
FUNDACJA CIVIS POLONUS ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY  

W ZAKRESIE POWOŁANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY 

 

 

KOLEJNE SAMORZĄDY OTWIERAJĄ SIĘ NA MŁODZIEŻ 

Już ponad 500 miast i gmin powołało młodzieżową radę. Każdego roku kolejne samorządy 

dołączają do tych, które otwierają się na głos młodzieży i dają młodym ludziom możliwość 

czynnego angażowania w sprawy publiczne.  

 Dzięki młodzieżowej radzie młodzi ludzie rozwijają swoje kompetencje obywatelskie,  

 a samorząd zyskuje ważnego doradcę w sprawach dotyczących młodzieży. Bo kto lepiej, niż     

 oni sami, doradzi i wskaże, czego potrzebują młodzi ludzie! 

MŁODZIEŻOWA RADA TO INWESTYCJA W ROZWÓJ MŁODZIEZY I GMINY 

 

Fundacja Civis Polonus od 16 lat czynnie uczestniczy w zakładaniu 

i wspieraniu młodzieżowych rad w całej Polsce. Nasze 

doświadczenia pokazują, że młodzież coraz chętniej angażuje się 

w sprawy publiczne, jednak czasem brakuje jej odpowiedniej 

przestrzeni do działania. Młodzieżowe rady są idealną 

odpowiedzią na ten niedosyt.  

Z dumą i dużym optymizmem obserwujemy doświadczenia 

kolejnych powstających młodzieżowych rad. Cieszy nas aktywne 

angażowanie się młodych ludzi w sprawy lokalne, a także sukcesy 

samorządowców, którzy zyskują wśród młodych ludzi inicjatorów 

młodzieżowych projektów, doradców w sprawach ważnych dla 

młodzieży oraz konsultantów decyzji podejmowanych przez 

władze samorządowe.  

 

 



DOŁĄCZ DO SAMORZĄDÓW OTWARTYCH NA GŁOS MODZIEŻY  

I POWOŁAJ Z NAMI MŁODZIEŻOWĄ RADĘ 

 

 

 

 → 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.  

 

 

PROPONUJEMY WSPÓŁPRACĘ W POWOŁYWANIU MŁODZIEZOWEJ RADY 

Ofertę współpracy przygotowujemy indywidualnie po poznaniu potrzeb danego samorządu, jednak  

w standardowej kompleksowej ofercie wsparcia w powołaniu młodzieżowej rady zawiera się najczęściej: 

Szkolenie wstępne - doradztwo indywidualne z zakresu prawnych i organizacyjnych 

podstaw działania młodzieżowej rady dla osób odpowiedzianych za powołanie 

młodzieżowej rady.  

Opracowanie dokumentacji i koncepcji powołania młodzieżowej rady (m.in. statut, 

regulamin i harmonogram rekrutacji, organizacja promocji młodzieżowej rady i kampanii 

wyborczej, przeprowadzenie wyborów, szkolenie dla szkolnych koordynatorów). 

 

Szkolenie wstępne dla członków młodzieżowej rady (integracja, rola i zadania 

młodzieżowej rady, nawiązanie współpracy z władzami i środowiskiem lokalnym). 

 

Szkolenie dla opiekuna / opiekunów młodzieżowej rady (rola opiekuna młodzieżowej rady,  

organizowanie i wspieranie działalności młodzieżowych radnych zgodnie z Kartą Zasad  

i Standardów Młodzieżowych Rad Gmin,  źródła i metody pozyskiwania środków na  

                                    działalność młodzieżowej rady, inspiracja – dobre praktyki działalności młodzieżowych rad). 

 

 



Poza kompleksową ofertą, proponujemy także wsparcie częściowe – na przykład doradztwo 

przygotowujące do powołania młodzieżowej rady, szkolenie na start dla młodzieżowej rady, szkolenie 

opiekuna.   

Nasze wsparcie organizujemy w postaci spotkań stacjonarnych i online – do ustalenia.  

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu ustalenia zakresu wsparcia dla Waszej gminy.  

Chętnie odpowiemy na Wasze pytania, przygotowujemy i przedstawimy ofertę wsparcia w odpowiedzi na 

Wasze potrzeby.  

 

 

Fundacja Civis Polonus 

ul. Bagatela 10/36 

00-585 Warszawa 

Kontakt w sprawie zakładania i szkolenia młodzieżowych rad:  

Łukasz Dembiński, tel. 664 036 632 / 22 827 52 49 

e-mail: szkolenia@civispolonus.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.civispolonus.org.pl 

mailto:szkolenia@civispolonus.org.pl

