
Międzynarodowa platforma wymiany idei i doś wiadczeń aktywistów m.in. 
Regionu Europy Środkowo-Wschodniej zajmujących się zwiększaniem 
zaangażowania obywatelskiego i przejrzystości w życiu społecznym i poli-
tycznym przy wsparciu nowych technologii.

Dwa dni wystąpień prelegenckich, interakty wnych warsztatów, panele 
medialne i inne sesje panelowe. 

Więcej informacji: https://pdfcee.pl   
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Za niespełna dwa tygodnie w Gdańsku odbędzie się największa europej-
ska edycja amery kańskiej konferencji Personal Democracy Forum, która 
jest międzynarodową platformą wymiany idei i doświadczeń aktywistów 
i aktywistek m.in. Regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem perspektywy krajów Grupy Wyszehradzkiej, zajmu-
jących się zwiększaniem zaangażowania obywatelskiego i przejrzystości 
w życiu społecznym i politycznym przy wsparciu nowych technologii.

Forum, zainaugurowane w 2004 roku w Nowym Jorku, to dwa dni 
wystąpień prelegenckich, interaktywnych warsztatów i sesji panelowych 
poświęconych badaniu i analizowaniu wpływu technologii na obsza-
ry polityki, rządu i społeczeństwa. Celem konferencji, organizowanej 
w Polsce corocznie od 2013 roku przez Fundację ePaństwo, jest wymiana 
doświadczeń i wzajemne kształtowanie opinii specjalistek, aktywistów, 
badaczek oraz przedstawicieli mediów i biznesu w temacie przyszłości 
demokracji na świecie.

PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH
FUTURE FOR ALL

Budynek ECSu, fot. Marcin Czechowicz



Podczas tegorocznej edycji prelegenci i prelegentki z całego świata dys-
kutować będą o tym, w jaki sposób eksperci civic tech mogą użyć swojej 
wiedzy, by wykorzystać potencjał aktywnego społeczeństwa oraz nowe 
technologie w celu zoptymalizowania współpracy pomiędzy społeczeń-
stwem, przedstawicielami biznesu i administracji publicznej. 

Szybki rozwój nowych technologii niesie ze sobą ryzyko pozostawienia 
części społeczeństwa poza procesem wpływania na państwo i na margi-
nesie dyskursu publicznego. A zatem jak skutecznie walczyć z wyklucze-
niem społecznym? Jak właściwe wykorzystać energię społeczną i kształ-
tować tym samym przyszłość za pomocą pozytywnych wizji? I wreszcie, 
jaką rolę w tym procesie odgrywają media?

Wystąpi ponad 70 prelegentów i prelegentek z całego świata! Wśród 
nich znajdą się dziennikarze i dziennikarki z czołowych światowych  
i polskich mediów m.in. BBC, Deutsche Welle, Dziennik  
Gazeta Prawna. 

Organizatorzy zapewniają transmisję online.

Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności
Organizator: Fundacja ePaństwo
Więcej informacji: https://pdfcee.pl 

Program: https://pdfcee.pl/2018-agenda/

Kontakt: Joanna Talewicz-Kwiatkowska
joanna.talewicz@epf.org.pl,  tel: +48 664 559 527
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