Zapraszamy!
Bycie członkiem prezydium młodzieżowej rady to zaszczyt, ale także wyzwanie!
Pomożemy Wam mu sprostać.
Skorzystajcie z naszego 15 letniego doświadczenia tworzenia i animowania
młodzieżowych rad oraz bieżącej wiedzy, jaką nabywamy dzięki pracy z liderami
młodzieżowych rad z całej Polski!

28 luty 2020 lub 23 kwietnia 2020, godzina: 10.00 – 16.00

BLOK 1: Wyraźny i kompetentny głos młodzieżowej rady!
Prezydium skutecznie wypełnia konsultacyjną rolę młodzieżowej rady, kompetentnie uczestnicy
w podejmowaniu decyzji dotyczących młodzieży i przyszłości gminy/miasta.
Dzięki udziałowi w tym module młodzieżowi radni dowiedzą się:


Na jakie decyzje warto, żeby młodzieżowa rada miała realny wpływ (m.in.: z obszaru edukacji,
kultury, zdrowia, transportu, zagospodarowania przestrzennego).



W jaki sposób organizować pracę młodzieżowej rady, by miała rzeczywisty wpływ na sprawy
młodzieży w swojej społeczności oraz by jej głos był słyszalny, gdy podejmowane są decyzje
dotyczące przyszłości miasta/gminy.



W jaki sposób skutecznie współpracować z przedstawicielami władz (radą, komisjami,
zarządem), tak by głos młodych ludzi docierał do decydentów.

Blok 2: Młodzieżowa rada to silna grupa!
Prezydium skutecznie włącza wszystkich młodzieżowych radnych oraz osoby spoza rady do działań.


W jaki sposób integrować członków młodzieżowej rady, aby każda osoba czuła się ważną
częścią młodzieżowej rady.



Skuteczna komunikacja – jak pozostać w kontakcie, ale także wspólnie planować działania,
sprawdzać czy są realizowane.



Jak poznać potencjał każdego członka rady i jak zaplanować pracę MRG, by korzystała
z wiedzy i zasobów jej członków.



W jaki sposób członkowie prezydium mogą się wspierać w codziennej pracy, żeby się nie
wypalić.

Blok 3: Najlepsze praktyki działań Młodzieżowych Rad w Polsce
W tej części podzielimy się nasza wiedzą o skutecznych działaniach podejmowanych przez
młodzieżowe rady w Polsce. Przyjrzymy się wybranym inicjatywom oraz przenalizujemy to, w jaki
sposób zostały zorganizowane, jakie pojawiały się trudności. Ta część będzie inspiracją do planowania
własnych działań przez uczestników szkolenia.

Gdzie i w jaki sposób będziemy pracować?

Spotykamy się w klimatycznej sali warsztatowej Pracowni Duży Pokój, znajdującej się na Nowym
Świecie, w Śródmieściu w Warszawie.
Warsztat prowadzony jest metodami aktywizującymi. Zadbamy o atmosferę, która będzie sprzyjała
uczeniu się, dzieleniu się zarówno trudnościami jak i sukcesami. Będziemy szukać odpowiedzi na
wszystkie pytania, z jakimi przyjadą uczestnicy i uczestniczki. Opiekunowie młodzieżowej rady, którzy
przyjadą z uczestnikami mogą również uczestniczyć w warsztacie.
Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
Koszt i warunki udziału:

Termin: 28 lutego 2020 r., godziny: 10:00 – 16:00
Miejsce: Pracownia Duży Pokój, Warszawa, ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka).
Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 330 zł za osobę.
Zapisy: Prosimy zapisywać się przez zgłoszenia internetowe na stronie https://skuteczne-prezydium28-lutego.konfeo.com/pl/groups
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Termin: 23 kwietnia 2020 r., godziny: 10:00 – 16:00
Miejsce: Pracownia Duży Pokój, Warszawa, ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka).
Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 330 zł za osobę.
Zapisy: Prosimy zapisywać się przez zgłoszenia internetowe na stronie https://skuteczne-prezydium23-kwietnia.konfeo.com/pl/groups

Kontakt: W razie jakichkolwiek pytań, prosimy kontaktować się z Kacprem Chyła:
Telefon: 530 531 132 lub pod adresem mailowym: kacper.chyla@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.

Szkolenie poprowadzi: Joanna Pietrasik – współzałożycielka i 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 15 lat pracy z młodzieżą w
społecznościach lokalnych, z władzami i szkołami, zrealizowała 44 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 56 Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce. Obecnie kieruje
powołaniem Młodzieżowego Sejmiku 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
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.
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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”).

Wiedzę i dobre praktyki gromadzimy na: www.młodziobywatele.pl
Więcej o naszym dorobku i ekspertyzie we wspieraniu Młodzieżowych Rad Gmin, Dzielnic i Miast
znajdą Państwo w załączonym szczegółowym opisie 15 letniego doświadczenia Fundacji Civis
Polonus.

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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