
 

 
 

OFERTA WSPARCIA W ZAKRESIE POWOŁYWANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY  

 

Oferujemy kompleksowe wsparcie w tworzeniu młodzieżowej rady. Można wybrać wszystkie albo niektóre  

z zaprezentowanych poniżej form, a my opracujemy i przeprowadzimy indywidualną ścieżkę wsparcia.  

ZAKRES 1 Jak skutecznie organizować i wspierać działalność młodzieżowej rady  

 Szkolenie wprowadzające online lub stacjonarne (ilość godzin do ustalenia)  

Szkolenie dla osób zaangażowanych w tworzenie młodzieżowej rady (m.in. radnych, urzędników, nauczycieli). Celem szkolenia 
jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji związanych z działalnością młodzieżowej rady. 

Proponowany ramowy program szkolenia: 

 Prawne podstawy powoływania i działania młodzieżowej rady 

 Statut młodzieżowej rady – jak go napisać, 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 
 

ZAKRES 2 Ramy organizacyjne działania młodzieżowej rady  

 Opracowanie statutu  

 Konsultacje – forma i zakres do ustalenia 
 

 
Proponujemy wsparcie w opracowaniu podstawowej dokumentacji młodzieżowej rady. Podczas spotkań konsultacyjnych 
omawiamy najważniejsze aspekty związane z opracowaniem statutu młodzieżowej rady. Analizujemy potrzeby i oczekiwania 
dotyczące ram organizacyjnych młodzieżowej rady i proponujemy najlepsze rozwiązania w zakresie organizacji wyborów. 
Opracowujemy statut albo zapewniamy doradztwo przy jego tworzeniu. 

ZAKRES 3  Organizacja naboru członków młodzieżowej rady 

 Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów szkół  

 Spotkanie informacyjne dla młodzieży 

 Opracowanie dokumentacji 

 Konsultacje  – zakres i forma do ustalenia 

 
W ramach organizacji naboru do młodzieżowej rady proponujemy Państwu: 

 Szkolenie wprowadzające w tematykę działania młodzieżowej rady dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Na szkoleniu 
przekazujemy podstawową wiedzę o działalności młodzieżowej rady, wskazujemy, jak zachęcać uczniów do 
działalności w młodzieżowej radzie, inspirujemy i instruujemy,  jak zorganizować dobre wybory. 



 

 
 

 Spotkanie informacyjne dla uczniów.  Na spotkaniu opowiadamy o roli i zadaniach młodzieżowej rady, pokazujemy 
najciekawsze inicjatywy młodzieżowych rad w Polsce, zachęcamy do kandydowania i inspirujemy do działania. 

 Opracowanie dokumentacji – przygotujemy pakiet informacji o wyborach dla uczniów, karty do głosowania, 
materiały promocyjne. 

 Konsultacje dotyczące procesu organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania wyborów.  

ZAKRES 4 Przygotowanie młodzieży do pełnienia roli radnego 

 Dwudniowe warsztaty (12h) 

Proponujemy warsztaty, w ramach których wprowadzamy radnych w tematykę działania młodzieżowej rady, integrujemy ich  

i wspólnie planujemy ich pracę. 

Ramowy program warsztatów: 

 Wzajemne poznanie i integracja młodzieży 

 Rola i zadania młodzieżowej rady 

 W jaki sposób młodzieżowa rada może skutecznie reprezentować młodych ludzi? 

 Inspiracja: przykłady skutecznych działań młodzieżowych rad w Polsce 

 Ustalenia zasad współpracy i komunikacji wewnątrz młodzieżowej rady.  

 Planowanie pracy młodzieżowej rady – czym chcę i mogę się zajmować? 

 Wstępna diagnoza problemów i potrzeb młodzieży na terenie gminy i wybór kilku do realizacji metodami 
projektowymi.  

 

ZAKRES 5 Szkolenie dla opiekuna młodzieżowej rady 

 Szkolenie wprowadzające 

Proponujemy szkolenie i konsultacje wprowadzające w zadania opiekuna młodzieżowej rady. Podczas szkolenia omawiamy 

rolę opiekuna, zasady pracy z młodzieżową radą oraz wspólnie planujemy proces animowania pracy młodzieżowej rady.  

 

 

NASZE DOŚWIADCZENIE  

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

 Doprowadziliśmy do powstania 31 młodzieżowych rad. Założyliśmy i prowadzimy Młodzieżowy Sejmik 
Województwa Mazowieckiego. 

 Pracowaliśmy z ponad 60 społecznościami lokalnymi, doradzaliśmy i szkoliliśmy urzędników, opiekunów  
i młodzieżowe rady. 

 Zrealizowaliśmy niemal 50 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 10/36, 00-585 Warszawa 

Kontakt w sprawie tworzenia i szkolenia młodzieżowych rad:   

Łukasz Dembiński, tel. 664 861 019, 22 8275249 

e-mail: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl  

www.civispolonus.org.pl  

mailto:lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl
http://www.civispolonus.org.pl/

