
 

Zapraszamy! 
 

Jednym z czynników sukcesu działania młodzieżowej rady jest jej wsparcie przez osobę dorosłą, 
przygotowaną do pracy z młodzieżą w samorządowej rzeczywistości. 
Celem szkolenia jest przygotowanie osób, które na co dzień pełnią funkcję opiekunów 
młodzieżowych rad (albo pracują z młodzieżowymi radami) do skutecznej pracy z młodzieżową radą. 

 
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne 
do skutecznej pracy z Młodzieżowymi Radami Gmin/Miast. 
 

Na szkoleniu uczestnicy: 

 Dowiedzą się jak współpracować z Młodzieżowymi Radami w samorządowej praktyce m.in.: jak 
rozmawiać z młodzieżą? jak zapraszać do poważnego dialogu obywatelskiego?  

 Poznają doświadczenia i dobre praktyki działania młodzieżowych rad w Polsce. 

 Poznają sposoby organizowania wyborów członków młodzieżowej rady. 

 Poznają doświadczenie i podejście do pracy z młodzieżowymi radami w UE, w tym ze 
szczególnym uwzględnieniem na Litwy, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. 

 Dowiedzą się, do jakich tematów warto dopuszczać młodych, akie decyzje konsultować 
z Młodzieżowymi Radami oraz jakimi metodami prowadzić konsultacje społeczne z Młodzieżową 
Radą. 

 Zdobędą praktyczne umiejętności wsparcia młodzieżowej rady i młodzieżowych radnych.  

 Rozwiną swoje kompetencje w zakresie motywowania młodzieżowych radnych do aktywności 
i systematyczności. 

 Poznają kartę zasad i standardów działania Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce. 

 Znajdą inspirację do dalszej pracy z młodzieżowymi radami oraz poznają ciekawe osoby 
(uczestników), opiekunów i potencjalnych partnerów do współpracy i realizacji wspólnych 
projektów. 
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Jak wziąć udział w szkoleniu? 
 

Termin: 14-15 listopada 2019 r. godziny czwartek: 10:00 – 17:00, piątek: 9:00 – 16:00. 

Miejsce: Fundacja Civis Polonus, Warszawa, ul. Bagatela 10 m 36, klatka C (piętro 5). 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 800 zł za osobę. 

Zapisy: Prosimy zapisywać się przez zgłoszenia internetowe na stronie https://skuteczny-opiekun-
mrg-listopad.konfeo.com/pl/groups 

 

Termin: 22 listopada 2019 r., godziny: 10:00 – 17:00. 

Miejsce: Fundacja Civis Polonus, Warszawa, ul. Bagatela 10 m 36, klatka C (piętro 5). 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 449 zł za osobę. 

Zapisy: Prosimy zapisywać się przez zgłoszenia internetowe na stronie https://skuteczny-opiekun-
mrg-22listopada.konfeo.com/pl/groups  

 

Kontakt: W razie jakichkolwiek pytań, prosimy kontaktować się z Katarzyną Chrapką:  
Telefon: 509 725 536 lub pod adresem mailowym: szkolenia@civispolonus.org.pl. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, przydatne w codziennej pracy 
z młodzieżowymi radnymi. Cena szkolenia zawiera kawę, herbatę, poczęstunek oraz ciepły posiłek 
każdego dnia szkoleniowego. 
 
 

Czym różni się szkolenie jednodniowe od dwudniowego? 
Najważniejsza różnica tkwi w sposobie pracy: zasadniczo treści szkolenia będą podobne. Różnica 

polega na tym, że w czasie dwudniowego szkolenia jest czas na pogłębiona pracę nad konkretnymi 

problemami i wyzwaniami stojącymi przed uczestnikami szkolenia. Mamy czas na zrozumienie istoty 

problemu oraz znalezienie skutecznych rozwiązań dopasowanych do konkretnej sytuacji  

 

Szkolenie poprowadzi: Joanna Pietrasik. Prezeska zarządu Fundacji Civis Polonus. Absolwentka 

Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej. Uczestniczka International Visitor Leadership Program 

dot. innowacji w pracy z młodzieżą (organizowanego przez Departament Stanu USA). Ekspertka 

Związku Powiatów Polskich ds. partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami 

społecznymi i biznesowymi. W ciągu ostatnich 12 lat pracy z młodzieżą w społecznościach lokalnych, 

z władzami i szkołami, zrealizowała 24 projekty podejmujące tematykę Młodzieżowych Rad Gmin 

i partycypacji młodzieży, inicjowała powołanie i animowała działanie 11 Młodzieżowych Rad Dzielnic 

Warszawy. Uczestniczyła w tworzeniu Młodzieżowej Rady Warszawy oraz systematycznie wspierała 

działalność 34 Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce. Obecnie kieruje powołaniem Młodzieżowej Rady 

Województwa Mazowieckiego. 

 
Nasze doświadczenie: 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 
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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 Rzeczpospolitej 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”). 

Więcej na www.civispolonus.org.pl oraz www.mlodziobywatele.pl 

 

Nasze publikacje: 
Fundacja jest liderem w publikacjach poświęconych Młodzieżowym Radom. Dostępne są w wersji 

elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Fundacji Civis Polonus:  

http://civispolonus.org.pl/publikacje/ 
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