
Podstawowym warunkiem wpływania na miasto jest wiedza o różnych sposobach takiego działania. W partycypacji, 
jak i w planowaniu działań związanych z młodzieżą należy przede wszystkim pamiętać, by traktować młodych ludzi 
na równi z innymi, nie decydując za nich, ale pozwalając i zachęcając do tego, by sami, na równi z innymi osobami, 
wpływali na swoje miasto.

„Myślę, że najlepszym podsumowaniem (…) byłoby, żeby korzystać z okazji, że młodzi są tak teraz wyeksponowa-
ni (...), żeby w końcu zacząć traktować ich tak samo. Bo na przykład ja często spotykam się z sytuacją, gdzie doro-
słe osoby mówią, że co ja mogę wiedzieć, a to jest temat, w którym myślę, że mam dużo większą wiedzę. Myślę, 
że może to podejście takie, gdzie dzielimy ludzi, powinno odejść, a powinniśmy żyć jakoś równiej i też niech nie 
będzie tak, że są lepsi, że wszystko w mieście będzie pod nich robione.”

Спільні дії
Основною умовою впливу на місто є знання різних способів як це зробити.
Беручи участь і плануючи діяльність, пов’язану з молоддю, слід передусім пам’ятати про те, щоб ставитися до 
молодих людей на рівних з іншими, не вирішувати за них, але дозволяти та заохочувати їх впливати на своє місто 
на рівні з іншими.

Я думаю, що найкращим підсумком (...) було б – скористатися можливістю, що зараз ставиться великий акцент 
на молодь (...), щоб нарешті почати ставитися до них на тому ж рівні. Тому що, наприклад, я часто стикаюся 
з ситуацією, коли дорослі говорять, – та що я можу знати, а це тема, в якій я думаю, що маю набагато більше знань. 
Я думаю, що, можливо, цей підхід, де ми ділимо людей, має піти в минуле, і ми повинні жити якось більш на рівних 
і щоб не було, що вони кращі, що все у місті є зроблено під них.

Do things together
Rule number 1 when it comes to shaping the city’s outlook is to know di�erent tools and techniques to do so. 
In civic participation, just as in planning work for youngsters, you must remember to treat young people as equals. 
Not to decide for them, but instead let and encourage them to influence their city themselves. On an equal foot-
ing with others.

I think it sums it best (...) making most of the fact that young people are very much in the news now (...) start 
treating them the same eventually. Because, for example, I often hear adults say that l know little about this or 
that. They are simply wrong. I think that in fact I know far more on this subject than they do. I think that maybe 
this approach, where we divide people, should go away, and we should somewhat live as equals. Also let's stop 
favouring others over us. The city should be for everybody.

Wspólne
działanie


