Cenimy Młodzieżowe Rady!
Młodzieżowe Rady są szansą na znaczące uczestnictwo młodych ludzi w procesach decyzyjnych: MRG
to systematyczny (nie akcyjny), zakorzeniony w istniejącym prawie mechanizm partycypacji
obywatelskiej młodych. MRG to sposób na dialog obywatelski władz z młodymi, którego celem jest
podjęcie jak najlepszych decyzji dla całej społeczności (nie tylko dla młodzieży!). Tworzenie MRG, jest
uprawnieniem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym. Według art. 5b MRG to ciała
konsultacyjne przy władzach gminy.
W Polsce już ponad 500 gmin i miast podjęło decyzję i powołało młodzieżowe rady. Możliwość
bezpośredniego wysłuchania potrzeb i problemów młodych ludzi przez samorząd, może przyczynić się
do skuteczniejszego wydatkowania pieniędzy gminnych oraz podniesienia zadowolenia mieszkańców
z podjętych przez urząd decyzji. Dodatkowo poprzez włączanie młodzieży i zachęcanie do aktywnego
udziału w życiu społecznym, wychowuje się świadomych swoich praw i obowiązków obywateli i
mieszkańców, którzy w przyszłości będą liderami w swojej społeczności.

Młodzieżowe Rady są mocniejsze dzięki szkoleniom!
Celem szkolenia jest przygotowanie reprezentantów młodzieży do codziennej pracy, realizacji
projektów na rzecz młodzieży, pełnienia funkcji organu konsultacyjnego i opiniującego decyzje władz
miasta/gminy.
Proponujemy następujące bloki tematyczne:








INTEGRACJA młodzieżowych radnych
Rozwój kompetencji liderskich młodzieżowych radnych
Budowanie zdolności do współpracy młodzieżowych radnych
Rola młodzieżowego radnego w kontekście prawa oraz etyki działalności w życiu publicznych
Podstawy prawne działania mrg i ich wpływ na sposób działania mrg
W jaki sposób młodzieżowa rada może skutecznie reprezentować młodych ludzi?
Jak efektywnie zorganizować pracę rady?









Skuteczna komunikacja i współpraca młodzieżowych radnych z młodzieżą – co zrobić by
młodzieżowi radni nie byli „oderwani” od reszty młodych ludzi?
Skuteczne planowanie pracy młodzieżowej rady
Budowanie konstruowanych relacji mrg z radą gminy/miasta
Zarządzanie projektami młodzieżowej rady
Wystąpienia publiczne
Młodzieżowa rada widoczna w sieci
Inspiracja: przykłady skutecznych działań podejmowanych przez młodzieżowe rady

Nasze szkolenia, warsztaty i doradztwo zawsze dostosowujemy do potrzeb danej społeczności lokalnej
i grupy szkoleniowej. Dlatego prosimy o informację zwrotną, czy ta lista tematów jest ciekawa, czy
mają Państwo zdiagnozowane inne, specyficzne potrzeby szkoleniowe. Zachęcamy do wybrania z tej
listy najważniejsze dla Państwa tematy.
Wszystkie szkolenia prowadzimy metodami aktywnymi. Nasze szkolenia prowadzone są przez
doświadczonych trenerów, pracujących od wielu lat na rzecz młodzieżowych rad oraz aktywności
obywatelskiej młodzieży.

Nasze doświadczenie we wspieraniu Młodzieżowych Rad
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.
Z naszych szkoleń i doradztwa, z którego skorzystało już ponad 40 społecznościach lokalnych, m.in. Płużnica,
Baranów, Lisewo, Krynica Morska, Łubianka, Adamów, Józefów nad Wisłą, Starachowice, Stąporków, Wąchock,
Wyszków, Piaseczno, Bydgoszcz, Leoncin, Przasnysz, Mława, Konstancin Jeziorna, Płock, Radom, Legionowo,
Kwidzyń, Malbork oraz dzielnice Warszawy: Bemowo, Białołęka, Mokotów, Praga Północ, Praga Południe,
Targówek, Ursus, Wesoła, Żoliborz.
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. 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. MRG Płużnicy, której powstanie animowaliśmy,
została wyróżniona Nagrodą Obywateską Prezydenta RP w 2013 roku za udział w opracowywaniu Strategii
Rozwoju Gminy oraz opracowanie społecznego projektu zagospodarowania plaży.
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.
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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.
Wiedzę i dobre praktyki gromadzimy na: www.młodziobywatele.pl oraz www.civispolonus.org.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.

Koszt szkolenia
Jeden dzień szkoleniowy (do 8h) – 3600 pln plus koszty dojazdu/ewentualnie noclegu [cena obejmuje
materiały edukacyjne, scenariusz szkolenia dostosowany do potrzeb MR oraz koszt pracy dwóch
trenerów]
Termin
Do uzgodnienia
Kontakt
Kacper Chyła, 530 531 132, kacper.chyla@civispolonus.org.pl
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