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Milicz to gmina miejsko-wiejska leżąca w północno-wschodniej
części województwa dolnośląskiego, w powiecie milickim i znanej
w całej Polsce Dolinie Baryczy, nad rzeką Barycz. Gmina jest jedną
z największych w kraju i jedną z najrzadziej zamieszkałych gmin
w województwie. Na jej terenie znajdują się 82 miejscowości
oraz 52 sołectwa, zamieszkiwane przez 23 675 osób, w tym
mieszkańców miasta 11 076 i wsi 12 599.

Młodzieżowa Rada Miejska w Miliczu została reaktywowana
w 2012 r. W jej skład wchodzi 21 radnych ze wszystkich szkół
gminnych. Głównym zadaniem Rady jest inicjowanie i opiniowanie
działań związanych z młodzieżą.

Opis miasta oraz MRM



Młodzieżowi radni przygotowali ankietę, w której zapytali MiliczanMłodzieżowi radni przygotowali ankietę, w której zapytali Miliczan
o to jaki wpływ pandemia COVID-19 wywarła na ich życie.o to jaki wpływ pandemia COVID-19 wywarła na ich życie.
Celem badania było dowiedzenie się w jaki sposób możnaCelem badania było dowiedzenie się w jaki sposób można
polepszyć jakość życia mieszkańców Milicza.polepszyć jakość życia mieszkańców Milicza.
Wpływ pandemii na życie w Miliczu.Wpływ pandemii na życie w Miliczu.

Ankietę wypełniło 338 osób, w tym 52% stanowiły osoby poniżejAnkietę wypełniło 338 osób, w tym 52% stanowiły osoby poniżej
18 roku życia. 3 na 4 osoby przyznały, że pandemia wpłynęła18 roku życia. 3 na 4 osoby przyznały, że pandemia wpłynęła
na ich życie. 76% respondentów uznało, że był to wpływna ich życie. 76% respondentów uznało, że był to wpływ
negatywny. Ankietowani do głównych problemów jakie dostrzegalinegatywny. Ankietowani do głównych problemów jakie dostrzegali
zaliczyli ograniczenie kontaktów między ludzkich (75%), brakzaliczyli ograniczenie kontaktów między ludzkich (75%), brak
dostępu do aktywności fizycznej (66%), brak wydarzeńdostępu do aktywności fizycznej (66%), brak wydarzeń
publicznych (64%), obniżony nastrój (58%), ograniczona pomocpublicznych (64%), obniżony nastrój (58%), ograniczona pomoc
zdrowotna (55%). Z kolei wśród tych, które dotyczą ichzdrowotna (55%). Z kolei wśród tych, które dotyczą ich
bezpośrednio wskazali na spadek aktywności fizycznej (60%),bezpośrednio wskazali na spadek aktywności fizycznej (60%),
stres (46%), poczucie samotności (45%). Ankietowanym najbardziejstres (46%), poczucie samotności (45%). Ankietowanym najbardziej
brakuje kontaktów międzyludzkich (78%), otwartych obiektówbrakuje kontaktów międzyludzkich (78%), otwartych obiektów
(kulturalnych, restauracji, sportowych) (75%), wydarzeń(kulturalnych, restauracji, sportowych) (75%), wydarzeń
kulturalnych (43%) i dobrej opieki zdrowotnej (37%).kulturalnych (43%) i dobrej opieki zdrowotnej (37%).

Diagnoza



Jedną z pierwszych inicjatyw jaka zrodziła się w głowachJedną z pierwszych inicjatyw jaka zrodziła się w głowach
uczestniczek projektu było wyciągnięcie mieszkańców z domuuczestniczek projektu było wyciągnięcie mieszkańców z domu
i zaproponowanie im dawki aktywności fizycznej.i zaproponowanie im dawki aktywności fizycznej. Zamysłem byłoZamysłem było
zorganizowanie biegu i rajdu rowerowego w sposóbzorganizowanie biegu i rajdu rowerowego w sposób
kontrolowany przy zachowaniu reżimu sanitarnego.kontrolowany przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
Jednak ze względu na zaostrzenie obostrzeń zrezygnowano z tejJednak ze względu na zaostrzenie obostrzeń zrezygnowano z tej
inicjatywy.inicjatywy.
Pojawiły się dwie kolejne propozycję. Pierwsza z nichPojawiły się dwie kolejne propozycję. Pierwsza z nich
odpowiadała na potrzeby w zakresieodpowiadała na potrzeby w zakresie kultury przy aktywnymkultury przy aktywnym
zaangażowaniu mieszkańców w jej tworzenie.zaangażowaniu mieszkańców w jej tworzenie. PostanowionoPostanowiono
zorganizować wystawę złożoną z dwóch elementów: zdjęć i praczorganizować wystawę złożoną z dwóch elementów: zdjęć i prac
plastycznych.plastycznych.

„Milicz w i po pandemii”



„Milicz w pandemii” to hasło przewodnie wystawy
dotyczącej fotografii. Była ona skierowana do amatorów
i profesjonalistów, pasjonatów fotografii, których prace
trafiają przeważnie „do szuflady”.

Celami Wystawy było inspirowanie mieszkańców Milicza
do twórczej aktywności oraz propagowanie i rozwijanie
zainteresowań fotografii, w szczególności wśród młodzieży.

Przedmiotem Wystawy były prace fotograficzne wykonane
samodzielnie, w dowolnej technice, będące oryginałami.
Warunkiem przystąpienia do inicjatywy było wykonanie
zdjęć ukazujących Milicz i okolice. Jedna osoba mogła
zgłosić maksymalnie 3 fotografie. Prace na Wystawę
wybierało powołane przez organizatora Jury. Organizator
przewiduje nagrody i wyróżnienia dla najlepszych fotografii.
Fotografie można było przesyłać na adres e-mail
mrm@milicz.pl

„Milicz w i po pandemii”



W tym niełatwym czasie plany i marzenia ulegają ̨ zmianom. Zmienia
się także obraz naszych miejscowości. A jak zmieni się Milicz?
Jak mógłby się zmienić? O to zapytano dzieci i młodzież
Uzupełnieniem wystawy był konkurs plastyczny skierowany właśnie
do nich. Tematem przewodnim konkursu było hasło „Milicz
po pandemii”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać
prace w dowolnej technice. Prace należało wysłać na adres Urzędu
Miasta.

Wystawa została (zostanie) udostępniona do zwiedzania w maju
2021 roku. Wystawa pierwotnie miała zostać zorganizowana
w centrum miasta, na świeżym powietrzu. Jednak ze względu
na brak odpowiedniej infrastruktury postanowiono zorganizować
ją w niedawno powstałym centrum kulturalno-integracyjnym,
w budynku starej rzeźni przy ulicy Szewskiej. Jest to wielofunkcyjny
obiekt, służący mieszkańcom, turystom, przedsiębiorcom, którego
działania dotyczą kultury, integracji społecznej i promocji regionu.
Instytucja zaprasza młodych artystów ze szkoły muzycznej, grupy
inicjatywne, podopiecznych regionalnych organizacji pomocowych.
W nowo otwartym budynku mieści się również informacja
turystyczna.

„Milicz w i po pandemii”



Wielu uczniów ma problemy podczas pandemii z przyswajaniem nauki
i efektywnym uczeniem się. Z tego powodu młodzieżowi radni stworzyli
miejsce, które będzie idealne dla uczniów w celu poszerzenia swojej
wiedzy oraz dla nauczycieli, którzy będą mieli możliwość podzielenia się
z uczniami swoją wiedzą, opracowaniami, pomocą itp. Inicjatywa została
uruchomiona w postaci grup na Facebooku - jedna dla szkół
podstawowych, druga ponadpodstawowych z obrębu Milicza.

Założeniem było stworzenie przestrzeni pozwalającej poszerzyć wiedzę
w prosty i przystępny sposób.

W inicjatywę zaangażowano szkoły ponadpodstawowe:
1. ZS im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu
2. I LO im. Armii Krajowej w Miliczu
3. Technikum Leśne w Miliczu

I szkoły podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa nr 1
2. Szkoła Podstawowa nr 2
3. Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren (KOM)
4. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie

Wspierajmy się w nauce!
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Informację o utworzonych grupach przekazano do szkół z prośbą o jej
upowszechnienie. Przy dołączaniu do grupy należy napisać, z jakiej szkoły się jest.
W każdy piątek są zamieszczane posty od MRM. Każdy czwartek - live’y, spotkania
z nauczycielami/korepetytorami/profesorami.
W celach porządkowych zaproponowano także system segregowania postów
z wykorzystaniem hasztagów:

Wspierajmy się w nauce!



#pomoc - hashtag służący do oznaczania postów proszących o pomoc w formie korepetycji,
wytłumaczenia danego zagadnienia. Przy takim hashtagu należy dodać również hashtag z
przedmiotem, z którym dana osoba ma problem, np. #pomoc #historia

#notatki - hashtag służący do wymiany opracowanych notatek na dany temat. Obok hashtagu
musi pojawić się również #[przedmiot], np. #notatki #polski

#grupowekorepetycje - hashtag służący do oznaczania postów ogłaszających korepetycje
grupowe online. Należy do niego dopisać #[przedmiot], np. #grupowekorepetycje #wos

#[przedmiot] - hashtag służący do dzielenia się np. opracowaniami w formie wideo,
prezentacjami, wskazówkami jak się uczyć, poradami co do matury/egzaminu ósmoklasisty…
Należy do dodawać do #pomoc, #notatki #grupowekorepetycje.

#ciekawostka - hashtag samodzielny poświęcony ciekawostkom (np. historycznym, naukowym,
aktualnym…)

#matura lub #egzaminosmoklasisty - hashtagi poświęcone tylko i wyłącznie tym egzaminom.
Mogą być łączone z #[przedmiot]

Wspierajmy się w nauce!
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Grupa była przeznaczona zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Łatwo dostępne
miejsce dla uczniów, gdzie mogą spytać kogoś o pomoc z danym przedmiotem,
wymienić się notatkami, poczytać ciekawostki historyczne/naukowe - mamy tu
na uwadze wszystkie czynności, które pomogą w nauce.

Projekt Młodzi Liderzy dla Społeczności w czasach kryzysu jest realizowany
w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych
oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Wspierajmy się w nauce!



Milicz
Animator społeczności: Robert Waraksa

Współautorzy tekstów: Robert Waraksa i Joanna Pietrasik

Opracowanie graficzne: Agata Jałowiecka


