і кожен міг 
собі прийти, повчитися в бібліотеці, але крім бібліотек, були так 

звані студентські клуби. Можна було туди прийти, випити кави, 
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Для молодих людей найчастішою перешкодою в проведенні дозвілля так, як вони хочуть,
є брак почуття безпеки в місті та проблеми з громадським транспортом. Частина з них звертає 
увагу на тісняву й гамір, які ускладнюють їм активність. Для багатьох головним бар’єром
є брак часу через навчання і додаткові заняття або тренування.

Наступна сторінкa

Брак безпеки
люди у стані алкогольного сп’яніння, які не 
вміють культурно поводитися, чіпляння на 

вулицях, боязнь бездомних людей, вандалізм, 
розкидане сміття, лайка, вмикання гучної 
музики, фізичний і психічний страх перед 

людьми, патологічна поведінка

Власні бар’єри
страх перед натовпом, несміливість, занадто 

великий галас, брак товариства, брак інформації 
про події

Брак пропозиції занять, подій, 
тренувань

відсутність безкоштовних подій, недостатня 
кількість культурних місць, відсутність людей, 
які спонукають до розвитку, брак промоції й 

коштів на менш популярні спортивні дисципліни, 
такі як жіночий футбол
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Для молодих людей найчастішою перешкодою в проведенні дозвілля так, як вони хочуть,
є брак почуття безпеки в місті та проблеми з громадським транспортом. Частина з них звертає 
увагу на тісняву й гамір, які ускладнюють їм активність. Для багатьох головним бар’єром
є брак часу через навчання і додаткові заняття або тренування.

Брак безпеки
люди у стані алкогольного сп’яніння, які не 
вміють культурно поводитися, чіпляння на 

вулицях, боязнь бездомних людей, вандалізм, 
розкидане сміття, лайка, вмикання гучної 
музики, фізичний і психічний страх перед 

людьми, патологічна поведінка

Власні бар’єри
страх перед натовпом, несміливість, занадто 

великий галас, брак товариства, брак інформації 
про події

Брак пропозиції занять, подій, 
тренувань

відсутність безкоштовних подій, недостатня 
кількість культурних місць, відсутність людей, 
які спонукають до розвитку, брак промоції й 

коштів на менш популярні спортивні дисципліни, 
такі як жіночий футбол



Пандемія
ізоляція, маски, страх перед ковідом

Стосунки
людська обмеженість, ненависть, 

нетерпимість, політичний тиск, відсутність 
можливості познайомитися з іншими людьми 

з-поза школи, відсутність людей, із якими 
можна проводити час

Забруднення
шум, забруднення повітря, ґрунт і вода, розкидане 

сміття (без сміттєвих баків), зруйновані вулиці

Громадський транспорт
нестача якісного громадського транспорту, 

недосконалий розклад руху, високі ціни квитків, 
відсутність велосипедних доріжок у деяких 

місцях, затори, брак приміських автобусів або 
потягів пізно ввечері

Наступна сторінкa
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місць для стоянки у районі Старого міста
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7 Звідки молодь знає, що діється у Любліні?

8 Що підтримує активність молоді?
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10 Бар’єри активності, або чому молодь
       не може робити того, що хотіла б?
11 Як молодь хоче впливати на місто?

12 Що молодь знає про МСЄ?

13 Які форми програми подобаються молоді?

14 Як молодь хоче долучитися до творення
       Молодіжної столиці Європи?
15 Приєднайся до нас
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нетерпимість, політичний тиск, відсутність 
можливості познайомитися з іншими людьми 

з-поза школи, відсутність людей, із якими 
можна проводити час

Забруднення
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недосконалий розклад руху, високі ціни квитків, 
відсутність велосипедних доріжок у деяких 

місцях, затори, брак приміських автобусів або 
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Брак інформації про події
слабка промоція подій, проблеми з доступом 

до інформації

Брак часу
багато шкільних обов’язків, навчання у виші, 

робота (поєднана з навчанням), приватні 
уроки.

Погода 
погодні умови: холод, дощ, сніг
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пропозиція іноземною мовою, пропозиції для 

людей з інвалідністю

Кошти
нестача грошей, інфляція, високі ціни

в ресторанах
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Наступна сторінкa

Громадянська участь – це активна участь мешканців і мешканок та підтримка 
місцевої влади у прийнятті рішень, які стосуються міста. Іншими словами, це 
спосіб, яким ти можеш впливати на те, що відбувається в місті. 
Найпопулярнішими її формами, на думку учасників анкетування, є 
Громадський бюджет, консультативні зустрічі чи анкети. Чи твоя участь також 
можлива? Так: нижньої межі віку тут немає.

У дослідженні ми запитали про те, як молодь найчастіше хоче впливати на 
місто. Із-поміж багатьох запропонованих форм учасники й учасниці 
зазначили, що найбільш охоче вони взяли б участь у різноманітних соціальних 
акціях, дослідженнях громадської думки мешканців і мешканок Любліна, в 
анкетах та інтерв’ю, а також у голосуванні в рамках Громадського бюджету. 
Меншою мірою були вони зацікавлені консультаціями з громадськістю 
(наприклад, зустрічами, тренінгами), присвяченими, наприклад, простору 
мікрорайону. Багато хто не знає, як хотів би впливати на те, що відбувається у 
Любліні (передовсім це молодь до 19 років). 

Зі збільшенням віку молодь дедалі більше хоче брати участь у різноманітних 
соціальних акціях і дослідженнях громадської думки мешканців і мешканок. 
Крім того, старша молодь більше хоче діяти у неформальних групах, 
громадських організаціях. Найбільш охоче візьмуть участь у консультаціях із 
громадськістю або напишуть власні проєкти люди після 25 років. 
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брати участь у різноманітних соціальних акціях

брати участь у дослідженнях громадської думки мешканців
 і мешканок Любліна, напр., заповнювати анкети,

брати участь у опитуваннях
голосувати у рамках Громадського бюджету

я не знаю

діяти у Молодіжній раді міста Любліна

діяти у неформальних групах, громадських орга

брати участьу різних громадських обговореннях скажімо,
зустрічі, майстер-класи), що стосуються, напр.,  простору мого району

писати власні проєкти, напр., до Громадського бюджету,
Місцевої ініціативи, Зеленого громадського бюджету,

Шкільного громадського бюджету, Районів культури

діяти у шкільному, студентському самоврядуванні, Районній раді

я не хочу впливати на те, що відбувається в Любліні

інше
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ВИХІДЯк молодь хоче
         впливати на місто?

Громадянська участь – це активна участь мешканців і мешканок та підтримка 
місцевої влади у прийнятті рішень, які стосуються міста. Іншими словами, це 
спосіб, яким ти можеш впливати на те, що відбувається в місті. 
Найпопулярнішими її формами, на думку учасників анкетування, є 
Громадський бюджет, консультативні зустрічі чи анкети. Чи твоя участь також 
можлива? Так: нижньої межі віку тут немає.

У дослідженні ми запитали про те, як молодь найчастіше хоче впливати на 
місто. Із-поміж багатьох запропонованих форм учасники й учасниці 
зазначили, що найбільш охоче вони взяли б участь у різноманітних соціальних 
акціях, дослідженнях громадської думки мешканців і мешканок Любліна, в 
анкетах та інтерв’ю, а також у голосуванні в рамках Громадського бюджету. 
Меншою мірою були вони зацікавлені консультаціями з громадськістю 
(наприклад, зустрічами, тренінгами), присвяченими, наприклад, простору 
мікрорайону. Багато хто не знає, як хотів би впливати на те, що відбувається у 
Любліні (передовсім це молодь до 19 років). 

Зі збільшенням віку молодь дедалі більше хоче брати участь у різноманітних 
соціальних акціях і дослідженнях громадської думки мешканців і мешканок. 
Крім того, старша молодь більше хоче діяти у неформальних групах, 
громадських організаціях. Найбільш охоче візьмуть участь у консультаціях із 
громадськістю або напишуть власні проєкти люди після 25 років. 
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Основною умовою впливу на місто є знання про різні способи 
такої діяльності. З досвіду людей, які брали участь у 
поглиблених інтерв’ю, випливає, що, по-перше, на те, чи молода 
людина знає про можливості висловитися і чи відчуває в цьому 
потребу, впливає середовище – сім’я або школа, які найчастіше 
передають інформацію і заохочують до участі. По-друге, дуже 
важливими є результати діяльності – аж дві людини, які 
відповідали на питання поглибленого інтерв’ю, розповіли про те, 
що розчарувалися у Громадянському бюджеті через те, що 
проєкт, який виграв, не був здійснений. У обох ситуаціях це 

Наступна сторінкa

Я думаю, що найкращим підсумком (…) було б використовувати цю нагоду, що молоді люди 
так сильно висунуті на передній план (...), щоб нарешті почати сприймати їх так само. Бо, 
наприклад, я часто зустрічаюся з ситуацією, коли дорослі кажуть: а, що я там можу знати – 
а це якраз тема, на якій, думаю, я набагато краще знаюся. Думаю, що, може, цей підхід, у 
якому ми ділимо людей, повинен відійти, а ми повинні жити якось рівніше, і хай не буде 
так, що є якісь кращі люди і що все в місті буде робитися під них.

призвело до відмови від голосування в наступні роки. Так само 
важливим і конструктивним є приклад діяльності органів 
шкільного самоврядування, наскільки школа дає їм свободу дій 
для впливу на неї, наскільки активно вони функціонують. У 
громадянській участі, як і в плануванні діяльності, пов’язаної з 
молоддю, потрібно передовсім пам’ятати про те, що молодих 
людей потрібно сприймати нарівні з іншими, не приймаючи за 
них рішення, а дозволяючи їм самим, поруч із іншими, впливати 
на своє місто і заохочуючи їх до цього.
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Яка громадянська
участь найкраща
для молоді?
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наприклад, я часто зустрічаюся з ситуацією, коли дорослі кажуть: а, що я там можу знати – 
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Я думаю, що – англійською так кажуть: 
take the floor – що floor візьме молодь і 
весь цей 2023 рік буде дуже гарячим, 
буде багато різних подій – так мені 
здається – пов’язаних із молоддю, але 
мені було б сумно, якби тільки з молоддю.

Наступна сторінкa

З-поміж людей, які брали участь у анкетуванні, 45% знали, що Люблін виборов 
звання Молодіжної столиці Європи. Звідки вони про це дізналися? Найчастіше як 
джерело інформації вони вказували фейсбук, інформацію на дверях автобусів, 
плакати і білборди, в тому числі розміщений на будинку мерії. Важливим місцем 
обміну інформацією є школи. Традиційно – також знайомі й члени сім’ї та 
організації, які від початку залучені до процесу боротьби за це звання: Фундація 
«Sempre a Frente» чи Молодіжна рада міста.

Молодь – така загальна асоціація найчастіше 
спадає на думку учасникам і учасницям 
дослідження. Наступні асоціації пов’язані з 
подіями, адресованими більшій кількості 
людей, або масовими заходами (концертами, 
фестивалями, екскурсіями, зустрічами, іншими 
масовими заходами). На думку учасниць і 
учасників анкети, МСЄ передовсім матиме 
міжнародний характер, до Любліна приїде 
багато людей з-за кордону. Буде створено 
простір для інтеграції, пануватиме дружня 
атмосфера, базована на відкритості, інтеграції 
та доступності. З Молодіжною столицею 
Європи асоціюється також створення місць 
для зустрічей у місті та пропозиція, типова для 
молоді. Молодь сама виступатиме з ініціативою 
втілення своїх ідей. Висловлювалася також 
думка, що МСЄ означатиме більшу згоду на 
участь молоді у прийнятті рішень про долю 
міста, розташування молоді на пріоритетній 
позиції. Тому важливо, щоб при плануванні 
діяльності враховувати роль молодих людей, 
їхні різні потреби (також пов’язані з 
доступністю), але також важливі для них теми, 
наприклад, довкілля чи ринок праці. На думку 
учасників анкетування, МСЄ – це також 
велика промоція Любліна.
У відповідях висловлюються також 
побоювання, що МСЄ матиме занадто 
фестивальний характер – натовпи людей, 
розпивання спиртних напоїв, забитий 
пасажирами громадський транспорт. Дехто 
побоюється того, що МСЄ не матиме 
молодіжного характеру або що цей характер 
буде нещирим, показним.

З місцем, де всі є рівними, де люди не 
кажуть нам, що ми маємо робити в цю 
мить. Із місцем, де все широко доступне.

З молоддю з усієї Європи – з запалом, 
енергією, молодістю, амбітністю, 
інноваційністю, динамізмом.

Візуальна форма промоції Молодіжної столиці 
Європи добре помітна і, на думку людей, що брали 
участь у дослідженні, приємна для очей. 
Водночас ці комунікати не вказують вичерпно на 
те, чим насправді буде святкування цього звання, 
в чому це полягатиме. Учасники й учасниці 
інтерв’ю зазначили, що добре було б, якби 
фотографії, що використовуються у рамках 
промоції, робилися за участі люблінської молоді, 
мали обличчя тих, хто творить Люблін. Сумніви 
викликає гасло «Lublin is Youth» – воно 
незрозуміле, його важко вимовити.

Про те, що Люблін має бути Молодіжною 
столицею Європи, я дізналася з інформації, 
розміщеної на будинку люблінської мерії.

З постів у фейсбуці, інформації на сайті 
Любліна, плакатів біля мерії, а передовсім 
від знайомих, які активно діють у Любліні.

Я випадково зізналася з 
мейла, якого отримала на 
свою студентську скриньку 
в Католицькому університеті.

1 Poznajmy Się!

2 Асоціації з Любліном

3 Люблін: пропозиція для молоді

4 Омріяний Люблін

5 Способи проведення дозвілля

6 Де молодь проводить дозвілля?

7 Звідки молодь знає, що діється у Любліні?

8 Що підтримує активність молоді?

9 Місце зустрічей молоді

10 Бар’єри активності, або чому молодь
       не може робити того, що хотіла б?
11 Як молодь хоче впливати на місто?

12 Що молодь знає про МСЄ?

13 Які форми програми подобаються молоді?

14 Як молодь хоче долучитися до творення
       Молодіжної столиці Європи?
15 Приєднайся до нас

висока
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ВИХІД
Що молодь знає
          про МСЄ?

Я думаю, що – англійською так кажуть: 
take the floor – що floor візьме молодь і 
весь цей 2023 рік буде дуже гарячим, 
буде багато різних подій – так мені 
здається – пов’язаних із молоддю, але 
мені було б сумно, якби тільки з молоддю.

З-поміж людей, які брали участь у анкетуванні, 45% знали, що Люблін виборов 
звання Молодіжної столиці Європи. Звідки вони про це дізналися? Найчастіше як 
джерело інформації вони вказували фейсбук, інформацію на дверях автобусів, 
плакати і білборди, в тому числі розміщений на будинку мерії. Важливим місцем 
обміну інформацією є школи. Традиційно – також знайомі й члени сім’ї та 
організації, які від початку залучені до процесу боротьби за це звання: Фундація 
«Sempre a Frente» чи Молодіжна рада міста.

Молодь – така загальна асоціація найчастіше 
спадає на думку учасникам і учасницям 
дослідження. Наступні асоціації пов’язані з 
подіями, адресованими більшій кількості 
людей, або масовими заходами (концертами, 
фестивалями, екскурсіями, зустрічами, іншими 
масовими заходами). На думку учасниць і 
учасників анкети, МСЄ передовсім матиме 
міжнародний характер, до Любліна приїде 
багато людей з-за кордону. Буде створено 
простір для інтеграції, пануватиме дружня 
атмосфера, базована на відкритості, інтеграції 
та доступності. З Молодіжною столицею 
Європи асоціюється також створення місць 
для зустрічей у місті та пропозиція, типова для 
молоді. Молодь сама виступатиме з ініціативою 
втілення своїх ідей. Висловлювалася також 
думка, що МСЄ означатиме більшу згоду на 
участь молоді у прийнятті рішень про долю 
міста, розташування молоді на пріоритетній 
позиції. Тому важливо, щоб при плануванні 
діяльності враховувати роль молодих людей, 
їхні різні потреби (також пов’язані з 
доступністю), але також важливі для них теми, 
наприклад, довкілля чи ринок праці. На думку 
учасників анкетування, МСЄ – це також 
велика промоція Любліна.
У відповідях висловлюються також 
побоювання, що МСЄ матиме занадто 
фестивальний характер – натовпи людей, 
розпивання спиртних напоїв, забитий 
пасажирами громадський транспорт. Дехто 
побоюється того, що МСЄ не матиме 
молодіжного характеру або що цей характер 
буде нещирим, показним.

З місцем, де всі є рівними, де люди не 
кажуть нам, що ми маємо робити в цю 
мить. Із місцем, де все широко доступне.

З молоддю з усієї Європи – з запалом, 
енергією, молодістю, амбітністю, 
інноваційністю, динамізмом.

Візуальна форма промоції Молодіжної столиці 
Європи добре помітна і, на думку людей, що брали 
участь у дослідженні, приємна для очей. 
Водночас ці комунікати не вказують вичерпно на 
те, чим насправді буде святкування цього звання, 
в чому це полягатиме. Учасники й учасниці 
інтерв’ю зазначили, що добре було б, якби 
фотографії, що використовуються у рамках 
промоції, робилися за участі люблінської молоді, 
мали обличчя тих, хто творить Люблін. Сумніви 
викликає гасло «Lublin is Youth» – воно 
незрозуміле, його важко вимовити.

Про те, що Люблін має бути Молодіжною 
столицею Європи, я дізналася з інформації, 
розміщеної на будинку люблінської мерії.

З постів у фейсбуці, інформації на сайті 
Любліна, плакатів біля мерії, а передовсім 
від знайомих, які активно діють у Любліні.

Я випадково зізналася з 
мейла, якого отримала на 
свою студентську скриньку 
в Католицькому університеті.



Наступна сторінкa

Якщо йти в напрямку програм розвитку для молодих лідерів і лідерок (...), я думаю, що це 
суперідея, тільки насамперед треба було б пробитися до тих ліцеїстів, до шкіл, які 
дозволяють, бо думаю, що студенти будуть включатися, але трохи менше, бо мають менше 
часу і більше обов’язків. Ліцеїсти можуть класно себе в цьому віднайти, у таких програмах 
для лідерів, і це далі потягне майстер-класи, фестивалі, спектаклі, бо вони це зорганізують 
і хотітимуть це зробити.

Учасники й учасниці інтерв’ю та креативних майстер-класів вказали також 
різні форми і теми, про які треба пам’ятати, творячи програму МСЄ:

аби Люблін став насправді приязним містом для молоді, МСЄ повинна 
бути не тільки розважальною програмою, але й включати елементи, які 
потрібні молодим людям у контексті виходу на ринок праці: майстер-
-класи, присвячені створенню резюме, профконсультації, ярмарки 
вакансій,

необхідно організовувати заходи, які служать інтеграції між людьми з 
різних середовищ, людьми з інвалідністю і без, іноземцями й 
іноземками – тут ідеться не про окремі заходи для конкретних груп, а 
про організацію спільних подій із думкою про доступність (присутність 
перекладачів на польську мову жестів, так званих фахівців з мовної 
підтримки, пристосований інтер’єр, який проєктується за участі людей з 
інвалідностями і враховує їхні потреби, наприклад в аспекті 
архітектури чи освітлення)

піклування про доступність повинно стосуватися також інформування 
про заходи, про організаційні питання, а також забезпечення 
транспорту для учасників з Любліна і з-поза міста, в тому числі для 
людей з інвалідностями і користувачів інших мов,and those who speak 
foreign languages,
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Які форми діяльності та заходів у рамках Молодіжної столиці Європи є привабливими для молоді? Молоді 
люди передовсім охоче прийдуть на концерти і фестивалі. Вони також скористаються з нових місць, 
створених спеціально для них. Зацікавляться також зустрічами чи розмовами з цікавими людьми, а також 
відвідають змагання – як спортивні, так і кіберспортивні. Учасники й учасниці анкетування у віці від 15 до 19 
років найменше цікавляться майстер-класами. Разом із віком зростає зацікавлення фестивалями, 
концертами, спектаклями, зустрічами з цікавими людьми, конгресами, а також бажання писати власні 
проєкти. Конференції найменше цікавлять людей до 19 років.

1 Poznajmy Się!

2 Асоціації з Любліном

3 Люблін: пропозиція для молоді

4 Омріяний Люблін

5 Способи проведення дозвілля

6 Де молодь проводить дозвілля?

7 Звідки молодь знає, що діється у Любліні?

8 Що підтримує активність молоді?

9 Місце зустрічей молоді

10 Бар’єри активності, або чому молодь
       не може робити того, що хотіла б?
11 Як молодь хоче впливати на місто?

12 Що молодь знає про МСЄ?

13 Які форми програми подобаються молоді?

14 Як молодь хоче долучитися до творення
       Молодіжної столиці Європи?
15 Приєднайся до нас
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ВИХІДЯкі форми програми подобаються молоді?
Що доповнити?

Якщо йти в напрямку програм розвитку для молодих лідерів і лідерок (...), я думаю, що це 
суперідея, тільки насамперед треба було б пробитися до тих ліцеїстів, до шкіл, які 
дозволяють, бо думаю, що студенти будуть включатися, але трохи менше, бо мають менше 
часу і більше обов’язків. Ліцеїсти можуть класно себе в цьому віднайти, у таких програмах 
для лідерів, і це далі потягне майстер-класи, фестивалі, спектаклі, бо вони це зорганізують 
і хотітимуть це зробити.

Учасники й учасниці інтерв’ю та креативних майстер-класів вказали також 
різні форми і теми, про які треба пам’ятати, творячи програму МСЄ:

аби Люблін став насправді приязним містом для молоді, МСЄ повинна 
бути не тільки розважальною програмою, але й включати елементи, які 
потрібні молодим людям у контексті виходу на ринок праці: майстер-
-класи, присвячені створенню резюме, профконсультації, ярмарки 
вакансій,

необхідно організовувати заходи, які служать інтеграції між людьми з 
різних середовищ, людьми з інвалідністю і без, іноземцями й 
іноземками – тут ідеться не про окремі заходи для конкретних груп, а 
про організацію спільних подій із думкою про доступність (присутність 
перекладачів на польську мову жестів, так званих фахівців з мовної 
підтримки, пристосований інтер’єр, який проєктується за участі людей з 
інвалідностями і враховує їхні потреби, наприклад в аспекті 
архітектури чи освітлення)

піклування про доступність повинно стосуватися також інформування 
про заходи, про організаційні питання, а також забезпечення 
транспорту для учасників з Любліна і з-поза міста, в тому числі для 
людей з інвалідностями і користувачів інших мов,and those who speak 
foreign languages,
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Які форми діяльності та заходів у рамках Молодіжної столиці Європи є привабливими для молоді? Молоді 
люди передовсім охоче прийдуть на концерти і фестивалі. Вони також скористаються з нових місць, 
створених спеціально для них. Зацікавляться також зустрічами чи розмовами з цікавими людьми, а також 
відвідають змагання – як спортивні, так і кіберспортивні. Учасники й учасниці анкетування у віці від 15 до 19 
років найменше цікавляться майстер-класами. Разом із віком зростає зацікавлення фестивалями, 
концертами, спектаклями, зустрічами з цікавими людьми, конгресами, а також бажання писати власні 
проєкти. Конференції найменше цікавлять людей до 19 років.



уваги вимагають потреби старшої молоді – молодих дорослих, яким бракує 
можливостей (безкоштовних або недорогих) займатися любительським спортом (та 
брати участь у змаганнях) у рамках різних дисциплін або вивчати іноземні мови,

події, які мають на меті демонстрацію талантів, взаємне надихання,

заходи, які враховують потреби як екстравертів, так і інтровертів або людей, що 
віддають перевагу камерним заходам,

подія, метою якої є святкування року молоді, яка дозволяє святково вдягнутися і 
підготуватися – наприклад, бал, гала-прийняття,

кулінарна зона – спільне готування страв, майстер-класи, зустрічі за столом,

нагоди для знайомства з іншими культурами, а також для спільних екскурсій
і знайомства з околицями Любліна,

майстер-класи для молодих лідерів і лідерок – це ідеальна можливість, з одного 
боку, зміцнити людей, які хочуть бути активними, а з іншого – розширити команду, 
яка створює МСЄ, масою нових людей і нових ідей.

Може, якісь турніри, щоб були спортивні змагання. 
Однак мені бракує тут чогось, пов’язаного з мистецтвом 
– якісь виставки, але теж кіно, кінематограф, виставки 
картин, сміливо можете додати до спортивних змагань 
кіберспортивні, настільні ігри. Добре було б також 
зробити якесь шоу, бо це також дуже по-молодіжному 
– стендап-шоу, конкурс талантів, конкурс стендапів, 
щоб також дати можливість розповісти про себе, 
розказати свою історію.

Ключем до втілення привабливих заходів є базування їх на темах, що 
цікавлять молодь. Тоді може виявитися, що форми реалізації цих заходів 
можуть бути цілком іншими. Також звичні для всіх форми подій можна 
втілювати різними способами – для молоді важливо, щоб робити це у легкій, 
невимушеній атмосфері.

Наступна сторінкa

1 Poznajmy Się!

2 Асоціації з Любліном

3 Люблін: пропозиція для молоді

4 Омріяний Люблін

5 Способи проведення дозвілля

6 Де молодь проводить дозвілля?

7 Звідки молодь знає, що діється у Любліні?

8 Що підтримує активність молоді?

9 Місце зустрічей молоді

10 Бар’єри активності, або чому молодь
       не може робити того, що хотіла б?
11 Як молодь хоче впливати на місто?

12 Що молодь знає про МСЄ?

13 Які форми програми подобаються молоді?

14 Як молодь хоче долучитися до творення
       Молодіжної столиці Європи?
15 Приєднайся до нас

висока
контрастність

ВИХІДЩо доповнити?

Найважливіша тема!

уваги вимагають потреби старшої молоді – молодих дорослих, яким бракує 
можливостей (безкоштовних або недорогих) займатися любительським спортом (та 
брати участь у змаганнях) у рамках різних дисциплін або вивчати іноземні мови,

події, які мають на меті демонстрацію талантів, взаємне надихання,

заходи, які враховують потреби як екстравертів, так і інтровертів або людей, що 
віддають перевагу камерним заходам,

подія, метою якої є святкування року молоді, яка дозволяє святково вдягнутися і 
підготуватися – наприклад, бал, гала-прийняття,

кулінарна зона – спільне готування страв, майстер-класи, зустрічі за столом,

нагоди для знайомства з іншими культурами, а також для спільних екскурсій
і знайомства з околицями Любліна,

майстер-класи для молодих лідерів і лідерок – це ідеальна можливість, з одного 
боку, зміцнити людей, які хочуть бути активними, а з іншого – розширити команду, 
яка створює МСЄ, масою нових людей і нових ідей.

Може, якісь турніри, щоб були спортивні змагання. 
Однак мені бракує тут чогось, пов’язаного з мистецтвом 
– якісь виставки, але теж кіно, кінематограф, виставки 
картин, сміливо можете додати до спортивних змагань 
кіберспортивні, настільні ігри. Добре було б також 
зробити якесь шоу, бо це також дуже по-молодіжному 
– стендап-шоу, конкурс талантів, конкурс стендапів, 
щоб також дати можливість розповісти про себе, 
розказати свою історію.

Ключем до втілення привабливих заходів є базування їх на темах, що 
цікавлять молодь. Тоді може виявитися, що форми реалізації цих заходів 
можуть бути цілком іншими. Також звичні для всіх форми подій можна 
втілювати різними способами – для молоді важливо, щоб робити це у легкій, 
невимушеній атмосфері.



відвідати заходи, напр., майстер-класи, 
концерти, фестивалі, спектаклі, змагання

допомогти організувати заходи, напр.,
майстер-класи, концерти, фестивалі,

спектаклі, змагання
допомогти при організації (напр., запроєктувати,

розробити програму і правила) нового місця
для підлітків, молоді

не хочу включатися жодним чином

не знаю

втілити власну ідею в рамках
Молодіжної Cтолиці Європи

інше, що?

приєднатися до команди, яка працює у рамках
Молодіжної столиці Європи, у якості

волонтера/волонтерки

Наступна сторінкa

Молоді люди найохочіше долучаться до співпраці й участі
у творенні програми МСЄ, коли матимуть змогу включитися
в організацію заходів, які відповідають їхнім зацікавленням
чи професійним прагненням, а також формам улюбленої 
діяльності. Для багатьох велике значення матиме також 
можливість пройти практику в рамках співпраці з МСЄ – це 
прекрасна нагода, наприклад, для тих, хто вивчає іноземні 
мови чи культурну анімацію. Завдяки таким можливостям 
співпраця буде вигідною для кожної зі сторін. Бо щоб усе це 
було можливим, спочатку потрібна доступна різними каналами 
інформація про те, як можна включитися у творення МСЄ.

Молоді люди вказали різні форми участі в 
заходах, організованих у рамках Молодіжної 
столиці Європи. Найохочіше молодь братиме 
участь у таких заходах, як майстер-класи, 
концерти, фестивалі, спектаклі, змагання. 
Зате набагато менше людей хотіло б 
допомогти організувати якусь подію. Дехто 
зацікавлений тим, щоб приєднатися до 
команди, яка творить і працює в рамках 
Молодіжної столиці Європи, наприклад, у 
якості волонтера/волонтерки, допомогти 
організувати нове місце для молоді 
(наприклад, оформити його, придумати 
програму і правила).

Разом із віком зростає бажання долучитися до 
МСЄ. Молодь до 14 років часто ще не має 
уявлення, як долучитися до цієї події. 
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ВИХІД
Як молодь хоче долучитися
до творення Молодіжної
столиці Європи?

Створи розмаїття і нагоду
виграшу для всіх!

відвідати заходи, напр., майстер-класи, 
концерти, фестивалі, спектаклі, змагання

допомогти організувати заходи, напр.,
майстер-класи, концерти, фестивалі,

спектаклі, змагання
допомогти при організації (напр., запроєктувати,

розробити програму і правила) нового місця
для підлітків, молоді

не хочу включатися жодним чином

не знаю

втілити власну ідею в рамках
Молодіжної Cтолиці Європи

інше, що?

приєднатися до команди, яка працює у рамках
Молодіжної столиці Європи, у якості

волонтера/волонтерки

Молоді люди вказали різні форми участі в 
заходах, організованих у рамках Молодіжної 
столиці Європи. Найохочіше молодь братиме 
участь у таких заходах, як майстер-класи, 
концерти, фестивалі, спектаклі, змагання. 
Зате набагато менше людей хотіло б 
допомогти організувати якусь подію. Дехто 
зацікавлений тим, щоб приєднатися до 
команди, яка творить і працює в рамках 
Молодіжної столиці Європи, наприклад, у 
якості волонтера/волонтерки, допомогти 
організувати нове місце для молоді 
(наприклад, оформити його, придумати 
програму і правила).

Разом із віком зростає бажання долучитися до 
МСЄ. Молодь до 14 років часто ще не має 
уявлення, як долучитися до цієї події. 

Молоді люди найохочіше долучаться до співпраці й участі
у творенні програми МСЄ, коли матимуть змогу включитися
в організацію заходів, які відповідають їхнім зацікавленням
чи професійним прагненням, а також формам улюбленої 
діяльності. Для багатьох велике значення матиме також 
можливість пройти практику в рамках співпраці з МСЄ – це 
прекрасна нагода, наприклад, для тих, хто вивчає іноземні 
мови чи культурну анімацію. Завдяки таким можливостям 
співпраця буде вигідною для кожної зі сторін. Бо щоб усе це 
було можливим, спочатку потрібна доступна різними каналами 
інформація про те, як можна включитися у творення МСЄ.



Одним із основних принципів діяльності, яка ведеться в рамках Молодіжної столиці Європи 
Люблін 2023, є залученість молоді, під якою мається на увазі активна участь у роботі над 
остаточною версією програми МСЄ Люблін 2023 і її втіленням. Дослідження активності 
молодих людей у Любліні є одним із перших кроків у цьому напрямі. Його результати 
показують образ Любліна в очах молоді. Такого роду загальна оцінка буде здійснюватися 
також у 2022–2024 роках. Це дозволить перевірити, який вплив заходи, пов’язані з МСЄ 
Люблін 2023, мають на зміни, що відбудуться у місті. Водночас це дасть організаторкам і 
організаторам інформацію про потреби молоді та розуміння того, як далі розвивати 
співпрацю між молоддю й містом і спільно знаходити розв’язки для міста, приязного для 
молоді. Дякуємо за участь у дослідженні, за всю надану інформацію, роздуми та ідеї. 
Дякуємо за співпрацю при просуванні анкет. Звіт за дослідженням має послужити всім тим, 
хто зацікавлений молодіжною діяльністю, з молоддю і для молоді у нашому місті. Сміливо це 
використовуй!

Якщо хочеш поділитися думками, ідеями щодо наступних досліджень або 
іншими спостереженнями щодо МСЄ Люблін 2023, просимо про контакт:

Якщо бажаєш приєднатися до грона людей, які працюють над 
організацією МСЄ Люблін 2023, або якщо ти зацікавлений/зацікавлена 
волонтерством, напиши за адресою: 

Lublin is YOUth

youth@lublin.eu
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ВИХІД
Приєднайся до нас
Одним із основних принципів діяльності, яка ведеться в рамках Молодіжної столиці Європи 
Люблін 2023, є залученість молоді, під якою мається на увазі активна участь у роботі над 
остаточною версією програми МСЄ Люблін 2023 і її втіленням. Дослідження активності 
молодих людей у Любліні є одним із перших кроків у цьому напрямі. Його результати 
показують образ Любліна в очах молоді. Такого роду загальна оцінка буде здійснюватися 
також у 2022–2024 роках. Це дозволить перевірити, який вплив заходи, пов’язані з МСЄ 
Люблін 2023, мають на зміни, що відбудуться у місті. Водночас це дасть організаторкам і 
організаторам інформацію про потреби молоді та розуміння того, як далі розвивати 
співпрацю між молоддю й містом і спільно знаходити розв’язки для міста, приязного для 
молоді. Дякуємо за участь у дослідженні, за всю надану інформацію, роздуми та ідеї. 
Дякуємо за співпрацю при просуванні анкет. Звіт за дослідженням має послужити всім тим, 
хто зацікавлений молодіжною діяльністю, з молоддю і для молоді у нашому місті. Сміливо це 
використовуй!

Якщо хочеш поділитися думками, ідеями щодо наступних досліджень або 
іншими спостереженнями щодо МСЄ Люблін 2023, просимо про контакт:

Якщо бажаєш приєднатися до грона людей, які працюють над 
організацією МСЄ Люблін 2023, або якщо ти зацікавлений/зацікавлена 
волонтерством, напиши за адресою: 

Lublin 2023

youth@lublin.eu
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