FUNDACJA CIVIS POLONUS ZAPRASZA
NA SZKOLENIA ONLINE Z ZAKRESU
DZIAŁALNOŚCI MŁODZIEŻOWYCH RAD

Serdecznie zapraszamy na szkolenia, których celem jest wsparcie samorządów w zakładaniu i rozwoju
działalności młodzieżowych rad.
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu pracy z setkami urzędników i opiekunów
młodzieżowych rad z całej Polski oraz zakładaniu i animowaniu młodzieżowych rad, skutecznie
przygotujemy Was do powołania młodzieżowej rady i pokażemy, co zrobić, aby młodzieżowa rada
aktywnie angażowała się w sprawy lokalne, skutecznie współpracowała z lokalnym samorządem
i z powodzeniem realizowała podejmowane przez siebie inicjatywy.
Nasze szkolenia organizujemy dla kameralnych grup (do 15 osób) co umożliwia zarówno skuteczne
przekazywanie wiedzy, jak i szukanie rozwiązań dla wyzwań, z jakimi uczestnicy przychodzą na
szkolenie.

Zapraszamy także do skorzystania ze szkoleń na zamówienie, realizowanych online i w formie
stacjonarnej – także z dojazdem do zamawiającego.

→ Prowadzimy szkolenia aktywizujące i rozwijające działalność młodzieżowych rad.
→ Organizujemy kompleksową pomoc w powoływaniu młodzieżowych rad.
Więcej informacji na http://civispolonus.org.pl/szkolenia/

TERMNARZ SZKOLEŃ ONLINE
Jak powołać i przygotować się do działalności młodzieżowej rady?
→ cz.1 – 21.09.2020, cz.2 – 22.09.2020
→ Koszt 339 zł
→ Kliknij w link do rejestracji

Skuteczny opiekun młodzieżowej rady
→ cz.1 – 08.10.2020, cz.2 – 09.10.2020
→ Koszt 339 zł
→ Kliknij w link do rejestracji

Jak pozyskiwać środki finansowe na działalność młodzieżowej rady?
→ cz.1 – 10.11.2020, cz.2 – 17.11.2020
→ Koszt 339 zł
→ Kliknij w link do rejestracji

JAK POWOŁAĆ I PRZYGOTOWAĆ SIĘ
DO DZIAŁALNOŚCI MŁODZIEŻOWEJ RADY?

PROGRAM SZKOLENIA
część 1 → 21.09.2020, godz. 10:00-13:00





Czym jest młodzieżowa rada i po co ją powoływać?
Prawne podstawy powoływania i działania młodzieżowej rady
Statut młodzieżowej rady – jak sprawić, aby pomagał w działaniach młodzieżowej rady?
Wyłonienie składu młodzieżowej rady – jak zorganizować dobre i demokratyczne wybory?

część 2 → 22.09.2020, godz. 12:00-15:00




Warunki skutecznego działania młodzieżowej rady
Jak zadbać o dobrą jakość działania młodzieżowej rady? Prezentacja Karty Zasad i Standardów działania
młodzieżowych rad oraz dyskusja wokół jej treści
Inspiracje – dobre praktyki działania młodzieżowych rad i wymiana doświadczeń

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICZKI I UCZESTNICY:





poznają prawne i organizacyjne uwarunkowania związane z powołaniem młodzieżowej rady,
dowiedzą się, jaką rolę pełni młodzieżowa rada i jakie wzajemne korzyści z jej działania zyskują młodzież i
samorząd,
dowiedzą się, jak wyłonić skład młodzieżowej rady i zapewnić jej właściwe warunki do działania,
poznają najciekawsze inicjatywy podejmowane przez młodzieżowe rady.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE

→ Rejestracji na szkolenie należy dokonać za pośrednictwem systemu rejestracyjnego Konfeo ←kliknij tu
→ Płatności za szkolenie w wysokości 339 zł należy dokonać na podstawie faktury, którą organizator prześle
uczestnikowi szkolenia.

→ Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają link do
logowania.

SKUTECZNY OPIEKUN MŁODZIEŻOWEJ RADY

PROGRAM SZKOLENIA
część 1 → 8.10.2020, godz. 10:00-13:00




Istota działania młodzieżowych rad gmin i miast – po co powstają i czym powinny się zajmować?
Jak zadbać o dobrą jakość działania młodzieżowej rady? Prezentacja Karty Zasad i Standardów działania
młodzieżowych rad oraz dyskusja wokół jej treści
Inspiracje – dobre praktyki działania młodzieżowych rad i wymiana doświadczeń

część 2 → 9.10.2020, godz. 10:00-13:00




Jak organizować pracę młodzieżowej rady i jak z nią na co dzień współpracować?
Jak wspierać młodzieżową radę i utrzymać motywację radnych do działalności i systematyczności?
Rola opiekuna młodzieżowej rady – co to znaczy być dobrym opiekunem młodzieżowej rady?

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICZKI I UCZESTNICY:





dowiedzą się, jaką rolę pełni młodzieżowa rada i jakie działania powinna podejmować,
poznają ciekawe i inspirujące przykłady inicjatyw młodzieżowych rad,
dowiedzą się, jak skutecznie pełnić rolę opiekuna młodzieżowej rady,
dowiedzą się, jak współpracować z młodzieżową radą, aby inspirować i wspierać młodzież w podejmowanych
działaniach.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE

→ Rejestracji na szkolenie należy dokonać za pośrednictwem systemu rejestracyjnego Konfeo ←kliknij tu
→ Płatności za szkolenie w wysokości 339 zł należy dokonać na podstawie faktury, którą organizator prześle
uczestnikowi szkolenia.

→ Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają link do
logowania.

JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI FINANSOWE
NA DZIAŁALNOŚC MŁODZIEŻOWEJ RADY?

PROGRAM SZKOLENIA
część 1 → 10.11.2020, godz. 14:00-17:00




Jak skutecznie pozyskiwać środki na działalność młodzieżowej rady?
Projektowe i pozaprojektowe metody pozyskiwania środków na działalność młodzieżowej rady
Dobre praktyki działania i finansowania młodzieżowych rad miast i gmin – inspiracje i wymiana doświadczeń

część 2 → 17.11.2020, godz. 14:00-17:00




Jak zdobyć granty i dotacje na finansowanie projektów młodzieżowych rad?
Pozaprojektowe źródła i metody pozyskiwania środków finansowych na działalność młodzieżowych rad – m.in.
darowizny finansowe i rzeczowe, zbiórki publiczne, charytatywne loterie fantowe
Współpraca z biznesem – fundacje korporacyjne, darowizny, sponsoring, imprezy fundraisingowe

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICZKI I UCZESTNICY:




poznają możliwości wsparcia zewnętrznego działalności młodzieżowych rad,
dowiedzą się, jakie są różne źródła i metody pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych na działalność
młodzieżowych rad,
poznają dobre praktyki w zakresie finansowania działalności młodzieżowych rad.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE

→ Rejestracji na szkolenie należy dokonać za pośrednictwem systemu rejestracyjnego Konfeo ←kliknij tu
→ Płatności za szkolenie w wysokości 339 zł należy dokonać na podstawie faktury, którą organizator prześle
uczestnikowi szkolenia.

→ Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają link do
logowania.

O ORGANIZATORACH
Fundacja Civis Polonus od 16 lat pracuje w zakresie rozwijania postaw
obywatelskich, umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie
w życiu publicznym. Cel ten osiągamy, rozwijając edukację
obywatelską w szkołach (szkolimy nauczycieli, rozwijamy
samorządność wśród uczniów) i na poziomie gmin (zakładamy,
wspieramy i szkolimy młodzieżowe rady gmin).
Z naszych szkoleń i doradztwa skorzystało już ponad 50 społeczności
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, Michałowice oraz dzielnice Warszawy: Bemowo, Białołęka,
Mokotów, Praga Północ, Praga Południe, Targówek, Ursus, Wesoła,
Żoliborz.
Zajmujemy się zakładaniem młodzieżowych rad oraz animowaniem
ich prac. Szkolimy urzędników, opiekunów młodzieżowych rad,
młodzieżowych radnych. Integrujemy ludzi zainteresowanych
partycypacją obywatelską młodzieży i młodzieżowymi radami, tworząc okazje do spotkań i wymiany doświadczeń podczas
konferencji i seminariów, w czasie których z naszego doświadczenia skorzystało już ponad 500 przedstawicieli władz
lokalnych, organizacji pozarządowych, nauczycieli, aktywistów społecznych.
Naszą wiedzę na temat aktywności młodzieży w życiu publicznym pogłębiamy dzięki współpracy z partnerami
zagranicznymi, od których uczymy się stosowania różnego rodzaju metod zaangażowania obywatelskiego młodzieży.
Współpracujemy z partnerami m.in. z Wielkiej Brytanii, Litwy, Słowacji, Niemiec, Hiszpanii i Francji.

→ Doprowadziliśmy do powstania 31 młodzieżowych
rad.
→ Pracowaliśmy z 56 społecznościami lokalnymi,
doradzaliśmy i szkoliliśmy urzędników, opiekunów
i młodzieżowe rady.
→ Zrealizowaliśmy ponad 40 projektów na rzecz
rozwoju kompetencji obywatelskich młodzieży.
→ Zainicjowaliśmy działanie i zbudowaliśmy Koalicję na
rzecz Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce.

KONTAKT
Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10, 00-585 Warszawa
e-mail: szkolenia@civispolonus.org.pl
tel. 22 827 52 49, 664 036 632
www.civispolonus.org.pl

