
Dobre praktyki
Grodzisk

Mazowiecki



Gmina Grodzisk Mazowiecki to gmina miejsko-wiejska, po!o"ona
w województwie mazowieckim w powiecie grodziskim, w sk!ad
której wchodzi miasto i 35 wsi. Gmin# zamieszkuje 45 706 osób.
Sta!$ wspó!prac# ratusza z m!odzie"$ z Grodziska Mazowieckiego
zainicjowa! kilka lat temu Tomasz Krupski, wiceburmistrz. W wyniku
jego dzia!a% przy Urz#dzie Miasta powsta!a M!odzie"owa Grupa
Konsultacyjna, która jest nieformaln$ grup$ doradcz$.
Nale"$ do niej przedstawiciele uczniów grodziskich szkó!. MGK
organizowa!a m.in. Grodziski Dzie% M!odzie"y.

Opis miasta oraz MGK



Grodziska M!odzie"owa Grupa Konsultacyjna chc$c pozna&Grodziska M!odzie"owa Grupa Konsultacyjna chc$c pozna&
nastroje mieszka%ców w czasie pandemii, uruchomi!a krótk$nastroje mieszka%ców w czasie pandemii, uruchomi!a krótk$
ankiet#. Grodziszczanie mogli wskaza& m.in. z jakimi problemamiankiet#. Grodziszczanie mogli wskaza& m.in. z jakimi problemami
si# zmagaj$ i jakie instytucje publiczne odwiedziliby najch#tniej.si# zmagaj$ i jakie instytucje publiczne odwiedziliby najch#tniej.
Ankieta mia!a form# pyta% zamkni#tych z opcj$ wielokrotnegoAnkieta mia!a form# pyta% zamkni#tych z opcj$ wielokrotnego
wyboru, które dotyczy!y preferencji w obszarze kultury,wyboru, które dotyczy!y preferencji w obszarze kultury,
problemów doskwieraj$cych mieszka%com w trakcie pandemii,problemów doskwieraj$cych mieszka%com w trakcie pandemii,
czy zmian w funkcjonowaniu Grodziska. Ankiet# wype!ni!o 630czy zmian w funkcjonowaniu Grodziska. Ankiet# wype!ni!o 630
respondentów.respondentów.
W obecnych trudnych czasach wi#kszo'& m!odzie"y czuje si#W obecnych trudnych czasach wi#kszo'& m!odzie"y czuje si#
zagubiona po znalezieniu si# w nowych i niecodziennychzagubiona po znalezieniu si# w nowych i niecodziennych
sytuacjach. M!odzie" spotyka na swojej drodze problemysytuacjach. M!odzie" spotyka na swojej drodze problemy
zdrowotne, problemy w kontaktach mi#dzyludzkich, czy te"zdrowotne, problemy w kontaktach mi#dzyludzkich, czy te"
spadek aktywno'ci fizycznej. Dlatego najlepszym rozwi$zaniemspadek aktywno'ci fizycznej. Dlatego najlepszym rozwi$zaniem
by!o stworzenie projektu o charakterze spo!eczny, który mia!byby!o stworzenie projektu o charakterze spo!eczny, który mia!by
na celu zniwelowanie skutków pandemii.na celu zniwelowanie skutków pandemii.

Sprawd!my komfort "ycia mieszka#ców!



M!odzie"owa Grupa Konsultacyjna zdecydowa!a, "e stworzyM!odzie"owa Grupa Konsultacyjna zdecydowa!a, "e stworzy
kana! podcastowy.kana! podcastowy.
Podcast to forma publikacji d(wi#kowej lub filmowej dost#pnejPodcast to forma publikacji d(wi#kowej lub filmowej dost#pnej
w Internecie. Mo"na go s!ucha&, kiedy si# chce i gdzie si# chcew Internecie. Mo"na go s!ucha&, kiedy si# chce i gdzie si# chce
np. w trakcie spaceru, biegania, jazdy samochodem lubnp. w trakcie spaceru, biegania, jazdy samochodem lub
podczas wykonywania codziennych obowi$zków. Podcastypodczas wykonywania codziennych obowi$zków. Podcasty
mog$ obejmowa& ró"ne dziedziny naszego. Podstawowymmog$ obejmowa& ró"ne dziedziny naszego. Podstawowym
celem wielu podcastów jest dzielenie si# w przyst#pny sposóbcelem wielu podcastów jest dzielenie si# w przyst#pny sposób
wiedz$ eksperck$, wskazówkami lub do'wiadczeniem.wiedz$ eksperck$, wskazówkami lub do'wiadczeniem.
Przewa"nie w formie dialogu, wywiadu, zwyk!ej rozmowy.Przewa"nie w formie dialogu, wywiadu, zwyk!ej rozmowy.
Jak sami przyznaj$ by!a to d!uga, wyboista i trudnaJak sami przyznaj$ by!a to d!uga, wyboista i trudna
do przebycia droga – wiele godzin szkole%, spotka%, nerwów,do przebycia droga – wiele godzin szkole%, spotka%, nerwów,
a nawet k!ótni.a nawet k!ótni.

Dzieli$ si% tym co najlepsze, czyli lud!mi!



Celem by!o stworzenie podcastu, który b#dzie pomaga!
i motywowa!. Kana! mia! stanowi& bezpieczn$ przestrze%
oraz wspólne forum do dzielenie si# opiniami
i przemy'leniami. Mia! porusza$ problemy, z którymi
aktualnie boryka si# m!odzie", w szczególno%ci
dotycz&ce zdrowia psychicznego, relacji mi#dzy
ludzkich. Ponadto inicjatywa mia!a promowa& lokalnych
twórców, artystów, zespo!ów muzycznych, czy osoby, które
prowadz$ ciekawe firmy, a przez obecn$ sytuacj# nie mog$
dzia!a& stacjonarnie. Dzi#ki tej inicjatywie m!odzi ludzie
mogli rozwija& siebie i swoje pasje, zamiast przejmowa& si#
tym co przyniesie niepewne jutro.
D!ugo zastanawiali si# nad nazw$ kana!u. Ostatecznie
podj#li decyzj#, "e b#dzie to „Movie Grodzisk - Zagubieni
w rozmowach”.

Dzieli$ si% tym co najlepsze, czyli lud!mi!



Odcinki mia!y by& publikowane regularnie. Mia!y
mie& przyst#pn$ form# w postaci krótkich wywiadów
z postaciami mniej lub bardziej znanymi.
W za!o"eniach powstanie podcastu mia!o umo"liwi&
nag!a'nianie cennych inicjatyw, zach#ci&
do wymiany pogl$dów mi#dzy m!odymi oraz da&
im te" wsparcie w czasach pandemii. Na kanale
mia!y by& publikowane rozmowy z ciekawymi
i inspiruj$cymi osobami z Grodziska i okolic.

Dzieli$ si% tym co najlepsze, czyli lud!mi!



W pierwszym, wprowadzaj&cym podca%cie pn.
„Co posz!o nie tak? (czyli dlaczego Grodzisk robi
podcasty)” za!o"ycielki kana!u opowiedzia!y o sobie
i projekcie. O podca'cie, którego za!o"eniem by!o
poznawanie nowych ludzi, wymiana opinii,
poszukiwanie rozwi$za% na problemy m!odzie"y.
Wszystko w lu(nej, rozrywkowej atmosferze, pe!nej
'miechu, "artów, przy herbatce i ciachu.

„Co posz&o nie tak?



W drugim pe!nometra"owym podca'cie wyst$pi! Panem
Micha!em )liwi%skim – wiceprezesem Pogo% Grodzisk
Mazowiecki, cz!onek Rady Powiatu, nauczycielem historii
i WOSu w Szko!a Podstawowa nr 5 im. Leonida Teligi.
Jeden z najbardziej lubianych przez grodzisk$ m!odzie"
nauczycieli. Podczas rozmowy dyskutowano o tym,
jak wygl$da nauczanie zdalne okiem nauczyciela
oraz czy i jak w trakcie pandemii Rada Powiatu mo"e
pomóc uczniom. Rozmawiano tak"e o Pogoni Grodzisk
Mazowiecki, a wszystko zost!o dope!nione ciekawymi
historiami i zabawnymi anegdotkami z kariery
nauczycielskiej Pana )liwi%skiego.

A czemu ci% nie ma na lekcji? |
Micha& 'liwi#ski o nauczaniu zdalnym



Udzia! w trzecim podca'cie wzi#!a Pani Patrycja Kochan -
specjalizuj$ca si# w psychologii klinicznej dziecka, do'wiadczona
w pracy z m!odzie"$. Podczas rozmowy poruszono tematy zwi$zane
ze zdrowiem psychicznym podczas pandemii, utracie pracy,
o problemach, z którymi zmaga si#̨ m!odzie" w czasie pandemii,
o rozpadzie relacji mi#dzyludzkich, a tak"e o dost#pnej pomocy
dla m!odzie"y.

M&odzie" vs rzeczywisto($ |
Patrycja Kochan o zdrowiu
psychicznym m&odych



W czwartym podca'cie mo"na by!o us!ysze& "kilka s!ów" o aktywno'ci fizycznej,
niezdrowych relacjach z jedzeniem, samodyscyplinie i tym jak mo"emy zmieni&
swój tryb "ycia na lepsze. Go'ciem m!odzie"y by! Pan Piotr Tomaszewski - osoba
o wieloletnim do'wiadczeniu w bran"y fitness, która równie" zmaga!a si#
z zaburzeniami od"ywiania. Pan Piotr prowadzi równie" kana! na Youtube’ie,
gdzie porusza tematyk# zdrowego stylu "ycia

Wszystkie podcasty „Movie Grodzisk - Zagubieni w rozmowach” mo"na
znale(& na kana!ach streamingowych:

Anchor: https://anchor.fm/mgzwr
Spotify: https://open.spotify.com/show/4B3lP4uFzjVYjNEgqiZl7B
Castbox: https://castbox.fm/.../Movie-Grodzisk---Zagubieni-w...
Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts...
RadioPublic: https://radiopublic.com/movie-grodzisk-zagubieni-w-rozmo...

Czy bieganie na czczo o 5 rano ma jaki(
sens? | Piotr Tomaszewski o aktywnym
lifestyle'u i zaburzeniach od"ywiania



Grodzisk Mazowiecki
Animatorka spo!eczno%ci: Karolina Pawlak

Wspó!autorzy tekstów: Joanna Pietrasik i Robert Waraksa

Opracowanie graficzne: Agata Ja!owiecka



Dobre praktyki
Jastrz!bie - Zdrój



Jastrz!bie- Zdrój to miasto po"o#one na Górnym $l%sku,
niedaleko granicy polsko-czeskiej, licz%ce nieca"e
90 tysi!cy mieszka&ców.

M"odzie#owa Rada Miasta Jastrz!bie -Zdrój XIV kadencji
to grupa licz%ca 19 radnych oraz 5 osób zasiadaj%cych
w organie doradczym. W tym organie jest
reprezentowana m"odzie# z 8 szkó" 'rednich i 17 szkó"
podstawowych. Rada podejmuje dzia"alno'( poprzez
wiele projektów i inicjatyw, opieraj%c si! na trzech
zasadniczych filarach: edukacja, aktywizacja
obywatelska, doradztwo i konsultacja.

Opis miasta oraz m!odzie"owej rady



Organizuj%cOrganizuj%c Tydzie! Dobrostanu PsychicznegoTydzie! Dobrostanu Psychicznego, m"odzi, m"odzi
zapewnili mieszka&com i mieszkankom Jastrz!bia-Zdrojuzapewnili mieszka&com i mieszkankom Jastrz!bia-Zdroju
dost!p do indywidualnych rozmów z psychologamidost!p do indywidualnych rozmów z psychologami
i psychoterapeutami, zorganizowali debat! z udzia"emi psychoterapeutami, zorganizowali debat! z udzia"em
najistotniejszych decydentów i decydentek oraz dwanajistotniejszych decydentów i decydentek oraz dwa
spotkania z ekspertkami w zakresie zdrowia psychicznego.spotkania z ekspertkami w zakresie zdrowia psychicznego.
Ponadto, m"odzie#owa rada przeprowadzi"a kampani!Ponadto, m"odzie#owa rada przeprowadzi"a kampani!
informacyjn% zarówno online jak i o)ine, która porusza"ainformacyjn% zarówno online jak i o)ine, która porusza"a
powy#szy temat.powy#szy temat.

Opis dzia!ania m!odzie"owej rady



Dokonuj%c analizy badania potrzeb mieszka&ców
i mieszkanek swojego miasta, m"odzi zaobserwowali,
#e kwestia dobrostanu psychicznego sta"a si# jednym
z najpowa$niejszych wyzwa!, z którym nale$y si#
zmierzy% w lokalnych dzia"aniach. W'ród paruset
respondentów i respondentek ankiety ponad 70% wskaza"o,
#e pandemia negatywnie wp"yn!"a na ich #ycie. Jednym
z najistotniejszych powodów, które wp"yn!"y na powy#sz%
odpowied* stanowi"a, wskazana przez 54,2% uczestników
i uczestniczek badania, kwestia zdrowia psychicznego.
M"odzi dokonali porównania w"asnych do'wiadcze&
#yciowych oraz obserwacji spo"ecznych z wynikami ankiety.
Wyra*nie wyartyku"owali potrzeb! podj!cia dzia"a& na rzecz
poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszka&ców
i mieszkanek Jastrz!bia-Zdroju.

Opis potrzeby



W projekcie za"o#ono trzy zasadnicze cele bezpo'rednie:

1. Rozpocz!cie lokalnej debaty publicznej o dobrostanie
psychicznym, która zaanga#uje zarówno decydentów/tki,
ekspertów/tki jak i mieszka&ców/ki;

2. Zwi!kszenie 'wiadomo'ci w aspekcie zdrowia
psychicznego poprzez stworzenie serii jasnych, ciekawych
komunikatów dost!pnych dla ró#nych grup wiekowych;

3. Zorganizowanie indywidualnej, realnej pomocy
dla mieszka&ców/ek w momencie kryzysu lub pogorszenia
zdrowia psychicznego.

Za!o"one cele



Szczegó"owy opis
i etapy dzia"a!:



+ poznanie, teambuilding i organizacja grupy projektowej;
+ przeprowadzenie badania potrzeb mieszka&ców i mieszkanek oraz zdefiniowanie lokalnych problemów;
+ wyselekcjonowanie problemu, którym chce si! zaj%( m"odzie#owa rada;
+ okre'lenie za"o#e& projektu w Jastrz!biu-Zdroju;

Pierwszy etap by" kluczowy dla efektu, który zosta" osi%gni!ty na koniec pracy grupy. Rozpocz%" si!
on szkoleniem przeprowadzonym przez ekspertki Fundacji Civis Polonus, dzi!ki któremy m"odzi mogli
zaznajomi( si! z narz!dziami do badania potrzeb mieszka&ców i mieszkanek Jastrz!bia-Zdroju, a nast!pnie
odpowiednio odczyta% wyniki ankiety. Nast!pnie przyszed" moment na zapoznanie si# grupy projektowej
z mentorem oraz przeprowadzenie teambuildingu. Kluczowe by"o dok"adne poznanie poszczególnych
cz"onków i cz"onki& grupy, dzi!ki czemu mo#na by"o zorganizowa( proces projektowy odpowiednio do ich
umiej!tno'ci i oczekiwa&.

Etap I (luty)



W wynikach badania pojawi"o si! wiele problemów, z którymi spotykaj% si!
mieszka&cy i mieszkanki Jastrz!bia-Zdroju, natomiast zadaniem grupy by"o
wyselekcjonowanie jednego obszary tematycznego.
Pytania, które pozwoli"y nam na dokonanie wyboru to m.in.:

+ Który obszar b!dzie najbardziej inkluzywny, czyli dotyczy mieszka&ców
i mieszkanek bez wzgl!du na kryteria takie jak wiek, poziom #ycia, czy p"e(?
+ W jakiej tematyce jeste'my w stanie podj%( efektywne i wymierne
dzia"ania?
+ Który z problemów jest jest najpowszechniejszy i mo#e mie( najbli#szy
zwi%zek ze skutkami pandemii?

Po dokonaniu selekcji grupa pos"u#y"a si! schematem roboczo nazwanym
PCR (Problem-Cel-Rozwi&zanie). Problem okre'lono jako bardzo z"y stan
zdrowia psychicznego. Celem by"a poprawa tego stanu, a rozwi%zaniem
podj!cie dzia"a& na ró#nych p"aszczycnach, które zarówno zainicjuj% debat!
w aspekcie dobrostanu psychicznego, dostarcz% mieszka&com
i mieszkankom du#% dawk! wiedzy, jak i pozwol% na bezpo'redni%,
indywidualn% pomoc dla tych, którzy znale*li si! w trudnej sytuacji
psychicznej.

Dzi!ki przygotowaniu dzia"a& bazowych, które pozwoli"y nam
na odpowiedni% organizacj! grupy oraz procesu, grupa mog"a przej'( przej'(
do etapu drugiego.

Etap I (luty)



+ okre'lenie konkretnego efektu projektu, czyli organizacja
Tygodnia Dobrostanu Psychicznego;
+ Zaplanowanie podzia"u i harmonogramu realizacji zada&;
+ Zdobycie sojuszników/czek projektu w postaci lokalnych
decydentów/ek oraz ekspertów/ek;
+ Realizacja najpilniejszych zada&, które mia"y
zabezpieczy( odpowiedni% realizacj! harmonogramu;

Na pocz%tku drugiego etapu grupa dokona"a konkretyzacji
projektu i ustali"a, #e dzia"ania zostan% podzielone na trzy
akcje, które b#d& przebiega"y równocze'nie w trakcie
Tygodnia Dobrostanu Psychicznego:

Etap II (marzec)



W ramach niej zosta"a zorganizowana debata online “Okr&g"y stó"
o zdrowiu psychicznym”. Podczas dyskusji decydenci i decydentki
wraz z mieszka&cami i mieszkankami mogli razem poruszy( kwestie
zdrowia psychicznego, wyrazi( swoj% opini!, a tak#e wspólnie
wypracowa( postulaty, które powinny znale*( odzwierciedlenie
w dzia"aniach w"adz lokalnych.

Ponadto zosta"y zorganizowane dwa spotkania z ekspertkami
w formule transmisji live. Pierwsze dotyczy"o funkcjonowania
i otrzymywania pomocy w Punkcie Interwencji Kryzysowej
w Jastrz!biu-Zdrój. Drugie spotkanie, które zako&czy"o aktywno'ci
podczas Tygodnia, nosi"o tytu" "Jak reagowa( na problemy
psychiczne dzieci i m"odzie#y?”. W tej rozmowie radne m"odzie#owej
rady zadawa"y pytania pedago#ce i psycholo#ce
Dorocie Zawadzkiej.

Akcja 1: Debata publiczna w aspekcie
zdrowia psychicznego

Okr#g!y stó!
o zdrowiu

psychicznym



Ka#dy mieszkaniec Jastrz!bia-Zdroju móg" wzi%( udzia"
w indywidualnych, darmowych konsultacjach
psychologicznych online lub przez telefon.
Udost!pnili'my kalendarz oraz formularz zg"oszeniowy,
gdzie ka#dy móg" wybra( odpowiadaj%cy mu termin
i godzin! na rozmow! ze specjalist%. Zarezerwowali'my
prawie 40 godzin takich spotka&!

Akcja 2: Indywidualne spotkania online
z psychologami dla mieszka$ców



Ka#dego dnia m"odzie#owa rada zaopatrywa"a mieszka&ców
i mieszkanki w informacje poruszaj%ce najwa#niejsze tematy
z zakresu zdrowia psychicznego. Ze wzgl!du na ch!( dotarcia
do jak najszerszego grona, uwzgl!dniaj%cego mo#liwie wszystkie
grupy wiekowe, starano si! dywersyfikowa( 'rodki przekazu.
Z tego powodu te same komunikaty pojawia"y si# w ró$nych
formach zarówno w internecie, lokalnych mediach
jak i w przestrzeni publicznej w formie plakatów.

Akcja 3: Kampania informacyjna
o zdrowiu psychicznym



+ Przeprowadzanie dzia"a& zgodnie z harmonogramem;
+ Realizacja za"o#onego efektu projektu, czyli organizacja Tygodnia Dobrostanu Psychicznego w dniach

W kwietniu skupiono si! na wypracowaniu wszystkich za"o#onych dzia"a&, które mia"y doprowadzi( grup!
do osi%gni!cia za"o#onych celów. Ka#de zadanie mia"o swój konkretny deadline, który tylko w wyj%tkowych
sytuacjach móg" by( przesuni!ty. Dzi!ki temu zosta"a podtrzymana dynamika projektu oraz poczucie wspólnej
odpowiedzialno'ci za dzia"ania.

Dwa dni przed rozpocz!ciem Tygodnia, mentor przeprowadzi" wielogodzinne warsztaty, na których grupa
mog"a dopracowa( ostatnie szczegó"y oraz sprawdzi(, czy wszystkie niezb!dne kwestie s% za"atwione.

Aktywno'ci Tygodnia Dobrostanu Psychicznego, który trwa" od 19 do 25 kwietnia 2021, odby"y si! zarówno
online jak i o)ine. Jedynym kryterium, które decydowa"o, czy przenie'( dane dzia"anie do sieci, by"a sytuacja
epidemiologiczna.

Etap III (kwiecie$)



Cele

• poruszenie tematyki zdrowia psychicznego w lokalnej debacie publicznej;
• stworzenie przestrzeni na wypowiedzenie si! przez wszystkich
zainteresowanych problemem;
• wspólne wypracowanie rekomendacji dla dzia"a& w"adz samorz%dowych
w powy#szej tematyce;

Formu"a

Debata rozpocz!"a si! przywitaniem go'ci, wyja'nieniem celu i zasad dyskusji
oraz krótkim zarysowaniem obszaru tematycznego (zdrowia psychicznego).

Nast!pnie uczestnicy/czki przeszli do rozmów w czterech, uprzednio
ustalonych „stolikach” tematycznych. W ka#dym „stoliku” rozmawiali ze sob%
przedstawiciele/ki trzech zasadniczych grup: mieszka&cy/ki, eksperci/tki,
decydenci/tki.

Celem takiego przyporz%dkowania by"o zaspokojenie potrzeb takich jak:
sformu"owanie problemów przez mieszka&ców/nki, zaproponowanie
odpowiednich rozwi%za& przez ekspertów/ki oraz skonfrontowanie tych
pomys"ów z mo#liwo'ciami dzia"a& decydentów/ek.

Okr#g!y Stó! o Zdrowiu Psychicznym



Dyskusj! w podstolikach prowadzili moderatorzy/ki wyznaczeni spo'ród radnych m"odzie#owej
rady, którzy uprzednio przygotowali odpowiednie materia"y i plan rozmowy. Na pocz%tku
moderatorzy/ki zarysowali podstawowe obszary problematyczne, wokó" których mo#na zbudowa(
dyskusj! oraz odpowiadaj%ce im dane statystyczne. Uczestnicy/ki mogli zaproponowa( odmienne,
dodatkowe tematy rozmowy.

Dyskusja by"a prowadzona poprzez prezentacj! kolejnych obszarów problematycznych
i umo#liwienie uczestnikom wypowiedzenie si!. Dla u"atwienia rozmowy zastosowano formu"! PCR
(Problem, Cel, Rozwi%zanie), któr% mo#na wyja'ni( w trzech punktach:

1. Sformu"owanie zasadniczego problemu w danym obszarze;
2. Okre'lenie jasnego celu, stanu po#%danego do którego nale#y d%#y(;
3. Zaproponowanie konkretnych rozwi%za&, narz!dzi, które maj% doprowadzi( do osi%gni!cia
wyznaczonych celów, a zarazem b!d% stanowi"y rekomendacje dla decydentów/ek;

Po tak przeprowadzonej dyskusji ka#da grupa zebrana w „stoliku” mog"a, maj&c list# zapisanych
rekomendacji, przenie'% si# na dyskusj# na forum. Podczas tej cz!'ci ka#da grupa prezentowa"a
problemy, które stanowi"y temat dyskusji oraz proponowane rekomendacje dzia"a&, które mog%
zosta( podj!te przez decydentów/ki w celu poprawy obecnej sytuacji.

Nast!pnie, po zaprezentowaniu rekomendacji przez wszystkie grupy Prezydent Jastrz!bia-Zdroju
mia"a mo#liwo'( odnie'( si! do postulatów oraz wskaza(, które z nich mog% znale*(
odzwierciedlenie w jej dzia"aniach.

Etap III (kwiecie$)



• 54 mieszka&cy i mieszkanki
• 14 decydentów/ek i ekspertów/ek
• 15 radnych m"odzie#owej rady

Przyk"adowi decydenci/tki

1. Prezydent Miasta Jastrzebie-Zdrój,
2. Naczelnik Wydzia"u Edukacji,
3. Dyrektorzy i dyrektorki szkó",
4. Pe"nomocnik prezydent miasta ds. polityki senioralnej,
5. pose" na Sejm RP,
6. przewodnicz%cy i wiceprzewodnicz%ca rady miasta.

Przyk"adowi eksperci/tki

1. dyrektor szpitala dla psychicznie i nerwowo chorych
2. psycholodzy i psychoterapeuci
3. Dyrektor Domu Pomocy Spo"ecznej
4. Pedagodzy szkolni

Ilo%& uczestników na przyk!adzie
Jastrz'bia-Zdroju



+ 54 osoby zg"osi"y si! do udzia"u w Okr%g"ym Stole o Zdrowiu Psychicznym,
+ 14 decydentów/ek i ekspertów/ek wzi!"o udzia" w Okr%g"ym Stole o Zdrowiu Psychicznym,
+ 16 specjalistów/ek zgodzi"o si! udzieli( darmowych konsultacji psychologicznych,
+ 464 osób obejrza"o rozmow! z Dyrekcj% OPS oraz Koordynatork% PIK,
+ Ponad 6000 osób obejrza"o rozmow! z Dorot% Zawadzk%,
+ 16 organizacji, lokalnych przedsi!biorców i miejskich instytucji wspar"o Tydzie& Dobrostanu Psychicznego.

Liczby



Jastrz#bie
Animator spo"eczno'ci: Piotr Nowak

Wspó"autorzy tekstów: Piotr Nowak i Joanna Pietrasik

Opracowanie graficzne: Agata Ja"owiecka



Dobre praktyki
Karczew



Karczew jest gmin! miejsko-wiejsk!, po"o#on! w województwie
mazowieckim, w powiecie otwockim, na prawym brzegu Wis"y.
W gminie jest 17 miejscowo$ci skupionych w 15 so"ectwach. W 2019
roku gmin% zamieszkiwa"o 15 899 mieszka&ców. Miasto nale#y
do aglomeracji warszawskiej.
Inicjatywa powo"ania M"odzie#owej Rady Miejskiej w Karczewie
jako cia"a opiniotwórczego, o charakterze konsultacyjnym
w stosunku do organów gminy zrodzi"a si% w grudniu 2014 roku.
Powstanie M"odzie#owej Rady w za"o#eniach mia"o stwarza'
lokalnej m"odzie#y szans! na rozwój, nauk! i wychowanie
przez kszta"towanie postawy obywatelskiej, idei wspó"dzia"ania
dla realizacji celów o wymierz! spo"ecznym. M"odzie#owa Rada
zosta"a utworzona w marcu 2015 roku. W sk"ad Rady wchodzi
obecnie 15 radnych.

Opis miasta oraz MRM



Na pocz!tku lutego m"odzie#owi radni stworzyliNa pocz!tku lutego m"odzie#owi radni stworzyli ankiet!ankiet!
w celu sprawdzenia z jakimi problemami zmagaj# si!w celu sprawdzenia z jakimi problemami zmagaj# si!
mieszka$cy w trakcie trwania pandemiimieszka$cy w trakcie trwania pandemii oraz jaki jest jejoraz jaki jest jej
wp"yw na #ycie mieszka&ców gminy Karczew. Po analiziewp"yw na #ycie mieszka&ców gminy Karczew. Po analizie
wyników okaza"o si%, #e ankietowani zwracali szczególn!wyników okaza"o si%, #e ankietowani zwracali szczególn!
uwag% nauwag% na zmniejszon# aktywno%& fizyczn#, odczuwalnyzmniejszon# aktywno%& fizyczn#, odczuwalny
brak wydarze$ kulturalnych, a tak'e pogorszenie si!brak wydarze$ kulturalnych, a tak'e pogorszenie si!
stanu zdrowia psychicznego.stanu zdrowia psychicznego.
Pierwotnie zak"adano organizacj% cyklu wydarze&Pierwotnie zak"adano organizacj% cyklu wydarze&
kulturalnych, jednak ze wzgl%du na obostrzenia i warunkikulturalnych, jednak ze wzgl%du na obostrzenia i warunki
atmosferyczne podj%cie tej inicjatywy okaza"o si% zbytatmosferyczne podj%cie tej inicjatywy okaza"o si% zbyt
ryzykowne. Wtedy zrodzi" si% pomys" na projektryzykowne. Wtedy zrodzi" si% pomys" na projekt
pt.pt. “ZDROWIE PSYCHICZNE - WA(NA RZECZ”.“ZDROWIE PSYCHICZNE - WA(NA RZECZ”.

Diagnoza. Najwa!niejsza cz"#$ projektu!



Droga tworzenia
projektu



Przygotowanie projektu wymaga"o du#o zaanga#owania, ch%ci do pracy, czasu
i samodyscypliny. Odby"o si% wiele spotka& w gronie m"odzie#owych radnych, z w"odarzami
i przedstawicielami lokalnych instytucji oraz animatorem.
22 marca m"odzie#owi radni spotkali si% z burmistrzem. Podczas spotkania przedstawiono
i omówiono pomys" na projekt. W za"o#eniach mia" on minimalizowa' wp"yw pandemii
na mieszka&ców gminy Karczew, w szczególno$ci na osoby starsze i m"odzie#.
Powsta"a koncepcja projektu socjalnego. Cel: popularyzacja wiedzy o zdrowiu psychicznym
i skutkach nadu#ywania alkoholu. M"odzie#owi radni zaproponowali nazw%: „ZDROWIE
PSYCHICZNE - WA(NA RZECZ”. Projekt adresowany by" do wszystkich mieszka&ców gminy
Karczew.
Inicjatywa zosta" podzielony na 4 etapy: kampani% promocyjn!, kampani% informacyjn!,
debat% z psychologiem i stworzenie linii telefonicznej umo#liwiaj!cej otrzymanie darmowej
pomocy psychologicznej. Wszystko roz"o#one na 7 dni.
W realizacj% projektu, prósz M"odzie#owej Rady Miejskiej w Karczewie, zaanga#owano
Centrum Kultury i Sportu, Miejsko - Gminny O$rodek Pomocy Spo"ecznej, a tak#e Urz!d Miejski
w Karczewie.

Dzia%anie 1 „Knucie” z burmistrzem



Za"o#eniem projektu by"o przekazywanie tre$ci na temat zdrowia psychicznego w przyst%pny sposób.
Informacje mia"y opiera' si% na wiedzy psychologów wspó"pracuj!cych z M"odzie#ow! Rad!. Ruszy"a
kampania promocyjna. W pierwszej kolejno$ci poinformowano lokaln! spo"eczno$' o planowanej inicjatywie.
Zacz%"y pojawia' si% posty na Facebooku MRM. Przygotowano i rozwieszono plakaty na terenie miasta,
w restauracjach i lokalnych instytucjach.

Dzia%anie 2 Odkrywanie kart.
Kampania promocyjna.



Tydzie$ po%wi!cony zdrowiu psychicznemu i tematom z nim zwi!zanych zaplanowano na dni 19 - 25
kwietnia. 19 kwietnia rozpocz%"a si% kampania informacyjna na temat zdrowia psychicznego. Przez kolejne dni
na stronie MRM na Facebooku opublikowano 10 postów dotycz!cych zdrowia psychicznego i depresji –
najpowszechniejszej i niezwykle niebezpiecznej choroby psychicznej. W ramach projektu skupiono si!
g"ównie na depresji. Z ogromnej ilo$ci materia"ów w Internecie, wyselekcjonowano te najbardziej warto$ciowe
pod wzgl%dem merytorycznym. Posty wraz z odno$nikami do stron zwi!zanych z tymi materia"ami by"y
równolegle publikowane z postami zwi!zanymi z depresj!. Informowano o depresji, jej przyczynach, objawach
i leczeniu. Istotne by"o tak#e informowanie o tym jak reagowa' na depresje u innych, jakich zwrotów nie
u#ywa', a jakie s! po#!dane. Ponadto podawano informacje, gdzie i na jak! pomoc mo#na liczy'. Podawano
numery telefonów zaufania dla dzieci i m"odzie#y, na antydepresyjny telefon czy pogotowie psychologiczne.
Zamieszczono równie# konkretne propozycje na popraw% w"asnego samopoczucia.
Informacje by"y przedstawiane w przyst%pny sposób, za pomoc grafik. Wszystkie by"y wcze%niej
weryfikowane przez psychologów, którzy wspó"pracowali z M"odzie'ow# Rad#. Informacje dotar"y
do blisko 6 500 osób i spotka"y si% z pozytywnym odzewem w$ród mieszka&ców.
W ramach projektu powsta" równie# 3-minutowy filmik przedstawiaj!cy pomys"y m"odzie#owych radnych
i animatorki na popraw% samopoczucia we w"asnym zakresie. Filmik obejrza"o blisko 800 osób.

Dzia%anie 3 „ZDROWIE PSYCHICZNE
- WA&NA RZECZ”



Dzia"aniami w ramach projektu zosta"y obj%te równie#
szko"y na terenie gminy Karczew. W dniach 19 – 23
kwietnia uczniowie klas 4-8 oraz szko"y
ponadpodstawowej mieli okazj% zobaczy' stworzon!
specjalnie dla nich prezentacj% dotycz!c! depresji.
Prezentacj% pokazano w 7 szko"ach:

1. Szko"a Podstawowa im. Boles"awa Prusa w Karczewie
2. Szko"a Podstawowa nr 2 w Karczewie,
3. Zespó" Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku
4. Szko"a Podstawowa im. Batalionów Ch"opskich

w Glinkach
5. Zespó" Szkó" im. ks. Kardyna"a Stefana Wyszy&skiego
w Karczewie
6. Zespó" Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim
7. Szko"a Podstawowa im. Stanis"awa Miko"ajczyka

w Nadbrze#u

Dzia%anie 4 "Zdrowie psychiczne
- wa!na rzecz" w szko%ach!



Debata z psychologiem na temat depresji i nadu'ywania
alkoholu odby"a si% 25 kwietnia o godzinie 17.00. By"a
transmitowana na Facebooku MRM. W debacie udzia" wzi!" Marcin
Kulpi&ski - twórca poradni pozytywnej energii: https://
yellowglasses.pl/, psycholog spo"eczny, psychoterapeuta, doradca
zawodowy, interwent kryzysowy, szkoleniowiec. W terapii pracuje
w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Wed"ug niego relacja
psychoterapeuta - klient jest istotniejszym czynnikiem nios!cym
zdrowie na drodze ku zmianom ni# techniki terapeutyczne
i za"o#enia teoretyczne. Od studiów rozwija swoje zainteresowania
optymizmem i pesymizmem, odporno$ci! psychiczn! w sytuacjach
kryzysowych, motywacj! do zmiany i osi!ganiem dobrostanu.
Podczas debaty mo#na by"o dowiedzie' si% m.in. jak wygl!da
pierwsza wizyta u psychologa i jaki wp"yw na zdrowie psychiczne
ma pandemia. Debata cieszy"a si% du#ym zainteresowaniem.
Film dotar" do 1 900 odbiorców.
Po debacie odby" si% dwugodzinny dy#ur psychologa.
Uruchomiono specjaln! lini% telefoniczn!, dzi%ki której mo#na by"o
otrzyma' darmow! porad% psychologiczn!. Istnia"a równie#
mo#liwo$' spotkania si% z psychologiem w Urz%dzie Miejskim
w Karczewie. Darmow! porad% mo#na by"o otrzyma' w $wie#o
odnowionej sali $lubów. Oczywi$cie, wszystko z zachowaniem
odpowiednich norm bezpiecze&stwa i re#imu sanitarnego.

Dzia%anie 5 Debata

?
?

?



Projekt trwa" 3 miesi!ce. Rozpocz!" si% od lokalnej diagnozy przeprowadzonej
w$ród mieszka&ców gminy Karczew, która pokaza"a z jakimi problemami zmagaj!
si% mieszka&cy w trakcie pandemii. Projekt odpowiada" na potrzeb% dotycz!c!
pogorszenia stanu zdrowia psychicznego. Samo przygotowanie inicjatywy
wymaga"o wielu spotka&, na których m"odzie# sp%dzi"a kilkadziesi!t godzin.
Powsta"a prezentacja multimedialna oraz posty i grafiki na Facebooka. Informacje
dotar"y do mieszka&ców gminy, w tym kilku tysi%cy internetowych odbiorców
i uczniów 7 szkó" z terenu gminy Karczew. Samo wydarzenie na Facebooku mia"o
prawie 9 000 wy$wietle&.

Za realizacj% projektu odpowiada"a M"odzie'owa Rada Miejska w Karczewie
przy wspó"pracy z Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, Miejsko - Gminnym
O%rodkiem Pomocy Spo"ecznej, a tak'e z Urz!dem Miejskim w Karczewie.

Projekt “ZDROWIE PSYCHICZNE- WA(NA RZECZ” by" cz%$ci! programu
rozwojowego Fundacji Civis Polonus “M"odzi Liderzy dla spo"eczno$ci w czasach
kryzysu” finansowanego w ramach Programu „Fundusz pomocowy
dla organizacji pozarz!dowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego
przez Polsko-Ameryka&sk! Fundacj% Wolno$ci, realizowanego przez Fundacj%
Edukacja dla Demokracji.”

Podsumowuj'c



Karczew
Animatorka spo"eczno%ci: Karolina Jastrz!bska- Mitzner

Wspó"autorzy tekstów: Robert Waraksa i Joanna Pietrasik

Opracowanie graficzne: Agata Ja"owiecka



Dobre praktyki
Milicz



Milicz to gmina miejsko-wiejska le!"ca w pó#nocno-wschodniej
cz$%ci województwa dolno%l"skiego, w powiecie milickim i znanej
w ca#ej Polsce Dolinie Baryczy, nad rzek" Barycz. Gmina jest jedn"
z najwi$kszych w kraju i jedn" z najrzadziej zamieszka#ych gmin
w województwie. Na jej terenie znajduj" si$ 82 miejscowo%ci
oraz 52 so#ectwa, zamieszkiwane przez 23 675 osób, w tym
mieszka&ców miasta 11 076 i wsi 12 599.

M#odzie!owa Rada Miejska w Miliczu zosta#a reaktywowana
w 2012 r. W jej sk#ad wchodzi 21 radnych ze wszystkich szkó#
gminnych. G#ównym zadaniem Rady jest inicjowanie i opiniowanie
dzia#a& zwi"zanych z m#odzie!".

Opis miasta oraz MRM



M#odzie!owi radni przygotowali ankiet$, w której zapytali MiliczanM#odzie!owi radni przygotowali ankiet$, w której zapytali Miliczan
o to jaki wp#yw pandemia COVID-19 wywar#a na ich !ycie.o to jaki wp#yw pandemia COVID-19 wywar#a na ich !ycie.
Celem badania by!o dowiedzenie si" w jaki sposób mo#naCelem badania by!o dowiedzenie si" w jaki sposób mo#na
polepszy$ jako%$ #ycia mieszka&ców Milicza.polepszy$ jako%$ #ycia mieszka&ców Milicza.
Wp!yw pandemii na #ycie w Miliczu.Wp!yw pandemii na #ycie w Miliczu.

Ankiet$ wype#ni#o 338 osób, w tym 52% stanowi#y osoby poni!ejAnkiet$ wype#ni#o 338 osób, w tym 52% stanowi#y osoby poni!ej
18 roku !ycia. 3 na 4 osoby przyzna#y, !e pandemia wp#yn$#a18 roku !ycia. 3 na 4 osoby przyzna#y, !e pandemia wp#yn$#a
na ich !ycie. 76% respondentów uzna#o, !e by# to wp#ywna ich !ycie. 76% respondentów uzna#o, !e by# to wp#yw
negatywny. Ankietowani do g#ównych problemów jakie dostrzegalinegatywny. Ankietowani do g#ównych problemów jakie dostrzegali
zaliczyli ograniczenie kontaktów mi$dzy ludzkich (75%), brakzaliczyli ograniczenie kontaktów mi$dzy ludzkich (75%), brak
dost$pu do aktywno%ci fizycznej (66%), brak wydarze&dost$pu do aktywno%ci fizycznej (66%), brak wydarze&
publicznych (64%), obni!ony nastrój (58%), ograniczona pomocpublicznych (64%), obni!ony nastrój (58%), ograniczona pomoc
zdrowotna (55%). Z kolei w%ród tych, które dotycz" ichzdrowotna (55%). Z kolei w%ród tych, które dotycz" ich
bezpo%rednio wskazali na spadek aktywno%ci fizycznej (60%),bezpo%rednio wskazali na spadek aktywno%ci fizycznej (60%),
stres (46%), poczucie samotno%ci (45%). Ankietowanym najbardziejstres (46%), poczucie samotno%ci (45%). Ankietowanym najbardziej
brakuje kontaktów mi$dzyludzkich (78%), otwartych obiektówbrakuje kontaktów mi$dzyludzkich (78%), otwartych obiektów
(kulturalnych, restauracji, sportowych) (75%), wydarze&(kulturalnych, restauracji, sportowych) (75%), wydarze&
kulturalnych (43%) i dobrej opieki zdrowotnej (37%).kulturalnych (43%) i dobrej opieki zdrowotnej (37%).

Diagnoza



Jedn" z pierwszych inicjatyw jaka zrodzi#a si$ w g#owachJedn" z pierwszych inicjatyw jaka zrodzi#a si$ w g#owach
uczestniczek projektu by#o wyci"gni$cie mieszka&ców z domuuczestniczek projektu by#o wyci"gni$cie mieszka&ców z domu
i zaproponowanie im dawki aktywno%ci fizycznej.i zaproponowanie im dawki aktywno%ci fizycznej. Zamys!em by!oZamys!em by!o
zorganizowanie biegu i rajdu rowerowego w sposóbzorganizowanie biegu i rajdu rowerowego w sposób
kontrolowany przy zachowaniu re#imu sanitarnego.kontrolowany przy zachowaniu re#imu sanitarnego.
Jednak ze wzgl$du na zaostrzenie obostrze& zrezygnowano z tejJednak ze wzgl$du na zaostrzenie obostrze& zrezygnowano z tej
inicjatywy.inicjatywy.
Pojawi#y si$ dwie kolejne propozycj$. Pierwsza z nichPojawi#y si$ dwie kolejne propozycj$. Pierwsza z nich
odpowiada#a na potrzeby w zakresieodpowiada#a na potrzeby w zakresie kultury przy aktywnymkultury przy aktywnym
zaanga#owaniu mieszka&ców w jej tworzenie.zaanga#owaniu mieszka&ców w jej tworzenie. PostanowionoPostanowiono
zorganizowa' wystaw$ z#o!on" z dwóch elementów: zdj$' i praczorganizowa' wystaw$ z#o!on" z dwóch elementów: zdj$' i prac
plastycznych.plastycznych.

„Milicz w i po pandemii”



„Milicz w pandemii” to has#o przewodnie wystawy
dotycz"cej fotografii. By#a ona skierowana do amatorów
i profesjonalistów, pasjonatów fotografii, których prace
trafiaj" przewa!nie „do szuflady”.

Celami Wystawy by#o inspirowanie mieszka&ców Milicza
do twórczej aktywno%ci oraz propagowanie i rozwijanie
zainteresowa& fotografii, w szczególno%ci w%ród m#odzie!y.

Przedmiotem Wystawy by#y prace fotograficzne wykonane
samodzielnie, w dowolnej technice, b$d"ce orygina#ami.
Warunkiem przyst"pienia do inicjatywy by#o wykonanie
zdj$' ukazuj"cych Milicz i okolice. Jedna osoba mog#a
zg#osi' maksymalnie 3 fotografie. Prace na Wystaw$
wybiera#o powo#ane przez organizatora Jury. Organizator
przewiduje nagrody i wyró!nienia dla najlepszych fotografii.
Fotografie mo!na by#o przesy#a' na adres e-mail
mrm@milicz.pl

„Milicz w i po pandemii”



W tym nie#atwym czasie plany i marzenia ulegaj" ̨ zmianom. Zmienia
si$ tak!e obraz naszych miejscowo%ci. A jak zmieni si" Milicz?
Jak móg!by si" zmieni$? O to zapytano dzieci i m#odzie!
Uzupe#nieniem wystawy by# konkurs plastyczny skierowany w#a%nie
do nich. Tematem przewodnim konkursu by#o has#o „Milicz
po pandemii”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykona'
prace w dowolnej technice. Prace nale!a#o wys#a' na adres Urz$du
Miasta.

Wystawa zosta#a (zostanie) udost$pniona do zwiedzania w maju
2021 roku. Wystawa pierwotnie mia#a zosta' zorganizowana
w centrum miasta, na %wie!ym powietrzu. Jednak ze wzgl$du
na brak odpowiedniej infrastruktury postanowiono zorganizowa'
j" w niedawno powsta#ym centrum kulturalno-integracyjnym,
w budynku starej rze(ni przy ulicy Szewskiej. Jest to wielofunkcyjny
obiekt, s#u!"cy mieszka&com, turystom, przedsi$biorcom, którego
dzia#ania dotycz" kultury, integracji spo#ecznej i promocji regionu.
Instytucja zaprasza m#odych artystów ze szko#y muzycznej, grupy
inicjatywne, podopiecznych regionalnych organizacji pomocowych.
W nowo otwartym budynku mie%ci si$ równie! informacja
turystyczna.

„Milicz w i po pandemii”



Wielu uczniów ma problemy podczas pandemii z przyswajaniem nauki
i efektywnym uczeniem si$. Z tego powodu m#odzie!owi radni stworzyli
miejsce, które b$dzie idealne dla uczniów w celu poszerzenia swojej
wiedzy oraz dla nauczycieli, którzy b$d" mieli mo!liwo%' podzielenia si$
z uczniami swoj" wiedz", opracowaniami, pomoc" itp. Inicjatywa zosta#a
uruchomiona w postaci grup na Facebooku - jedna dla szkó#
podstawowych, druga ponadpodstawowych z obr$bu Milicza.

Za#o!eniem by#o stworzenie przestrzeni pozwalaj"cej poszerzy' wiedz$
w prosty i przyst$pny sposób.

W inicjatyw" zaanga#owano szko!y ponadpodstawowe:
1. ZS im. Tadeusza Ko%ciuszki w Miliczu
2. I LO im. Armii Krajowej w Miliczu
3. Technikum Le%ne w Miliczu

I szko!y podstawowe:

1. Szko#a Podstawowa nr 1
2. Szko#a Podstawowa nr 2
3. Szko#a Podstawowa im. Astrid Lindgren (KOM)
4. Szko#a Podstawowa im. Juliusza S#owackiego w Su#owie

Wspierajmy si! w nauce!

!
?



Informacj$ o utworzonych grupach przekazano do szkó# z pro%b" o jej
upowszechnienie. Przy do#"czaniu do grupy nale!y napisa', z jakiej szko#y si$ jest.
W ka!dy pi"tek s" zamieszczane posty od MRM. Ka!dy czwartek - live’y, spotkania
z nauczycielami/korepetytorami/profesorami.
W celach porz"dkowych zaproponowano tak!e system segregowania postów
z wykorzystaniem hasztagów:

Wspierajmy si! w nauce!



#pomoc - hashtag s#u!"cy do oznaczania postów prosz"cych o pomoc w formie korepetycji,
wyt#umaczenia danego zagadnienia. Przy takim hashtagu nale!y doda' równie! hashtag z
przedmiotem, z którym dana osoba ma problem, np. #pomoc #historia

#notatki - hashtag s#u!"cy do wymiany opracowanych notatek na dany temat. Obok hashtagu
musi pojawi' si$ równie! #[przedmiot], np. #notatki #polski

#grupowekorepetycje - hashtag s#u!"cy do oznaczania postów og#aszaj"cych korepetycje
grupowe online. Nale!y do niego dopisa' #[przedmiot], np. #grupowekorepetycje #wos

#[przedmiot] - hashtag s#u!"cy do dzielenia si$ np. opracowaniami w formie wideo,
prezentacjami, wskazówkami jak si$ uczy', poradami co do matury/egzaminu ósmoklasisty…
Nale!y do dodawa' do #pomoc, #notatki #grupowekorepetycje.

#ciekawostka - hashtag samodzielny po%wi$cony ciekawostkom (np. historycznym, naukowym,
aktualnym…)

#matura lub #egzaminosmoklasisty - hashtagi po%wi$cone tylko i wy#"cznie tym egzaminom.
Mog" by' #"czone z #[przedmiot]

Wspierajmy si! w nauce!

##
#



Grupa by#a przeznaczona zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. )atwo dost$pne
miejsce dla uczniów, gdzie mog" spyta' kogo% o pomoc z danym przedmiotem,
wymieni' si$ notatkami, poczyta' ciekawostki historyczne/naukowe - mamy tu
na uwadze wszystkie czynno%ci, które pomog" w nauce.

Projekt M!odzi Liderzy dla Spo!eczno%ci w czasach kryzysu jest realizowany
w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarz'dowych
oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Ameryka&sk'
Fundacj" Wolno%ci, realizowanego przez Fundacj" Edukacja dla Demokracji

Wspierajmy si! w nauce!



Milicz
Animator spo!eczno%ci: Robert Waraksa

Wspó!autorzy tekstów: Robert Waraksa i Joanna Pietrasik

Opracowanie graficzne: Agata Ja!owiecka



Dobre praktyki
Oborniki



Oborniki po!o"one s# w centralnej cz$%ci województwa
wielkopolskiego w powiecie obornickim. Na terenie gminy, prócz
Obornik, po!o"onych jest 56 miejscowo%ci, które tworz# 45 so!ectw.
Gmin$ zamieszkuje 32 681 osób, z czego 17 103 to mieszka&cy
miasta. Na terenie gminy Oborniki dzia!a kilkana%cie szkó! i 2
instytucje kultury: Obornicki O%rodek Kultury i Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy im. Antoniego Ma!eckiego.
M!odzie"owa Rada Miejska w Obornikach liczy obecnie 21 radnych
i zosta!a powo!ana 29 sierpnia 2011 roku z inicjatywy burmistrza
Obornik.
Czy pandemia wp!ywa na "ycie mieszka#ców Obornik? Takie
pytanie m!odzie"owi radni zadali sobie i mieszka&com gminy.
Odpowiedzi mia!a dostarczy' ankieta, a jej wyniki mia!y pos!u"y'
do zaplanowania konkretnych dzia!a& – realnych w obliczu
pandemii.

Opis miasta oraz MRM



W ankiecie udzia! wzi$!o 280 mieszka&ców gminy, z czego 65%W ankiecie udzia! wzi$!o 280 mieszka&ców gminy, z czego 65%
stanowi!a m!odzie" poni"ej 18 roku "ycia. Z ankiety wynika!o,stanowi!a m!odzie" poni"ej 18 roku "ycia. Z ankiety wynika!o,
"e pandemia negatywnie wp!ywa na jako%' "ycia mieszka&ców"e pandemia negatywnie wp!ywa na jako%' "ycia mieszka&ców
gminy (62%). Ogranicza kontakty mi$dzy ludzkie (64%), powodujegminy (62%). Ogranicza kontakty mi$dzy ludzkie (64%), powoduje
spadek aktywno%ci fizycznej (56%) oraz zm$czenie i demotywacj$spadek aktywno%ci fizycznej (56%) oraz zm$czenie i demotywacj$
(48%), obni"a poziom nastroju (40%) i przynosi samotno%' (30%).(48%), obni"a poziom nastroju (40%) i przynosi samotno%' (30%).
W najwi$kszym stopniu ankietowanym brakowa!o sp$dzaniaW najwi$kszym stopniu ankietowanym brakowa!o sp$dzania
czasu poza domem (35%), kontaktu z lud(mi (35%) i aktywno%ciczasu poza domem (35%), kontaktu z lud(mi (35%) i aktywno%ci
fizycznej (14%). Po"#dane sta!y si$ wydarzenia: sportowe (44%),fizycznej (14%). Po"#dane sta!y si$ wydarzenia: sportowe (44%),
kulturalne (39%), integracyjne (33%) oraz konkursy (26%).kulturalne (39%), integracyjne (33%) oraz konkursy (26%).

Pierwotnie rozwa"ano 8 inicjatyw. Mi$dzy innymi gr$ miejsk#,Pierwotnie rozwa"ano 8 inicjatyw. Mi$dzy innymi gr$ miejsk#,
akcj$ sadzenia drzewek i sprz#tania pobliskich lasów, organizacj$akcj$ sadzenia drzewek i sprz#tania pobliskich lasów, organizacj$
kursów i warsztatów dla seniorów, a tak"e zaj$cia integracyjnekursów i warsztatów dla seniorów, a tak"e zaj$cia integracyjne
dla mieszka&ców. W obliczu niepewnej sytuacji epidemiologicznejdla mieszka&ców. W obliczu niepewnej sytuacji epidemiologicznej
w kraju i wynikaj#cych z niej obostrze&, wszystkie wymienionew kraju i wynikaj#cych z niej obostrze&, wszystkie wymienione
nie dawa!y gwarancji bezpiecze&stwa. Jedna z inicjatyw zak!ada!anie dawa!y gwarancji bezpiecze&stwa. Jedna z inicjatyw zak!ada!a
zwi$kszenie liczby lekcji zdalnych w jednej ze szkó!, jednakzwi$kszenie liczby lekcji zdalnych w jednej ze szkó!, jednak
w tym przypadku zawiod!a komunikacja z decydentami szko!y.w tym przypadku zawiod!a komunikacja z decydentami szko!y.

Diagnoza. Najwa!niejsza cz"#$ projektu!



Droga tworzenia projektu
W ramach projektu m!odzie"owi radni ostatecznie
skupili si$ na pomys!ach, które w najwi$kszym stopniu
odpowiada!y na potrzeby wskazane w diagnozie
zwi#zane z obszarem kultury i wsparcia
psychologicznego. Co wa"ne! W ka"d$ z inicjatyw
starano si% zaanga"owa& lokalne instytucje.



Bookcrossing to niekonwencjonalna forma
popularyzowania oraz rozpowszechniania ksi#"ek
i czytelnictwa poprzez nieodp!atne ich przekazywanie
metod# „podaj dalej”. Zasady s# proste - wk!adasz jedn#
ksi#"k$ i bierzesz inn#, która wpad!a Ci w oko.

Dzi$ki temu mo"emy dzieli' i wymienia' si$ ksi#"kami
powoduj#c, "e ksi#"ki s# w ci#g!ym obiegu. To przede
wszystkim bezinteresowna przyjemno%' dzielenia si$
literatur#, budowanie wi$zi mi$dzy czytelnikami, skuteczny
sposób integracji. Takie miejsca s# doskona!# szans#
na popularyzacj$ literatury i czytelnictwa. A przecie"…
w 2021 roku Biblioteka Narodowa opublikowa!a raport
dotycz#cy czytelnictwa w Polsce. W 2020 roku tylko 42%
Polaków przeczyta!o przynajmniej jedn# ksi#"k$. Z Raportu
o stanie gminy Oborniki wynika, "e na 100 mieszka&ców
gminy przypada 19,4 czytelników. W 2019 roku w gminie
Oborniki spad!a liczba zarejestrowanych czytelników
o 6,4%, a wypo"yczeni o 5,1%.

1. Bookcrossing. Wymie%, wypo!ycz,
podziel si" z innymi.



W diagnozie cz$sto zwracano uwag$ na problem z dost$pno%ci# do kultury. W dobie pandemii wszystkie
instytucje, tak"e kultury, musia!y w jakim% stopniu ograniczy' swoj# dzia!alno%'. Jednym z pierwszych
pomys!ów wychodz#cych naprzeciw tej sytuacji by! bookcrossing. Od samego pocz#tku zak!adano stworzenie
ogólnodost$pnego miejsca, w którym mieszka&cy b$d# mogli wymienia' si$ ksi#"kami unikaj#c
bezpo%redniego kontaktu.

Pierwsze kroki…
Skierowano oczywi%cie do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Ma!eckiego w Obornikach,
która upowszechnia i promuje czytelnictwo, prowadzi dzia!alno%' informacyjn# oraz kulturalno-o%wiatow#.
Podczas spotkania z dyrektorem omówiono za!o"enia inicjatywy i ustalono szczegó!y. Pomys! spotka! si$
z przychylno%ci#.

Nowe "ycie starych rzeczy.
Wytypowano ogólnodost$pne miejsce. By!o gdzie, ale nie by!o w czym. Nie od dzi% wiadomo, "e najprostsze
rozwi#zania s# najlepsze. Odpowiedni# sza)$ uda!o si$ znale(' po spotkaniu z burmistrzem Obornik.
Urz#d przekaza! j# do Obornickiego O%rodka Kultury, gdzie zosta!a od%wie"ona i pomalowana.

'wi%to ksi$"ki.
Specjalny punkt, w których mi!o%nicy ksi#"ek mog# wymienia' si$ nimi, zosta! uruchomiony w kwietniu. Sza)a
bookcrossingowa znajduje si$ na skwerze im. *o!nierzy Wykl$tych przy Szkole Podstawowej nr 2
w Obornikach. Po tygodniu od uruchomienia zosta!a zape!niona ksi#"kami przez mieszka&ców.
Niewykluczone, "e jest to pierwszy punkt, ale nie ostatni na terenie miasta.

1. Bookcrossing. Wymie%, wypo!ycz,
podziel si" z innymi.



Z przeprowadzonej diagnozy wynika!o, "e blisko 40% ankietowanych
chcia!oby, aby w trakcie pandemii by!o wi$cej wydarze& kulturalnych.
Jedyn# form# jaka wydawa!a si$ realna do zorganizowania
w aktualnym re"imie sanitarnym by!y konkretne zaj$cia i warsztaty.
W tym celu nawi#zano wspó!prac$ z Obornicki O%rodek Kultury,
który pe!ni g!ówn# rol$ w kszta!towaniu "ycia kulturalnego Obornik.
Oprócz wydarze& cyklicznych realizuje równie" wiele projektów, m.in.
edukacyjnych i warsztatowych, skierowanych do ró"nych grup
wiekowych.
Szczegó!y dotycz#ce zaj$' ustalono na spotkaniu z dyrektorem OOK
jeszcze w marcu. Wybrano tematyk$ zaj$' i prowadz#cych.

Ostatecznie zdecydowano, "e b$d# realizowane 3 tematy warsztatów:
1. Rozwój osobisty,
2. Podstawy j$zyka migowego,
3. Plastyka dla szkó! %rednich.

Zgodnie z za!o"eniem zaj$cia mia!y odbywa' si$ stacjonarnie,
w re"imie sanitarnym, raz w tygodniu, w okresie 2 miesi$cy
poczynaj#c od kwietnia. Jednak w zwi#zku z wprowadzeniem
surowszych obostrze&, ograniczaj#cych dzia!alno%' domów kultury,
warsztaty przeniesiono na maj.

2. Warsztatowo z OOK!



Z diagnozy przeprowadzonej przez M!odzie"ow# Rad$
wynika!o, "e pandemia negatywnie wp!ywa na jako%'
"ycia mieszka&ców (62,1%). M!odzie"y doskwiera! m.in.
brak kontaktów mi$dzyludzkich (61%), zm$czenie
i demotywacja (48%), obni"enie poziomu nastroju (40%),
trudno%ci w odnalezieniu si$ w %wiecie wirtualnym (10%).

Pomoc psychologiczna w dobie pandemii jest
szczególnie wa"na i potrzebna. Nauka zdalna
ograniczy!a m!odzie"y dost$p od pomocy
pedagogiczno-psychologicznej. Wiele m!odych osób
do%wiadcza negatywnych emocji: l$ku o przysz!o%',
strachu przed zachorowaniem, niezadowolenia z powodu
zakazu samotnego opuszczania domu i spotykania si$
z rówie%nikami. Nie ka"dy mo"e liczy' na wsparcie
bliskich, a niektórzy do%wiadczaj# wr$cz przemocy
domowej.

3. Pomoc psychologiczna
dla m&odzie!y.



Jak jest?
W pierwszej kolejno%ci przenalizowano sytuacj$ w gminie pod k#tem wsparcia psychologicznego.
Okaza!o si$, "e w O%rodku Pomocy Spo!ecznej w Obornikach dzia!a poradnictwo specjalistyczne,
w tym prawne i psychologiczne dla osób, które przejawiaj# d!ugotrwa!e trudno%ci
lub wykazuj# potrzeb$ szerszego wsparcia w rozwi#zywaniu swoich problemów "yciowych.
Brakowa!o jednak podobnej formy wsparcie dedykowanej wy!#cznie dla m!odzie"y,
w szczególno%ci w czasie pandemii.

Pierwsze spotkanie…
M!odzie"owi radni spotkali si$ z burmistrzem Obornik. Zwrócono uwag$
na problem z brakiem pomocy psychologicznej, szczególnie w%ród m!odzie"y. Omówiono
mo"liwo%ci i rozwi#zania przyj$te w innych gminach
w Polsce.

+#cznie odby!y si$ 3 spotkania po%wi$cone m.in. pomocy psychologicznej
dla m!odzie"y na terenie gminy. Podczas ostatniego z nich zapad!a decyzja, "e taka forma
wsparcia powstanie, ale nie od razu. W pierwszej kolejno%ci zostan# zatrudnieni specjali%ci,
którzy b$d# %wiadczy' tego typu us!ugi. Porady psychologiczne b$d# udzielane bezp!atnie,
stacjonarnie, kilka razy w tygodniu. Co wa"ne, rozwi#zanie b$dzie mia!o charakter systemowy.

3. Pomoc psychologiczna
dla m&odzie!y.



W%ród pomys!ów w ramach projektu znalaz! si$ tak"e projekt zach$caj#cy
obornickie szko!y do uruchomienia mLegitymacji, które s# elektroniczn#
alternatyw# dla tradycyjnego dokumentu. Mo"e by' ona wy%wietlana na ekranie
telefonu. Pokazuj#c mLegitymacj$ potwierdza si$ status ucznia danej szko!y.
Dzi$ki temu mo"na skorzysta' z ulg i zwolnie&. mDokument mo"na aktywowa'
tylko wtedy, gdy szko!a ma podpisane odpowiednie porozumienie
z Ministerstwem Cyfryzacji. Uruchamia si$ go, u"ywaj#c kodu QR oraz kodu
aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szko!y.
mLegitymacje… ju" s#?

M!odzie"owi radni zwrócili si$ do Urz$du z pro%b# o informacj$ czy i w jakich
szko!ach na terenie gminnym s# mLegitymacje. Z odpowiedzi wynika!o, "e cz$%'
szkó! ma mo"liwo%' wydawania elektronicznego dokumentu, ale tego nie robi.
Dla m!odzie"owych radnych informacja by!a zaskoczeniem. W wyniku podj$tych
dzia!a&, z inicjatywy M!odzie"owej Rady i przy wsparciu burmistrza Obornik,
wszystkie gminne szko!y zosta!y obj$te projektem mLegitymacji. Pierwsze
z nich trafi!y do uczniów szko!y…

Projekt M!odzi Liderzy dla Spo!eczno%ci w czasach kryzysu jest realizowany
w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarz#dowych
oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Ameryka&sk#
Fundacj$ Wolno%ci, realizowanego przez Fundacj$ Edukacja dla Demokracji.

4. mLegitymacje w szko&ach.



Oborniki
Animator spo!eczno(ci: Robert Waraksa

Wspó!autorzy tekstów: Robert Waraksa i Joanna Pietrasik

Opracowanie graficzne: Agata Ja!owiecka



„Jaki Luba!?”
czyli jak po!"czy# gr$ miejsk"
z konsultacjami spo!ecznymi

w trakcie pandemii.



Luba! to ponad 20 tysi"czne miasto po#o$one
w województwie dolno%l&skim. Posiada ono liczne
zabytki takie jak mury miejskie, wie$a „Kramarska”,
czy ratusz zbudowany w 1554r. S& one rozmieszczone
w ró$nych cz"%ciach miasta. Na terenie Lubania jest
ulokowanych #&cznie 9 szkó# z czego 5 to szko#y
podstawowe, 3 ponadgimnazjalne i jedn& szko#"
muzyczn& co pokazuje jak liczna jest grupa m#odzie$y
w %wiecie luba!skiej spo#eczno%ci. W przedziale
wiekowym 10-29 #&czna ilo%' mieszka!ców wynosi
oko#o 4275 osób z czego ponad 46% (2000) to osoby
w wieku 10-19.

Opis Lubania



Marta Koz#owska, Grzegorz Chodkowski oraz MateuszMarta Koz#owska, Grzegorz Chodkowski oraz Mateusz
Kasprzak to trójka uczniów szkó# %rednich, których #&czyKasprzak to trójka uczniów szkó# %rednich, których #&czy
zami#owanie do dzia#a! spo#ecznych w swojej lokalnejzami#owanie do dzia#a! spo#ecznych w swojej lokalnej
spo#eczno%ci. Dzi"ki projektowispo#eczno%ci. Dzi"ki projektowi Fundacji Civis PolonusFundacji Civis Polonus
dostali szans" stworzy'dostali szans" stworzy' zespó! o wspólnej ideizespó! o wspólnej idei
oraz motywacjioraz motywacji, któr& jest dzia#anie na rzecz m#odzie$y, któr& jest dzia#anie na rzecz m#odzie$y
swojego województwa, promowanie samorz&dno%ciswojego województwa, promowanie samorz&dno%ci
oraz dzia#ania w duchu przeciwdzia#ania negatywnymoraz dzia#ania w duchu przeciwdzia#ania negatywnym
skutkom pandemii spowodowanej COVID-19.skutkom pandemii spowodowanej COVID-19.

Opis zespo"u



Grupa na prze#omie lutego i marca przeprowadzi#a ankiet$
internetow" w%ród spo#eczno%ci Lubania na temat
problematyki $ycia podczas pandemii oraz odnajdywania si"
mieszka!ców w obecnej sytuacji. Na podstawie 116
odpowiedzi przeprowadzili diagnoz", z której wynika#o,
$e pandemia utrudnia integracj$ oraz brak poczucia
wp!ywu na sprawy lokalne i edukacj$.
Dostrzegaj&c problematyk" $ycia spo#eczno%ci podczas
pandemii i izolacji grupa podj"#a si" stworzenia gry
terenowej po#&czonej z konsultacjami spo#ecznymi.
Inicjatywa zak#ada#a opracowanie ankiety online za pomoc&
narz"dzia Microsoft Forms, która to prowadzi#a ludzi
przez ca#e miasto. M#odzie$owi liderzy po wcze%niejszych
ustaleniach wybrali punkty w mie%cie, do których
mieszka!cy mieli si" uda' w ramach gry miejskiej
i odpowiedzie' na pytania w#&czone do konsultacji. Chc&c
mie' pewno%', $e uczestnicy gry miejskiej byli w punktach
wybranych do konsultowania uczestnicy projektu stworzyli
pytania kontrolne, które po#&czone by#y z ciekawostkami
historycznymi dotycz&cymi tego miejsca. Na podstawie
odpowiedzi zebranych z ankiet podczas gry terenowej
grupa sporz&dzi#a raport dla w#adz miasta.

Cel projektu



W po#owie lutego zosta#a opracowana ankieta online
maj&ca na celu zbadanie opinii mieszka!ców na tematy
zwi&zane z dzia#aniami samorz&dów szkolnych
oraz potrzeb mieszka!ców czy ich najwi"ksze problemy,
z którymi borykaj& si" podczas trwania pandemii.
M#odzie$owi liderzy chc&c uzyska' jak najszersze spektrum
odpowiedzi zaprosili do udzielenia odpowiedzi wszystkich
mieszka!ców.
Pytania na które odpowiedzia#o 116 osób dotyczy#y
bezpo%rednich relacji mi$dzyludzkich, samopoczucia
oraz opinii o jako%ci i zaanga&owaniu lokalnych grup
w czasie pandemii.
Trzema najbardziej licznymi grupami udzielaj&cych
odpowiedzi w ankiecie by#y osoby w przedzia#ach
wiekowych. 36-45, 46-60 i 26-35 lat, a 25%
z ankietowanych zadeklarowa#o, $e jest w wieku mi"dzy
10-25 lat.

Diagnoza projektu



Dokument zbiera# informacje na temat osobistych odczu'Dokument zbiera# informacje na temat osobistych odczu'
i przemy%le! dotycz&cych pandemii poprzez pytaniai przemy%le! dotycz&cych pandemii poprzez pytania
o to czy pandemia mia#a wp#yw na osob" ankietowan&o to czy pandemia mia#a wp#yw na osob" ankietowan&
czy o to jak wp#yn"#a ona na relacje z najbli$szymi.czy o to jak wp#yn"#a ona na relacje z najbli$szymi.
Uczestnicy ankiety mogli równie$ subiektywnie oceni'Uczestnicy ankiety mogli równie$ subiektywnie oceni'
postaw" luba!skiego spo#ecze!stwa podczas trwaniapostaw" luba!skiego spo#ecze!stwa podczas trwania
pandemii, a zosta#a ona oceniona na 3,61 w 8 punktowejpandemii, a zosta#a ona oceniona na 3,61 w 8 punktowej
skali.skali.

Na ostatnim etapie ankietowani odpowiadali na pytaniaNa ostatnim etapie ankietowani odpowiadali na pytania
zwi&zane z ocen& pracy samorz&dów oraz o propozycjezwi&zane z ocen& pracy samorz&dów oraz o propozycje
zniwelowania negatywnych skutków pandemii.zniwelowania negatywnych skutków pandemii.
By#y to mi"dzy innymi:By#y to mi"dzy innymi:

1.1. Jak oceniasz dzia#ania samorz&du podczas pandemii?Jak oceniasz dzia#ania samorz&du podczas pandemii?
2.2. Jakie obawy masz przed powrotem do "normalno%ci"Jakie obawy masz przed powrotem do "normalno%ci"
po pandemii?po pandemii?
3.3. Jakie dzia#ania wed#ug ciebie mog#yby zminimalizowa'Jakie dzia#ania wed#ug ciebie mog#yby zminimalizowa'
negatywne skutki pandemii?negatywne skutki pandemii?

Na podstawie odpowiedzi grupa podj"#a decyzje,Na podstawie odpowiedzi grupa podj"#a decyzje,
$e najbardziej odpowiadaj&cym na potrzeby mieszka!ców$e najbardziej odpowiadaj&cym na potrzeby mieszka!ców
rozwi&zaniem b"dzie zorganizowanie gry terenowejrozwi&zaniem b"dzie zorganizowanie gry terenowej
po#&czonej z konsultacjami spo#ecznymi.po#&czonej z konsultacjami spo#ecznymi.

Diagnoza projektu

?
?

?
?

?



Przebieg
podejmowanych dzia!a'

przez m!odzie&



Na pocz&tku grupa uczestników chcia#a podj&' si" realizacji
projektu w przestrzeni o(ine gdzie zak#adali, $e Luba!ski
Dom Kultury, który to organizowa# w przesz#o%ci ró$nego
rodzaju turnieje w gry planszowe b"dzie odpowiednim
miejscem do zorganizowania podobnej inicjatywy
po#&czonej z konsultacjami spo#ecznymi. By#a to idealna
przestrze! do nawi&zania kontaktu mi"dzy mieszka!cami
oraz realnego spotkania si" z decydentami.

Dzia"anie I



Wiedz&c, $e skuteczno%' przeprowadzenia konsultacji
spo#ecznych zale$y od woli politycznej w#adz lokalnych
jeden z cz#onków grupy skontaktowa# si" z burmistrzem
miasta Luba! w celu uzyskania zgody. Po pozytywnym
odbiorze przez burmistrza m#odzie$ zaproponowa#a,
$e rekomendacje i wnioski wynikaj&ce z konsultacji
spo#ecznych przekazuje w formie raportu.

Dzia"anie II



Reaguj&c na otaczaj&c& nas rzeczywisto%' i fakt III fali
pandemii w Polsce, trzyosobowy zespó# nie chc&c
rezygnowa' ze swojego projektu opracowa# i wdro$y#
“Plan B” na gr" miejsk& z konsultacjami spo#ecznymi
w formule Online. M#odzie$ w ten sposób chcia#a pokaza'
i da' dobry przyk#ad, $e mimo zaostrzaj&cej si" sytuacji
epidemiologicznej nie chcia#a przesta' dzia#a' i realizowa'
projektu dla dobra wspólnego mieszka!ców Lubania.

Dzia"anie III



Dla uzyskania lepszych efektów i dotarcia do szerszego
grona odbiorców inicjatorzy projektu za#o$yli oddzieln&
stron" na Facebook’u pt. “Jaki Luba!?”. Celem strony by#o
informowanie mieszka!ców o podejmowanych dzia#aniach
oraz promocja miasta Luba!. To w#a%nie na niej uczestnicy
projektu udost"pnili wcze%niej opracowan& ankiet"
na narz"dziu Microsoft Forms. O wyborze narz"dzia
zdecydowa#a jego dost"pno%', #atwo%' udost"pniania
w sieci oraz wcze%niejsza jego znajomo%' przez twórców.
Stron" “Jaki Luba!?” na Facebook’u polubi#o 176 osób,
a liczba odbiorców si"gn"#a prawie 10 tysi"cy.

Dzia"anie IV



Grupa zebra#a 50 odpowiedzi w ci&gu tygodnia.
Z uzyskanych informacji opracowa#a raport, który
przekaza#a Burmistrzowi.

M#odzie$ stara#a si" dotrze' do jak najwi"kszej grupy
odbiorców za pomoc&:

• grupy na faceboooku Moje miasto Luban ́
• grypy na facebooku Spotted Luban ́
• grupy na facebooku DLB - Moje miasto
• grupy na facebooku Praca i og#oszenia - LUBAN ́
• grupy na facebooku LUBAN ́ - Sprzedam, Kupie ̨, Zamienię,
Og#oszenia
• lokalnej gazety: Ziemia Luba!ska
• profilu na facebooku Burmistrza

Dzia"anie V



Od pomys#u do realizacji projekt #&cznie trwa# 3 miesi&ce. Mimo tego,
$e pierwszy pomys# na dzia#anie opiera# si" na formule O(ine m#odzie$
nie podda#a si" i zrealizowa#a swój pomys# w oparciu o “scenariusz B”,
który dba# przede wszystkim o bezpiecze!stwo i zachowanie panuj&cych
obostrze! wynikaj&cych z III Fali COVID-19. Skuteczna diagnoza w oparciu,
której m#odzie$ zrealizowa#a projekt przyczyni#a si" do tego, $e uczestnicy
projektu mogli zacz"# niwelowa# i przeciwdzia!a# negatywnym
skutkom pandemii. Jest to te$ przyk#ad tego jak wa$na jest praca
z m#odzie$& w czasie izolacji oraz pokazanie, $e w przestrzeni online
równie$ mo$na zmienia' spo#eczno%' czy tak jak w przypadku Lubania
konsultowa' miejsca w przestrzeni publicznej( dworzec, rynek, park
miejski) a to wszystko po to $eby po wyj%ciu z III fali pandemii zobaczy'
zmiany w infrastrukturze, które zasz#y dzi"ki wykorzystaniu narz"dzi
i przestrzeni online do rozwijania swojego miasta.

Podsumowanie



Podsumowuj&c zrealizowany projekt przez grup" z Lubania mia# jak najbardziej
odpowiada' na potrzebny wszystkich mieszka!ców dbaj&c o ich bezpiecze!stwo

i przestrzegaj&c obowi&zuj&cych warunków epidemiologicznych. ”Jaki Luba'?” zosta#
zrealizowany w ramach projektu prowadzonego przez Fundacj$ Civis Polonus, którego

celem jest wspieranie m#odych liderów i liderki spo#eczno%ci w czasach kryzysu.
)rodki finansowe pochodzi#y z Polsko-Ameryka'skiej fundacji wolno%ci, która

stworzy#a program “Fundusz Pomocowy Dla Organizacji Pozarz"dowych”, którego
realizatorem jest Fundacja Edukacja Dla Demokracji.
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