FUNDACJA CIVIS POLONUS ZAPRASZA
DO ZAMAWIANIA SZKOLEŃ MŁODZIEŻOWEJ RADY

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. Z dumą i optymizmem obserwujemy powstawanie
kolejnych młodzieżowych rad. Jednak nasze doświadczenie pokazuje, że powołanie
młodzieżowej rady to dopiero początek. Pozostaje jeszcze odpowiednie przygotowanie
młodzieżowych radnych, określenie kierunków działania rady, zaplanowanie współpracy
młodzieży z samorządem i społecznością lokalną, rozwój kompetencji kluczowych
członków młodzieżowej rady.
Odpowiednie wsparcie młodzieżowej rady daje gwarancję dobrej współpracy i satysfakcji dla
obu stron – zaangażowanych w sprawy lokalne młodych ludzi oraz samorządu lokalnego,
który zyskuje wśród młodych ludzi inicjatorów młodzieżowych projektów i swoich doradców
i konsultantów w sprawach ważnych dla młodzieży. Warunkiem tego sukcesu jest inwestycja
w szkolenie młodzieżowych radnych!

MŁODZIEŻOWA RADA JEST MOCNIEJSZA DZIĘKI SZKOLENIOM

Nasze szkolenie kierujemy przede wszystkim do młodzieżowych rad,
które potrzebują ukierunkowania swojej pracy i chcą zyskać nową
energię do działania oraz do rad, które rozpoczynają nową kadencję.
Z NAMI START JEST ŁATWIEJSZY,
A SUKCES NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI!

ZAPLANUJEMY SZKOLENIE SPECJALNIE DLA TWOJEJ
MŁODZIEŻOWEJ RADY
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 młodzieżowej rady i ich wpływ na sposób działania młodzieżowej rady
→ w jaki sposób młodzieżowa rada może skutecznie reprezentować młodych ludzi?
→ jak efektywnie zorganizować pracę rady
→ skuteczna komunikacja i współpraca młodzieżowych radnych z młodzieżą
→ skuteczne planowanie pracy młodzieżowej rady
→ budowanie konstruowanych relacji młodzieżowej rady 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 zapraszamy do rozmowy o Waszych problemach i potrzebach. Wspólnie zaplanujemy
tematykę Waszego szkolenia!

NASZE DOŚWIADCZENIE

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.

→ Posiadamy 16-letnie doświadczenie w pracy na rzecz
młodzieżowych rad i aktywności obywatelskiej
młodzieży.
→ 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.

Nasze wsparcie organizujemy w postaci spotkań stacjonarnych i online – do ustalenia.
Zachęcamy do kontaktu z nami w celu ustalenia zakresu wsparcia dla Waszej młodzieżowej rady.
Chętnie odpowiemy na Wasze pytania, przygotowujemy i przedstawimy ofertę szkolenia w odpowiedzi na
Wasze potrzeby.

Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10/36
00-585 Warszawa
Kontakt w sprawie szkolenia młodzieżowych rad:
Łukasz Dembiński, tel. 664 036 632 / 22 827 52 49
e-mail: szkolenia@civispolonus.org.pl

www.civispolonus.org.pl

