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> Idea organizacji konferencji Forum Młodej Polonii – Polonia Austria

zrodziła się z obserwacji postępującej aktywności społecznej młodego pokolenia Polaków 

w Austrii. Aktywność ta to bardzo pozytywny sygnał dla środowiska austriackiej Polonii. 

Coraz częściej zauważa się zainteresowanie realizacją wspólnych projektów służących 

promocji austriackiej Polonii i Polski. Poznajemy wielu młodych Polaków żyjących w Austrii, 

których interesuje działalność w zorganizowanych strukturach polonijnych. W przyszłości, 

to oni kreować będą nowych liderów polonijnych środowisk. Konferencja stworzy młodym 

uczestnikom okazję do poznania funkcjonujących już stowarzyszeń polonijnych, reprezen-

towanych przez starszą generację austriackiej Polonii, ale także wzajemnego poznania się 

w gronie młodych liderów.

Koncepcja konferencji nawiązuje do pierwszego tego typu przedsięwzięcia, które miało miej-

sce w dniach 26–27 czerwca 2015 roku. Okazało się wówczas, że zainteresowanie udziałem 

w konferencji zarówno ze strony starszego, jak i młodego pokolenia Polonusów przerosło 

oczekiwania organizatorów. Postanowiono wówczas kontynuować tę inicjatywę, dookreśla-

jąc jej formułę i cele, jakie miałyby być osiągnięte w skutek wzajemnych spotkań, dyskusji, 

konsultacji i wymiany know-how.

Do tegorocznej edycji konferencji Forum zaproszono młodych Polaków z Republik: Czeskiej, 

Słowackiej i Węgierskiej.

W związku z powyższym postanowiono zrealizować cel ogólny i cele szczegółowe. 

Celem ogólnym jest międzypokoleniowa integracja środowiska Polonii austriackiej oraz 

Polonii krajów ościennych, nakierowana na wspólne działania w obszarze kultury i polityki.

> Cele szczegółowe projektu:

• Otwarta dyskusja na temat deficytów aktywności polonijnej i możliwości ich zniwe-

lowania. Próba dokonania pewnego bilansu z nakreśleniem pożądanych perspektyw 

i wizji rozwoju. Powołanie grupy roboczej, której celem byłoby przeprowadzenie anali-

zy SWOT [S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę; 

W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę; 

O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany; 

T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany nieko-

rzystnej]. Wypracowanie mechanizmów stałych konsultacji (pomiędzy oficjalnymi 

spotkaniami i konferencjami) umożliwiających zainteresowanym organizacjom 

i pojedynczym osobom zgłaszanie własnych uwag i pomysłów oraz omówienia ich 

z innymi zainteresowanymi.

• Określenie, w jaki sposób podejmować działania wobec austriackich władz publicz-

nych, organizacji pozarządowych oraz mediów masowych, aby partycypacja polityczna 

i społeczna Polaków w Austrii była adekwatna do ich liczebności, statusu społeczno-

-kulturalnego oraz ambicji wpływania na strategiczne decyzje odnoszące się do ogółu 

społeczeństwa, ale zwłaszcza do społeczności mniejszościowych (zwłaszcza mniejszości 

narodowych).



• Określenie, w jaki sposób Polacy mieszkający w Austrii mogą przyczyniać się, w ramach 

tzw. dyplomacji publicznej czy dyplomacji obywatelskiej, do promowania interesów 

państwa polskiego, w tym kreowania pozytywnego wizerunku Polski w kraju uznawanym 

za ważnego partnera Rzeczypospolitej Polskiej w Europie Środkowej. Konieczne w związku 

z tym jest zastanowienie się nad: (a) najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed decyden-

tami działającymi w obszarze polskiej dyplomacji publicznej; (b) priorytetami polskiej poli-

tyki zagranicznej w zakresie dyplomacji publicznej oraz działalnością instytucji rządowych 

i pozarządowych w tym zakresie; (c) możliwościami w zakresie wspierania (finansowe-

go, merytorycznego, organizacyjnego) polskiej diaspory w działaniach na rzecz polskiej 

dyplomacji publicznej; (d) działalnością społeczno-kulturalną, naukową i polityczną Polaków 

za granicą będącą przejawem dyplomacji obywatelskiej.

Program konferencji:

> Dzień I, od godz. 17.00 do 21.00

Sesja inauguracyjna

> Dzień II, od godz. 9.00 do 20.00

Trzy panele dyskusyjne, które będą odpowiadać celom szczegółowym:

 1. Dyplomacja obywatelska Polaków w Austrii a interesy i wizerunek państwa polskiego. 

  Dyplomacja obywatelska Polaków w państwach Grupy Wyszehradzkiej                                                                                 

 2. Partycypacja Polaków w życiu społeczno-kulturalnym i politycznym Austrii. 

  Dyplomacja obywatelska Polaków w państwach Grupy Wyszehradzkiej

 3. Aktywność polityczna i społeczno-kulturalna Polonii austriackiej: deficyty, wyzwania 

  i perspektywy rozwoju. Dyplomacja obywatelska Polaków w państwach Grupy 

  Wyszehradzkiej                                                                                  

                                                                                

Organizator konferencji Forum:

Zarząd Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „FORUM POLONII”

Partner: 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach - Wydział Zamiejscowy w Wiedniu

Uczestnicy konferencji Forum:

przedstawiciele młodego pokolenia Polaków ze wszystkich regionów Austrii oraz przedstawiciele 

młodej Polonii z Republik: Czeskiej, Słowackiej i Węgierskiej



Miejsce konferencji i zakwaterowanie:

miejsce konferencji: 

Instytut  Polski w Wiedniu: A-1010 Wien, Am Gestade 7

Noclegi przewidziane są w hotelu Pribitzer, A-1030 Wien, Rennweg 82

Wszelkich rezerwacji dokonuje Zarząd WPOwA „Forum Polonii”

Termin i czas trwania konferencji:

termin organizacji  konferencji Forum Młodej Polonii: 20 – 21 października 2017r.

• zameldowanie w hotelu 20.10.17 od godz.14.00

• rejestracja uczestników na miejscu konferencji od godz. 17.00

• otwarcie konferencji: 20.10.17 o godz. 18.00

• zakończenie konferencji: 21.10.17 o godz. 19.00

Zasady pokrycia kosztów udziału w konferencji Forum:                                                   

- udział i posiłki wszystkich uczestników są nieodpłatne i finansowane przez organizatorów

- noclegi: dla osób spoza Wiednia  są nieodpłatne i finansowane przez organizatorów

Zgłoszenia udziału w konferencji Forum: 
prosimy o zgłoszenia udziału w konferencji najpóźniej do dnia 16 października b.r. 

na jeden z adresów mailowych:

office@forumpolonii.at | teresakopec@gmx.at

 

 Projekt finansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych 

 od Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

 nad Polonią i Polakami za granicą


