FUNDACJA CIVIS POLONUS ZAPRASZA NA SZKOLENIE

PROGRAM SZKOLENIA









Prawne podstawy powoływania i działania młodzieżowej rady
Statut młodzieżowej rady – co zrobić, aby pomagał w działaniu?
Wyłonienie składu młodzieżowej rady – jak zorganizować dobre i demokratyczne wybory?
Karta zasad i standardów działania młodzieżowej rady
Jak organizować pracę młodzieżowej rady i jak z nią na co dzień współpracować?
Rola i zadania opiekuna młodzieżowej rady
Dobre praktyki działania młodzieżowych rad
Jak organizować działalność młodzieżowej rady w czasie pandemii?

DZIĘKI UDZIAŁOWI W PROJEKCIE UCZESTNICZKI I UCZESTNICY
DOWIEDZĄ SIĘ:






jaką rolę pełni młodzieżowa rada i jakie działania może realizować
jakie warunki należy spełnić, aby młodzieżowa rada działała skutecznie
w jakie działania angażować młodzież
jak dobrze pełnić rolę opiekuna młodzieżowej rady
jak współpracować z młodzieżową radą, aby inspirować i wspierać jej członków

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 po szkoleniu.

→ Szkolenie realizowane jest w godzinach 9:30-15:00 (w tym przerwy) za pośrednictwem platformy Zoom.
Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają link do logowania.

→ Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji Civis Polonus

POMAGAMY W ZAKŁADANIU I ANIMOWANIU
DZIAŁALNOŚCI MŁODZIEZOWYCH RAD

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. Pomagamy samorządom dobrze zaplanować powołanie
młodzieżowej rady i przygotować się do jej skutecznej działalności.
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 gminy i 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.

OFERUJEMY SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE SAMORZĄDÓW
Zapraszamy do zamawiania szkoleń:


dla urzędników oraz opiekunów młodzieżowych rad → z nami powołacie młodzieżową radę
i nauczycie się skutecznie z nią współpracować



dla członków młodzieżowych rad → podzielimy się z młodzieżą najlepszymi praktykami
działania młodzieżowych rad i nauczymy ją, jak działać skutecznie

Na Państwa życzenie przygotujemy ofertę skrojoną na miarę Waszych potrzeb i oczekiwań!

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. 664 036 632, 22 827 52 49
www.civispolonus.org.pl

