Młodzieżowe Rady Gmin Miast i Dzielnic

15 lat doświadczeń
Fundacji Civis Polonus
Naszą misją jest zwiększanie wpływu dzieci i młodych ludzi na sprawy
publiczne. Fundacja Civis Polonus ma 15 letnie doświadczenie w pracy na rzecz Młodzieżowych Rad
i aktywności obywatelskiej młodzieży. Wspieramy młodzieżowe rady gmin, miast i dzielnic na wiele
sposobów.
Zajmujemy się samodzielnym animowaniem prac konkretnych młodzieżowych rad. Naszym
pierwszym doświadczeniem było powołanie Młodzieżowej rady dzielnicy Bemowo, która działała przez
4 lata dzięki naszej animacji. Najważniejszą rolą młodzieżowych radnych było prowadzenie
intensywnego dialog z zarządem dzielnicy doradzając mu w jego decyzjach dotyczących młodych ludzi.
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Podejmowali oni również liczne oddolne inicjatywy na rzecz młodych ludzi w dzielnicy, jak turniej
sportowe, przeglądy talentów. W kolejnych latach Fundacja animowała działanie 8 Młodzieżowych
Rad w Warszawie.
Integrujemy ludzi zainteresowanych partycypacją obywatelska młodzieży i młodzieżowymi radami
tworząc okazje do spotkań i wymiany doświadczeń podczas konferencji, seminariów, w czasie których
spotkało się ponad 500 przedstawicieli władz lokalnych, organizacji pozarządowych, nauczycieli,
aktywistów społecznych młodych ludzi.
Naszą wiedzę na temat aktywności młodzieży w życiu publicznym pogłębiamy dzięki współpracy z
partnerami zagranicznymi, od których uczymy się stosowania różnego tu metod partycypacyjnych jak
i stosowania różnego podejścia z partnerami z Litwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii.
Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem prowadząc portal: www.mlodziezowarada.pl. oraz
www.mlodziobywatel.pl

Skrócony opis działań
młodzieżowych rad

Fundacji

na

rzecz

W ciągu ostatnich 15 lat pracy z młodzieżą, w społ. lokalnych, z władzami i szkołami: zrealizowaliśmy
42 projekty podejmujące tematykę partycypacji obywatelskiej młodzieży i Młodzieżowych Rad Gmin
(Miast, Dzielnic). Inicjowaliśmy powołanie i animowaliśmy działania 11 MR Dzielnic Warszawy,
uczestniczyliśmy w tworzeniu MR Warszawy w 2009 r. Systematycznie wspieraliśmy 56 Młodzieżowych
Rad Gmin w Polsce w ich działalności, pracowaliśmy z ponad 600 osobami: władzami, urzędnikami,
młodymi, opiekunami MR . W efekcie projektu „Młodzieżowe Rady Gmin jako mechanizm konsultacji
społecznych” (grant Fundacji im. S. Batorego, 2012) wypracowaliśmy listę decyzji i sposoby
prowadzenia konsultacji z Młodzieżowymi Radami, które na etapie pilotażu konsultowały Młodzieżowe
Rady Gmin Baranów, Łubianka i Płużnica (za co została wyróżnioną nagrodą ‘Super Samorząd’
Prezydenta Rzeczposlpolitej Polskiej).
Zainicjowaliśmy działanie i zbudowaliśmy Koalicję na rzecz Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce. Koalicja
to nieformalne zrzeszenie organizacji, instytucji i osób zajmujących się tematem Młodzieżowych Rad
Gmin, które postrzegają je jako sposób na zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodych. Głównym
celem działania koalicji jest poprawa jakości działania Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce. Koalicję
tworzą przedstawiciele 22 instytucji, organizacji i osób z całej Polski.
Dbamy o poprawę jakości działania Młodzieżowych Rad m.in. poprzez upowszechniania standardów i
zasad działania młodzieżowych rad oraz promowania celu ich działalności. Członkowie koalicji
opracowali Kartę zasada i standardów działania Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Integrujemy środowisko osób pracujących na rzecz partycypacji
obywatelskiej młodych ludzi oraz młodzieżowych rad (IV.2016, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP,
Konferencja „Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład Młodzieżowych Rad Gmin”, XI.2017, Urząd
Miasta Iława, Konferencja „Przyszłość partycypacji obywatelskiej młodych”).
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Zasięg naszych działań
Od 2004 roku działamy na rzecz powstawania i skutecznego działania Młodzieżowych Rad.
Naszym pierwszym doświadczeniem było powołanie Młodzieżowej rady dzielnicy Bemowo, która
działała przez 4 lata dzięki naszej animacji. Najważniejszą rolą młodzieżowych radnych było
prowadzenie intensywnego dialog z zarządem dzielnicy doradzając mu w jego decyzjach dotyczących
młodych ludzi. Podejmowali oni również liczne oddolne inicjatywy na rzecz młodych ludzi w dzielnicy,
jak turniej sportowe, przeglądy talentów.
W kolejnych latach Fundacja wspierała powołanie Młodzieżowych Rad w dzielnicach Wola, Praga
Północ, Praga Południe, Żoliborz, Targówek, Wesoła, Mokotów, Białołęka oraz animowała ich działanie.

05.2004

powstanie MRD na Bemowie

06.2005

Wybory do II kadencji MRD na Bemowie

06.2006

Wybory do MRD Bemowo III kadencji

06.2007

Wybory do MRD Bemowo IV kadencji

05.2007

Powstanie MRD na Woli - pierwsze wybory

09.2007

Konferencja „Młodzież współdecyduje o swoim mieście” pod patronatem Pani
Prezydent m.st Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz

09.2007

Powstanie MRD w Śródmieściu

11.2007

Inauguracja działania Młodzieżowej Rady Bielan

02.2008

Wybory do MRD Praga Północ

04.2008

Wybory do MRD Targówek

04.2008

Powstanie MRD w Ursusie

05.2008

Spotkanie przedstawicieli Młodzieżowych Rad Dzielnic w Sali Warszawskiej Pałacu
Kultury i Nauki

06.2008

Powstanie MRD na Mokotowie

06.2008

Powstanie MRD na Żoliborzu

06.2008

Powstanie MRD na Białołęce

09.2008

Wybory Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola II kadencji

09.2008

Powstanie MRD na Pradze Południe

10.2009

Powołanie Młodzieżowej Rady Warszawy
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Wspieraliśmy ponad 44 społeczności lokalne w Polsce

Gminy, w których wspieraliśmy powołanie i działanie Młodzieżowych Rad.
Systematycznie pracujemy także z innymi samorządami lokalnymi, pomagając im wypracować
koncepcję działania MRG, jej statut, ordynację. Szkolimy także młodzieżowych radnych i pracujemy z
opiekunami młodzieżowych rad by skutecznie wspierali młodzież w jej misji. Od 2007 roku byliśmy
aktywni w Płużnicy, Baranowie, Lisewie, Krynicy Morskiej, Łubiance, Adamowie, Józefowie nad Wisłą,
Starachowicach, Stąporkowie, Wąchocku, Wyszkowie, Piasecznie, Bydgoszczy, Leoncin, Przasnysz,
Mława, Konstancin-Jeziorna, Płock, Radom, Legionowo, Kwidzyn, Jastrzębia Góra, Malbork, Jastrzębia
Góra, Elbląg, Iława, Gdynia, Nowe Miasto Lubawskie, Dzierzgoń.
Nasza praca w społecznościach lokalnych opiera się na wsparciu doradców w społecznościach
lokalnych, którzy pomagają przeprowadzać ważne zmiany. Organizują oni spotkania, warsztaty,
spotkaniach coachingowe. Dzięki temu niej osoby zaangażowane w innowacje społeczne mają
wsparcie, które pomaga wdrażać działania, rozwiązywać trudności oraz motywuje do pracy.
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Koalicja na rzecz młodzieżowych rad gmin

2 warsztat koalicji na rzecz Młodzieżowych Rad Gmin, 30 stycznia 2016 r

Zainicjowaliśmy działanie i zbudowaliśmy Koalicję na rzecz Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce. Koalicja
to nieformalne zrzeszenie 21 organizacji, instytucji i osób zajmujących się tematem Młodzieżowych
Rad Gmin, które postrzegają je jako sposób na zwiększenie partycypacji/uczestnictwa obywatelskiej
młodych/udziału młodych ludzi w życiu publicznym swoich gmin i miast.
Członkami i członkiniami koalicji są przedstawiciele/ki organizacji i podmiotów:


władz: Gminy Lisewo, Miasta Krynica Morska, M.st. Warszawa, Gminy Jabłonna, Gminy Jabłonna



młodzieżowych rad z Włocławka, Lublina, Piaseczna i Zielonej Góry



organizacji pozarządowych zajmujących się tematem: Stowarzyszenie Morena, Stowarzyszenie
Semper Avanti, Stowarzyszenie „Your Choice”, Stowarzyszenie Międzynarodowej i
Międzykulturowej Wymiany „ANAWOJ”, Stowarzyszenie „Młodzi Lokalni”, Stowarzyszenie
„Aktywni Borów-Dzierzków”, Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur „Atomy”



opiekunowie młodzieżowych rad z Płużnicy, Krynicy Morskiej, Lisewa, Olsztynka, Wąchocka



Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego



Pełnomocnik ds. Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego,



Pełnomocnik ds. Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,

Imienna lista osób tworzących obecnie koalicję znajduje się na stronie www.civispolonus.org.pl
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Dbamy o poprawę jakości działania Młodzieżowych Rad m.in.
poprzez upowszechnienia standardów i zasad działania
młodzieżowych rad oraz promowania celu ich działalności.

Karta zasad i standardów działania młodzieżowych rad gmin
Celem powstania karty było zainspirowanie i zachęcenie władz lokalnych, urzędników, działaczy
społecznych, nauczycieli i samych młodzieżowych radnych do poprawy jakości działania
Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce.
Karta została opracowana przez koalicję na rzecz Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce. Koalicja to
nieformalne zrzeszenie 21 organizacji, instytucji i osób zajmujących się tematem Młodzieżowych Rad
Gmin, które postrzegają je jako sposób na zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodych i udziału
młodych ludzi w życiu publicznym swoich gmin i miast.
Karta zasad i standardów działania młodzieżowych Rad Gmin powstała w ramach projektu
„Młodzieżowe Rady Gmin: dialog władz z młodymi mieszkańcami”, realizowanego przez Fundację Civis
Polonus w partnerstwie z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych oraz gminami: Krynica Morska,
Lisewo, Płużnica.
Karta jest odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę systematycznej pracy nad podnoszeniem jakości
działania Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce i wypracowania kryteriów dobrze działających
młodzieżowych rad.
Rekomendujemy stosowanie Karta Zasad i Standardów Działania Młodzieżowych Rad Gmin jako
dokumentu do praktycznego stosowania w codziennej pracy z młodzieżowymi radach.
Mamy nadzieję, że zawarte w karcie treści staną się zachętą do tworzenia w społecznościach dobrej
przestrzeni dla dialogu władz lokalnych z młodzieżą oraz pomocą w utrzymaniu standardów działań
Młodzieżowych Rad Gmin.
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Integrowanie środowiska osób pracujących na rzecz partycypacji
obywatelskiej młodych ludzi oraz młodzieżowych rad.

Integrujemy ludzi zainteresowanych partycypacją obywatelska młodzieży i młodzieżowymi radami
tworząc okazje do spotkań i wymiany doświadczeń podczas konferencji, seminariów, w czasie których
spotkało się ponad 500 przedstawicieli władz lokalnych, organizacji pozarządowych, nauczycieli,
aktywistów społecznych młodych ludzi z całej Polski. Podejmujemy te działania regularnie, gdyż
wierzymy, że budowanie zrozumienia dla roli uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym jest
ważną częścią naszej misji. Spotkania te służą uczeniu się od siebie i są okazją do nawiązywania
współpracy.
2007: pierwsza

konferencja

prezentująca

doświadczenie

animowania

młodzieżowej rady dzielnicy Bemowo władzom warszawy oraz innych
dzielnic. Jej efektem było przekonanie burmistrzów i radnych innych dzielnic do powołania MRD na
Woli, a następnie Żoliborzu, Targówku, Wesołej, Mokotowie, Pradze Północ. Wzięło w niej udział 70
osób.
2009: konferencja Edukacja obywatelska w Polsce – wyzwanie dla organizacji
pozarządowych, była okazją do spotkania osób zaangażowanych w działania związane z edukacją
obywatelską ogólnie, ale także jeden warsztat poświęciliśmy młodzieżowym radom. W konferencji
wzięło udział 80 osób.
2012: Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład Młodzieżowych Rad
Gmin. Seminarium poświęcone było partycypacji obywatelskiej młodzieży, ze szczególnym
uwzględnieniem Młodzieżowych Rad Gmin, które są sposobem na systematyczną aktywność
obywatelską młodych ludzi w ich społeczności. W trakcie seminarium podzieliliśmy się
doświadczeniami Fundacji w realizacji projektu „Młodzieżowe Rady Gmin jako mechanizm konsultacji
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społecznych”. Zaprezentowaliśmy
i poddaliśmy dyskusji konsultacyjny wymiar działania
Młodzieżowych Rad Gmin. Wzięło w nim udział 70 osób.
2014: Młodzież ma wpływ. Edukacja obywatelska w działaniu. Rozmawialiśmy o
tym, czym jest znacząca aktywność obywatelska młodzieży i zastanawialiśmy się co zrobić, żeby młodzi
ludzie mieli systematyczny, istotny wpływ na szkoły i społeczności lokalne, w których żyją. Pokazaliśmy
inspirujące przykłady projektów, które dały młodym ludziom wpływ na sprawy publiczne i dały im
radość z praktykowania obywatelstwa. Mówiliśmy o tym jak łączyć działania samorządów uczniowskich
i młodzieżowych rad gmin. W konferencji wzięło udział 190 osób.
2016 (14 kwietnia): Konferencja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pt.
„Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład Młodzieżowych Rad Gmin”.
Konferencja zorganizowana była przez Fundację Civis Polonus i Pełnomocnika Rządu do spraw
Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania. W trakcie konferencji uczestnicy pracowali na
warsztatach, równolegle w 4 grupach tematycznych: wybory do Młodzieżowej Rady Gminy, sposób
pracy Młodzieżowej Rady Gminy, tematy konsultacji społecznych i współpraca Młodzieżowej Rady ze
społecznością i instytucjami publicznymi w gminie, oraz wspieranie Młodzieżowej Rady Gminy/.
Konferencje zakończył panel tematyczny poświęcony korzyściom z aktywnie działającej Młodzieżowej
Rady Gminy. W konferencji wzięło udział w sumie 153 uczestników (56 samorządowców, 67 młodych,
30 inni) z 65 jst .
2016: Koalicja na rzecz Młodzieżowych Rad Gmin. Zainicjowaliśmy i organizujemy
proces pracy koalicji. Koalicja powstała aby poprawić jakość działania Młodzieżowych Rad Gmin w
Polsce. To nieformalne zrzeszenie organizacji, instytucji i osób zajmujących się tematem
Młodzieżowych Rad Gmin, które postrzegają je jako sposób na zwiększenie partycypacji obywatelskiej
młodych. Głównym celem działania koalicji jest poprawa jakości działania Młodzieżowych Rad Gmin w
Polsce m.in. poprzez zwiększenie gotowości władz do dopuszczania młodych do udziału w procesach
decyzyjnych oraz zwiększenie kompetencji władz i urzędników – jak w samorządowej praktyce
współpracować z młodzieżowymi radami. Powstała koalicja organizacji, instytucji i osób na rzecz
Młodzieżowych Rad Gmin, która składa się z przedstawicieli 21 instytucji (władz samorządowych,
młodzieżowych rad, organizacji pozarządowych, pracowników młodzieżowych i pełnomocników ds.
młodzieży przy Marszałkach).
2017: Konferencja „Przyszłość partycypacji obywatelskiej młodych”, 24-25
listopada 2017 w Iławie (134 uczestników/uczestniczek). Zorganizowaliśmy ją razem z Miastem Iława,
Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie oraz Młodzieżową Radę Miasta Iława.
Celem wydarzenia było zwiększenie znaczącej, prawdziwej, podmiotowej i adekwatnej partycypacji
obywatelskiej młodych w życiu publicznym. Partycypacji obywatelskiej (uczestnictwa obywatelskiego)
wprowadzającej zmianę dla dobra wspólnego, która włącza młodzież poprzez udział w podejmowaniu
ważnych decyzji w społecznościach lokalnych.
Wydarzenie objęte było patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Związku Miast Polskich oraz Unii Miasteczek
Polskich. Patronat medialny objęły: Forum Samorządowe, Gazeta Iławska, infoilawa.pl, Meloradio.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, Fundacji im. Heinricha
Bölla w Warszawie, Miasta Iława oraz Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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Jak rozumiemy rolę Młodzieżowych Rad Gmin, Miast i Dzielnic?

Sens i cel działania Młodzieżowych Rad Gmin (MRG)
Młodzieżowa Rada Gminy to sposób na systematyczne działanie obywatelskie młodzieży w swojej
społeczności. Działanie, które kształtuje kompetencje obywatelskie młodych ludzi, uczy ich jak
podejmuje się decyzje ważne dla mieszkańców na poziomie lokalnym i pozwala w sposób
systematyczny współdecydować o sprawach ważnych dla społeczności. Młodzieżowa Rada jest jedyną
reprezentacją młodych obywateli w stosunku do władz. Uczy młodych i władz współpracy oraz
kształtuje przyszłych młodych liderów społecznych i politycznych.
To również mechanizm partycypacji obywatelskiej młodych, pozwalający na dialog obywatelski władz z
młodymi mieszkańcami, którego celem jest podjęcie decyzji lokalnych jak najlepszych dla całej
społeczności, nie tylko dla młodzieży.
Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie zainteresowania i
zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Młodzieżowa Rada jest
instytucją, która zapewnia młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji ważnych lokalnie.
Dorośli: radni, urzędnicy, często potrzebują możliwości konsultowania swoich pomysłów, rozwiązań
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różnego rodzaju problemów z adresatami projektowanych działań. Ukonstytuowanie Młodzieżowej
Rady pozwala na dialog między młodzieżą a przedstawicielami Rady Gminy i Wójtem, urzędnikami, co
przyczynia się do zwiększenia skuteczności wdrażanych rozwiązań.
Działanie Młodzieżowej Rady Gminy przyczynia się do:


zwiększenia zainteresowania młodzieży sferą polityki lokalnej,



kształtowania umiejętności i motywowania do podejmowania działań na rzecz swojej społeczności
lokalnej,



rozwijania dialogu pomiędzy przedstawicielami władz wykonawczych i stanowiących a młodzieżą,



zwiększenia zrozumienia potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne,



zwiększenia skuteczności działań prowadzonych przez władze na rzecz młodych ludzi,



zapoznania młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego.

Wreszcie Młodzieżowa rada to ogromny potencjał energii młodych, ich zaangażowania oraz troski o
teraźniejszość i przyszłość swojej wspólnoty.

Dzięki działaniu MRG chłopcy i dziewczęta rozwijają kluczowe umiejętności obywatelskie oraz
zyskują przekonanie, że lokalne sprawy publiczne są ważne i godne ich uwagi. Dobrze działająca MRG
tworzy zatem podwaliny dla aktywnego obywatelstwa w gminie.
Młodzi mieszkańcy gminy dzięki MRG uczą się:
Wybierania swoich przedstawicieli. Wybory do MRG mogą być okazją do ćwiczenia umiejętności
zastanawiania się nad wspólnymi, gminnymi sprawami, definiowania oczekiwań wobec
przedstawicieli, analizy potrzeb społeczności lokalnej. Młodzi mieszkańcy nabywają nie tylko
umiejętność głosowania, ale także rozpoznawania interesów wspólnoty oraz zgodnego z nimi
świadomego dokonywania wyborów. Zrozumienie wagi wyborów, umiejętności oddawania głosu i
oceniania programów kandydatów może stać się ważnym efektem edukacyjnym dobrze działającej
MRG. Uczymy bycia świadomym wyborcą.
Współdecydowania o sprawach wspólnych. Dzisiejsza demokracja daje obywatelom coraz więcej
możliwości wpływania na decyzje władz (od lokalnych po europejskie). Organizowanych jest coraz
więcej konsultacji społecznych, debat publicznych, spotkań z mieszkańcami. Jest to ważna tendencja
związana z przemianami roli obywateli, których zadaniem nie jest już tylko wybieranie swoich
reprezentantów raz na cztery lata, ale aktywne uczestnictwo także pomiędzy głosowaniami.
Młodzieżowa Rada Gminy jest świetnym polem do tego, by młodzi ludzie ćwiczyli się w procesie
podejmowania decyzji, uczestnicząc w decydowaniu o ważnych dla nich sprawach, odpowiednio do ich
wieku.
Bycia reprezentowanym. Sposób, w jaki działa MRG jest dla młodych ludzi nauką tego, co to znaczy
być reprezentowanym. Zatem ważne jest, by doświadczenie to było pozytywne. Dlatego konieczne jest
zadbanie o stały kontakt młodzieżowych radnych z ich wyborcami poprzez m.in.:


Dyżury poszczególnych reprezentantów
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Regularne, otwarte spotkania MRG z uczniami, które dotyczą jakiejś konkretnej kwestii, a
jednocześnie mogą być okazją do zgłoszenia uwag, problemów reprezentantom przez
młodzież.



Tablice informacyjne w każdej szkole, na której wszystkie działania MRG są przystępnie
opisane, zilustrowane



oraz strona na facebooku.

Podejmowanie oddolnych działań. Jeśli chcemy, by w przyszłości nasi współobywatele brali sprawy w
swoje ręce, działali na rzecz swojej społeczności lokalnej, narodowej, europejskiej, trzeba nauczyć
młodzież podejmowania oddolnych działań. MRG może stanowić doskonałe miejsce ćwiczenia w byciu
aktywnym, planowaniu i realizacji swoich projektów. By to było możliwe, niezbędne jest uczenie
współpracy, porozumiewania się, brania na siebie odpowiedzialności za lokalne wydarzenia oraz za
działania na rzecz społeczności.
Dzięki dużej widoczności działań MRG młodzi ludzie mają szansę nauczyć się, że ich reprezentanci
powinni być przystępni, otwarci na problemy zgłaszane przez uczniów oraz aktywnie działać na ich
rzecz.
Działanie Młodzieżowej Rady Gminy jest sygnałem dla całej społeczności lokalnej, że wychowanie
młodych, zaangażowanych obywateli jest ważnym elementem odpowiedzialności za przyszłość małej
ojczyzny.
MRG Płużnicy, której powstanie animowaliśmy, uczestniczyła w opracowywaniu Strategii Rozwoju
Gminy oraz opracowała społeczny projekt zagospodarowania plaży, za co gmina została wyróżniona
Nagrodą Obywateską Prezydenta RP w 2013r. Ten i inne przykłady pokazują, że MRG daje szansę
młodym na realny wpływ na sprawy gminy.
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Nasze Metody Wspierania Młodzieżowych Rad
Fundacja Civis Polonus wspiera młodzieżowe rady gmin, miast i dzielnic na wiele sposobów. Zajmujemy się
samodzielnym animowaniem prac konkretnych młodzieżowych rad. Ponadto integrujemy ludzi
zainteresowanych partycypacją obywatelska młodzieży i młodzieżowymi radami tworząc okazje do spotkań i
wymiany doświadczeń podczas konferencji, seminariów, warsztatów. Naszą wiedzę na temat aktywności
młodzieży w życiu publicznym pogłębiamy dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, od których uczymy się
stosowania różnego tu metod partycypacyjnych jak i stosowania różnego podejścia.
Nasza wiedzą i doświadczeniem dzielimy się oferując szkolenia, warsztaty oraz doradztwo.

Fundacja ma doświadczenie samodzielnego animowania 8 młodzieżowych rad dzielnic w Warszawie.
Zwykle młodzieżowa rada była pod opieką dwóch animatorów z Fundacji. Nasze zaangażowanie
rozpoczynało się w czasie kampanii wyborczej do rady, którą organizowaliśmy, następnie miało miejsce
kilkudniowe szkolenia młodzieżowych radnych a następnie wpieraliśmy codzienną pracę MRD.
Stosowaliśmy w naszym podejściu następujący tryb pracy:

Etap 1: Tworzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Wybory członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy były powszechne, tajne, bezpośrednie i równe. Jest to
bardzo ważny element edukacyjny projektu, który przyzwyczaja młodych ludzi do uczestniczenia w
głosowaniach, debatowanie o przyszłości społeczności lokalnej.
Wybory odbywały się na terenie szkół. Każda ponadpodstawowa szkoła dzielnicy stawała się okręgiem
wyborczym. Liczba przedstawicieli poszczególnych szkół w Młodzieżowej Radzie uzależniona była od
liczebności uczniów.
Pierwszym działaniem przy organizacji wyborów było ogłoszenie w szkołach, że będą miały miejsce
wybory do MRD oraz zachęcenie uczniów do kandydowania na młodzieżowych radnych.
Przekazywaliśmy wszystkim uczniom jasną informację o terminie i miejscu zgłaszania kandydatów,
zadaniach, jakie zostaną postawione przed kandydatem oraz o korzyściach z bycia młodzieżowym
radnym. Informacje te zostały upowszechnione poprzez rozwieszenie plakatów oraz poprzez spotkania
z uczniami.
W każdej szkole rozwieszono obwieszczenia z imionami i nazwiskami kandydatów, tak by pozostali
uczniowie wiedzieli, na kogo mogą głosować.
Następnym etapem była kampania wyborcza w szkołach, trwająca trzy dni. W tym czasie kandydaci na
młodzieżowych radnych prowadzili spotkania wyborcze, wywieszali plakaty i rozdawali ulotki
informacyjne swoim rówieśnikom.
Nad organizacją wyborów w szkołach czuwały Szkolne Komisje Wyborcze, składające się z uczniów.
W głosowaniu w wyborach do Młodzieżowej Rady Dzielnicy mogli wziąć udział wszyscy uczniowie
szkoły, pod warunkiem posiadania legitymacji szkolnej. Wybory odbywały się jednego dnia. Uczniowie
głosowali na przerwach albo na lekcjach, w zależności od sposobu organizacji. Pod koniec dnia szkolne
komisje wyborcze zliczały głosy oraz sporządzały protokoły z wyborów. Następnego dnia komisja
wyborcza wywieszała w widocznym miejscu informację o liczbie głosów uzyskanych przez
poszczególnych radnych oraz o tym, którzy z nich dostali się do Rady.
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Uczniowie wybrani do poszczególnych MRD zaproszeni byli do wzięcia udziału w czterodniowym
szkoleniu i obradach MRD, co pozwalało na pełniejsze zrozumienie przez uczestników mechanizmów
polityki na poziomie lokalnym i zadania, jakie stoi przez młodymi radnymi w czasie sprawowania ich
mandatu.

Celem szkolenia było z jednej strony przedstawienie młodzieżowym radnym najważniejszych instytucji
lokalnych, takich jak: burmistrz, urząd dzielnicy, organizacje pozarządowe, z drugiej pokazanie, na czym
polega sprawowanie mandatu radnego i przygotowanie do bycia młodzieżowym radnym.
W czasie czterech dni trwania szkolenia uczestnicy mieli okazję wczuć się w rolę radnych dzielnicy
podczas symulacji pracy Rady. Najważniejszym zadaniem postawionym przed młodzieżowymi radnymi
będzie przygotowanie stanowisk MRD. W stanowiskach tych znalazły się postulaty dotyczące jakiegoś
problemu np.: spędzania wolnego czasu po lekcjach. Młodzież podzielona została na trzy komisje:
Edukacji, Sportu i Kultury. Każda z Komisji wypracowała swoje stanowisko na zadany temat. Następnie
młodzież sformułowała rekomendacje dla poprawy danej sytuacji. Finałem obrad młodzieżowej rady
było przekazanie uchwał młodzieżowych komisji władzom dzielnicy.

Etap 2: Praca Młodzieżowych Rad Dzielnic
Każda z Młodzieżowych Rad Dzielnic podczas swojej rocznej pracy podejmowała następujące
aktywności:
1. comiesięczne spotkania z przedstawicielami zarządu dzielnic.
Członkowie MRD organizowali comiesięczne spotkania z zarządem dzielnicy oraz naczelnikami
wydziałów oświaty oraz kultury, by na bieżąco opiniować i nadzorować działania władz dotyczące
młodzieży. Tego typu spotkania okazały się doskonałym sposobem konsultowania planowanych
działań urzędników, kierowanych do młodych ludzi. Uczestnicy przygotowują się do tych spotkań
podczas warsztatów (patrz punkt 4).
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2. spotkania w szkołach, podczas których młodzież dyskutowała na temat działań
podejmowanych przez władze dzielnicy, dotyczących młodych ludzi.
Członkowie Młodzieżowych Rad Dzielnic są uczniami gimnazjów i liceów. Ich zadaniem jest
organizowanie raz na semestr debat w szkołach, do których uczęszczają. W trakcie spotkań omawiane
będą najważniejsze problemy młodzieży w dzielnicy. Wnioski z dyskusji będą przekazywane władzom
dzielnicy na comiesięcznych spotkaniach (patrz punkt 1). Dzięki spotkaniom, w proces konsultowania
lokalnej polityki na rzecz młodzieży, włączeni są właściwie wszyscy zainteresowani młodzi ludzie.
3. comiesięczna ulotka dla młodzieży, dystrybuowana w szkołach
Członkowie poszczególnych MRD opracowywali comiesięczną ulotkę skierowaną do uczniów swojej
dzielnicy. Ulotki zawierały informacje o tym, co w danym miesiącu władze dzielnicy zrobiły na rzecz
młodzieży, co ważnego się wydarzyło lub wydarzy w dzielnicy. W każdej ulotce omówione były
najważniejsze, zdaniem młodzieżowych radnych, uchwały rady dzielnicy. Ulotki zawierały także
informacje o zasadach funkcjonowania samorządności w dzielnicy i w mieście. Poza tym w każdej
ulotce umieszczone były informacje o działalności MRD oraz dane umożliwiające uczniom kontakt z
młodzieżowymi radnymi, po to, by zdobywać dodatkowe informacje o życiu dzielnicy.
4. warsztaty dla członków Młodzieżowych Rad Dzielnic (2 warsztaty w miesiącu)
Młodzieżowi radni spotykali się dwa razy w miesiącu na warsztatach, których celem było animowanie
ich działań. Z naszego doświadczenia podczas realizacji programów skierowanych do młodzieży jasno
wynika, że do efektywnej pracy młodzież potrzebuje spotkań, na których mogą zrelacjonować, co
udało im się do tej pory osiągnąć i nabrać sił do dalszej pracy. Warsztaty prowadzone były przez
profesjonalnych trenerów, stosujących aktywizujące metody pracy z młodzieżą.
W trakcie warsztatów młodzieżowi radni zdawali relacje na temat wydarzeń, obserwacji i wniosków
dotyczących poczynań władz dzielnicy w danym miesiącu. Młodzież dyskutowała na temat tego, które
wydarzenia są ważne, czy decyzje zapadają w poprawny sposób, czy polityka urzędników zgodna jest z
oczekiwaniami MRD, czy według członków MRD jest ona korzystna dla młodzieży. Uczestnicy
analizowali uchwały rady dzielnicy i zarządzenia burmistrza dotyczące młodzieży.
Członkowie MRD w czasie warsztatów zajmowali się także opracowywaniem materiału do
comiesięcznej ulotki oraz przygotowaniem do spotkań z władzami dzielnicy.
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Szkolenia i doradztwo dotyczące młodzieżowych rad

Prowadziliśmy szkolenia, warsztaty i doradztwo dotyczące powoływania Młodzieżowych Rad –
pomagaliśmy władzom stworzyć ordynację, statut nowej MRG, zakres obowiązków opiekuna MRG. W
ten sposób wsparliśmy gminę Wyszków.
Przygotowujemy nowo wybranych młodzieżowych radnych do pełnienia ich funkcji. W trakcie
szkolenia młodzi ludzie integrują się, poznają zasady działania samorządu lokalnego, tworzą plan swojej
pracy. Szkoliliśmy młodzieżowe rady min, z dzielnicy Wesoła,.
Doskonalimy pracę młodzieżowych rad poprzez szkolenia podnoszące ich kompetencje w zakresie
podejmowania działań na rzecz młodzieży, w tym prowadzenia diagnozy, pracy metodą projektu,
skutecznej komunikacji z młodzieżą z gminy Piaseczno.
Pracowaliśmy także z opiekunami młodzieżowych rad z województwa dolnośląskiego nad rolą
opiekuna MRG i skutecznymi metodami pracy.
Z młodzieżowymi radami dzielnic w Warszawie pracowaliśmy nad tym, jak młodzieżowi radni mogą
wpływać na ważne sprawy dla młodych ludzi. Wspieraliśmy młodzieżowych radnych w definiowaniu
priorytetów ich pracy – wybieraniu, jakie SA najważniejsze problemy i potrzeby młodych ludzi i w jaki
sposób młodzieżowa rada może przyczynić się do ich rozwiązania.
Nasze szkolenia, warsztaty i doradztwo zawsze dostosowujemy do potrzeb danej społeczności
lokalnej i grupy szkoleniowej. Wszystkie szkolenia prowadzimy metodami aktywnymi.
Nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów, pracujących od wielu lat na rzecz
młodzieżowych rad oraz aktywności obywatelskiej młodzieży.
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Współpraca międzynarodowa

Uczenie się od innych. Poszukujemy inspiracji w działaniach organizacji pozarządowych z
innych krajów. Organizujemy projekty wymiany doświadczeń oraz włączamy zagranicznych partnerów
do naszych działań. W ramach projektu "Non-formal education and youth participation for active
citizenship" 26 animatorów młodzieżowych z sześciu organizacji partnerskich z Polski, Niemiec, Włoch,
Armenii, Gruzji i Ukrainy wspólnie uczyło się w jaki sposób lepiej, mądrzej i ciekawiej wspierać
aktywność obywatelską młodych ludzi. Spotkali się z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi,
badaczami problematyki młodzieżowej, trenerami oraz przedstawicielami instytucji rządowych z
Armenii.
Uczyliśmy się od partnerów Litwy w czasie projektu „The best Youth Council! – Polish and Lithuanian
good practices of Youth Councils” w jaki sposób uporządkować system powstawania i pracy
Młodzieżowych Rad Gmin/Miast, składających się z młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
mających rolę konsultacyjną w stosunku do samorządu gminnego. Model Litewski jest jednym z
najbardziej zaawansowanych na świecie.
W Londynie poznaliśmy ciekawe doświadczenia dzielnicy Lewisham, która już od dziesięciu lat
realizuje program włączania młodych ludzi do podejmowania decyzji o sprawach lokalnych i miejskich
poprzez program „Young mayor” czyli „Młody/a burmistrz/wójt”. Doświadczenie pracowników tej
dzielnicy nauczyły nas, w jaki sposób organizować skuteczną pracę osób wspierających działania
obywatelskie młodych ludzi.
Dzielenie się polskimi doświadczeniami. Wspieramy powstawanie młodzieżowych rad
w Gruzji. Systematycznie pracujemy ze społecznością Gminy Kazbegi w celu wzmocnienie dialogu i
współpracy władz lokalnych z młodzieżą i lokalnymi liderami. We współpracy z Unique Country
pomagamy młodym ludziom ze Żmyrenki na Ukrainie zdobywać kompetencje obywatelskie oraz
doświadczenia działań obywatelskich poprzez dokonanie realnej zmiany w ich społeczności lokalnej.
Szkolimy młodych ludzi oraz doradzamy pracownikom młodzieżowym.
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Gromadzimy i dzielimy się wiedzą o młodzieżowych radach









Karta zasad i standardów Młodzieżowych Rad
Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład młodzieżowych rad gmin
Model działania młodzieżowej rady gminy
http://www.mlodziezmawplyw.org.pl/files/mlodziezowa_rada_gminy_model_dzialania.pdf
Młodzieżowa Rada Gminy. Aktywność obywatelska młodzieży w społeczności lokalnej:
http://civispolonus.org.pl/files/Mlodziez/Mlodziezowa_Rada_Gminy_Aktywnosc_obywatelsk
a_mlodziezy_w_spolecznosci_lokalnej.pdf
Dobre praktyki. Młodzieżowe Rady Gmin, Miast i Dzielnic:
http://civispolonus.org.pl/files/Mlodziez/Mlodziezowe_Rady_Gmin_Miast_Dzielnic_dobre_pr
aktyki.pdf
Młodzieżowa Rada Dzielnicy. Młodzież współdecyduje o swoim mieście
http://www.civispolonus.org.pl/files/Mlodziez/Mlodziezowa_Rada_Dzielnicy_Mlodziez_wspo
ldecyduje_o_swoim_miescie.pdf

www.mlodziezowarada.pl
To portal wiedzy o powoływaniu i działaniu młodzieżowej rady gminy.
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www.mlodziobywatele.org.pl
Jest to miejsce, w którym chcemy gromadzić wiedzę wynikającą z naszych bogatych doświadczeń w
pracy na rzecz edukacji obywatelskiej młodych ludzi. Portal będziemy uzupełniać, nie tylko o nowe
artykuły, ale również o nowe tematy i zagadnienia dotyczące zaangażowania obywatelskiego młodych
ludzi. Nasze teksty skierowane są zarówno do młodych ludzi, którzy szukają inspiracji i wskazówek, jak
osiągnąć swoje wymarzone cele, jak również do dorosłych, którzy pracują z młodzieżą.
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Finansowanie
Od 2004 oku możemy rozwijać koncepcje młodzieżowych rad dzięki wsparciu następujących instytucji
i programów:

Materiał został zaktualizowany, w ramach realizacji projektu „Młodzi ludzie w Dzierzgoniu, Elblągu, Gdyni, Iławie
i Nowym Mieście Lubawskim uczestniczą w procesie podejmowania decyzji (publicznych)” jest dofinansowany ze
środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018
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