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CZĘŚĆ 1

Nazwa gminy

Adres siedziby
gminy

Imię i nazwisko
opiekuna
młodzieżowej rady
Kontakt do opiekuna
młodzieżowej rady
(numer telefonu,
adres e-mail)
Ilość członków
młodzieżowej rady

Okres trwania
obecnej kadencji
młodzieżowej rady

CZĘŚĆ 2

1. DOTYCHCZASOWA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻOWEJ RADY
Z SAMORZĄDEM I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Proszę opisać zakres i formy
dotychczasowej współpracy
młodzieżowej rady z urzędem,
radą gminy, wójtem/burmistrzem
oraz środowiskiem lokalnym
w okresie od 01.01.2021 r. do
07.02.2022 r.
Jeśli we wskazanym okresie
nastąpiła zmiana kadencji
młodzieżowej rady prosimy
o odniesienie się także do
doświadczeń poprzedniej kadencji.
Proszę nazwać, krótko opisać
i określić przedział czasowy
najważniejszych działań
młodzieżowej rady:
1. które realizowane były przy
współpracy z radą gminy,
wójtem/burmistrzem,
urzędem;
2. dotyczących współpracy
z mieszkańcami, inicjatyw
realizowanych wspólnie z
nimi i/lub na rzecz
mieszkańców i środowiska
lokalnego.

(Prosimy o opis na maksymalnie
1500 znaków ze spacjami)
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2. OBECNA DZIAŁALNOŚC MŁODZIEŻOWEJ RADY

Proszę opisać bieżącą
działalność młodzieżowej rady
i inicjatywy planowane do
realizacji do 31 grudnia 2022 r.
Proszę nazwać, krótko opisać
i określić przedział czasowy
najważniejszych działań
podejmowanych obecnie przez
młodzieżową radę oraz
planowanych do realizacji do końca
2022 r. Wśród przyszłych inicjatyw
proszę wskazać tylko takie, które
zostały już zaplanowane do
realizacji przez członków
młodzieżowej rady. Proszę
wskazać najważniejsze działania
młodzieżowej rady:
1. które realizowane są/będą
przy współpracy z radą
gminy,
wójtem/burmistrzem,
urzędem;
2. dotyczące
obecnej/planowanej
współpracy z
mieszkańcami, inicjatyw
realizowanych wspólnie
z nimi i/lub na rzecz
mieszkańców i środowiska
lokalnego;
3. w obszarze ochrony
środowiska,
przeciwdziałania zmianom
klimatu (jeśli dotyczy);
4. dotyczące włączania
młodzieży i innych
mieszkańców do
wypowiadania się w
sprawach dla nich ważnych
i współdecydowania o
sprawach lokalnej
społeczności (jeśli
dotyczy).
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3. MOTYWACJA DO WŁĄCZENIA MŁODZIEŻOWEJ RADY DO PROJEKTU
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Proszę wskazać, jakie korzyści
chce osiągnąć młodzieżowa
rada/opiekun młodzieżowej rady/
samorząd/urząd dzięki
uczestnictwu w projekcie.
W jaki sposób działania
przewidziane w projekcie
wpisują się z dotychczasową,
obecną i planowaną działalność
młodzieżowej rady oraz działania
podejmowane przez lokalny
samorząd?

(Prosimy o opis na maksymalnie
1500 znaków ze spacjami)

(Prosimy o opis na maksymalnie
1500 znaków ze spacjami)

CZĘŚĆ 3
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OŚWIADCZENIE OPIEKUNA MŁODZIEŻOWEJ RADY
Niniejszym oświadczam, że:
1. deklaruję swój udział w projekcie „Młodzieżowe rady gmin dla demokracji i klimatu”;
2. członkowie młodzieżowej rady zostali poinformowani o założeniach projektu,
wyrażają gotowość uczestnictwa w nim i w przypadku zakwalifikowania do projektu
wybiorą spośród siebie 4 radnych (2 kobiety i 2 mężczyzn), którzy reprezentować
będą młodzieżową radę przy współpracy z Organizatorami i wezmą udział w
działaniach przewidzianych w Projekcie;
3. zobowiązuję się do zaangażowanie do projektu 4 członków młodzieżowej rady, w tym
2 kobiet i 2 mężczyzn (deklaruję, że w przypadku zakwalifikowania do projektu
przekażę w ciągu 7 dni Fundacji Civis Polonus oświadczenia młodzieżowych radnych
dotyczące ich deklaracji uczestnictwa w projekcie);
4. wyrażam chęć uczestnictwa w szkoleniach wyjazdowych w ramach działań
w projekcie: Akademia Młodych Liderów (marzec/kwiecień 2022 r. – 3 dni, wrzesień
2022 r. – 2 dni);
5. deklaruję współpracę z Fundacją Civis Polonus i Stowarzyszeniem BoMiasto przy
realizacji działań przewidzianych w projekcie, a szczególnie w zakresie:
a) współpracy z młodzieżową radą,
b) organizacji spotkań i szkoleń dla członków młodzieżowej rady,
c) wsparciu Organizatorów i młodzieżowej rady we współpracy ze szkołami przy
organizacji audytów klimatycznych,
d) wsparciu Organizatorów i młodzieżowej rady w organizacji gminnych narad
klimatycznych,
e) wsparciu Organizatorów i młodzieżowej rady w organizacji działań edukacyjnych
i doradczych, których celem będzie przygotowanie inicjatywy uchwałodawczej.

Imię i nazwisko opiekuna młodzieżowej rady
…………………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis opiekuna młodzieżowej rady
…………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE WÓJTA/BURMISTRZA
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Niniejszym oświadczam, że:
1. na terenie gminy funkcjonują co najmniej 4 szkoły podstawowe i/lub
ponadpodstawowe;
2. kadencja młodzieżowej rady trwa co najmniej do 31 stycznia 2023 r.;
3. wyrażam swoje poparcie dla realizacji projektu na terenie gminy i deklaruję
współpracę z Fundacją Civis Polonus i Stowarzyszeniem BoMiasto,
a w szczególności:
a) wsparcie organizacyjne ze strony urzędu w nawiązaniu współpracy ze szkołami
w celu przeprowadzenia wspólnie z uczniami szkolnych audytów klimatycznych
i organizacji szkolenia dla opiekunów samorządów uczniowskich,
b) wsparcie organizacyjne i lokalowe w przeprowadzeniu gminnej narady
klimatycznej dla mieszkańców,
c) wsparcie organizacyjne wynikające z indywidualnych potrzeb młodzieżowej rady,
związanych z jej aktywnym uczestnictwie w projekcie.
Data, pieczęć imienna i podpis wójta/burmistrza

…………………………………………………………………………………

\

Klauzula informacyjna
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Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Civis Polonus
z siedzibą przy ulicy Bagatela 10/34 a i 47, 00-585 Warszawa, email:
fundacja@civispolonus.org.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
1) będą przetwarzane w związku z realizacją projektu „Młodzieżowe rady gmin dla
demokracji i klimatu”, finansowanym z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Regionalny;
2) mogą być udostępnione do celów przeprowadzenia monitoringu, kontroli i ewaluacji
projektu podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa
oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Fundacji Civis Polonus
oraz operatorowi programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny tj. konsorcjum
złożonemu z trzech organizacji: Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego
Regulskiego – lidera konsorcjum, Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz Fundacji
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
3) będą przechowywane przez okres trzech lat od zakończenia programu, rozumianego
jako przyjęcie przez Biuro Mechanizmów Finansowych końcowego sprawozdania
z realizacji tego programu.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo
żądania:
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

