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W imieniu Fundacji Civis Polonus i Stowarzyszenia BoMiasto zapraszamy do udziału w projekcie 
„Młodzieżowe rady gmin dla demokracji i klimatu”. Od marca rozpoczniemy współpracę 
z sześcioma gminami z Mazowsza i ze Śląska. Do projektu włączymy 4-osobowe zespoły 
z młodzieżowych rad i ich opiekunów. Wspólnie podejmiemy konstruktywne lokalne działania 
na rzecz klimatu. 

Jakie działania zaplanowaliśmy w projekcie?

KROK 1 
Sformowanie grup projektowych - luty 2022

Wśród gmin, które zgłoszą chęć udziału w projekcie, wybierzemy sześć (trzy z Mazowsza i trzy ze Śląska). 
Grupy projektowe z każdej gminy składać się będą z 4 członków młodzieżowej rady i ich opiekuna 
z ramienia urzędu. Z tymi grupami pracować będziemy przez 11 miesięcy i przy ich udziale realizować 
kolejne działania na terenie gmin.

KROK 2 
Konferencja inauguracyjna - marzec 2022 

Zorganizujemy konferencję, na której spotkają się młodzieżowi radni, ich opiekunowie, przedstawiciele 
lokalnych władz. Z udziałem ekspertów spośród Koalicji Klimatycznej, Kongresu Ruchów Miejskich, 
WWF Polska, Polskiej Zielonej Sieci czy Greenpeace Polska porozmawiamy o kryzysie klimatycznym. 
Podczas warsztatów zbierzemy potrzeby radnych i lokalnych władz z poszczególnych gmin i wspólnie 
zaplanujemy dalszą współpracę w projekcie. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej związanej 
z COVID-19 konferencja odbędzie się stacjonarnie lub online.

KROK 3 
Akademia Młodych Liderów cz. 1 - marzec/kwiecień 2022

Zorganizujemy szkolenie, którego celem będzie rozwój kompetencji młodzieży w zakresie rozumienia 
wyzwań klimatycznych oraz możliwych sposobów przeciwdziałania im na poziomie indywidualnym, 
szkolnym i lokalnym. Zespoły młodzieżowych radnych zostaną przygotowane do dalszych działań 
w swoich gminach i poznają swoich opiekunów-animatorów z Fundacji Civis Polonus i Stowarzyszenia 
BoMiasto, którzy współpracować będą z młodzieżowymi radami podczas całego projektu. Zapewnimy 
też szkolenie dla opiekunów, którzy z ramienia urzędu na co dzień wspierają działalność młodzieżowych 
rad. 3-dniowe szkolenie (czwartek-sobota) dla 4-osobowych zespołów młodzieżowych radnych i ich 
opiekunów odbędzie się w Warszawie. Zapewniamy nocleg, wyżywienie i dofinansowanie dojazdu 

KROK 4 
Szkolne Agendy Klimatyczne - kwiecień-czerwiec 2022

Wspólnie z młodzieżowymi radnymi zaprosimy do współpracy szkoły z terenu gminy i razem z uczniami 
i nauczycielami przeprowadzimy w nich szkolne audyty klimatyczne. Nawiążemy współpracę z opiekunami 
samorządów uczniowskich i zorganizujemy dla nich szkolenie z zakresu rozwoju samorządności szkolnej. 
Przygotujemy uczniów do zbadania, w jakim stopniu ich szkoła działa w sposób bezpieczny dla klimatu. 
Podczas narad szkolnych wypracujemy rekomendacje, co należy zrobić, aby szkoły działały w sposób 
bardziej przyjazny dla środowiska.

KROK 5 
Akademia Młodego Lidera cz. 2 - wrzesień 2022

Zorganizujemy 2-dniowe szkolenie dla 4-osobowych zespołów młodzieżowych radnych i ich opiekunów. 
Celem szkolenia będzie rozwój kompetencji młodzieży w zakresie znajomości różnych narzędzi 
zaangażowania obywatelskiego (konsultacje społeczne, inicjatywa uchwałodawcza i inne). Przygotujemy 
młodzież do kolejnych etapów projektu oraz wspólnie zaplanujemy ich lokalną kampanię obywatelską 
na rzecz demokracji i klimatu. 

KROK 6 
Gminne Narady Klimatyczne - październik-listopad 2022 

W każdej gminie młodzieżowa rada stanie się gospodarzem spotkania, na które zaprosimy mieszkańców. 
Eksperci wprowadzą uczestników w temat działań proklimatycznych na poziomie lokalnym, a następnie 
porozmawiamy o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed daną społecznością w kontekście 
kryzysu klimatycznego. Wypracujemy wnioski, które przekazane lokalnym władzom staną się ważnym 
głosem mieszkańców w zakresie działań na rzecz klimatu.
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KROK 7 
Inicjatywa uchwałodawcza - październik 2022-styczeń 2023

Młodzieżowi radni na podstawie wniosków z narad przygotują inicjatywę uchwałodawczą, która 
zawierać będzie propozycje możliwych do wdrożenia pozytywnych rozwiązań w obszarze gminnej 
polityki klimatycznej. Młodzieżowym radnym zapewnimy wsparcie eksperckie – m.in. warsztaty prawne 
dotyczące inicjatywy uchwałodawczej, procedury legislacyjnej, prawa z zakresu ochrony środowiska 
oraz doradztwo w zakresie prowadzenia kampanii społecznej i mediów społecznościowych.

KROK 8 
Konferencja podsumowująca - luty 2023

Zorganizujemy ogólnopolską konferencję online, podczas której upowszechnimy narzędzia i efekty 
wypracowane podczas projektu. Zaprezentujemy rozwiązania zaproponowane w wyniku włączenia głosu 
mieszkańców w sprawy lokalnej polityki klimatycznej w gminach objętych projektem. Zaprezentujemy 
stronę internetową, która będzie budowana i aktualizowana sukcesywnie w trakcie projektu 
i będzie źródłem informacji dla młodzieżowych rad oraz lokalnych samorządów w zakresie narzędzi 
zaangażowania obywatelskiego mieszkańców, w tym przede wszystkim roli i możliwości młodzieżowych 
rad w zakresie angażowania innych obywateli do aktywności lokalnej.

C 
 
Zespoły projektowe z młodzieżowych rad wezmą udział w cyklu szkoleń dotyczących różnych 
sposobów zaangażowania obywatelskiego młodzieży w środowisku lokalnym, z zakresu klimatu  
i lokalnej polityki na rzecz klimatu, prowadzeniu kampanii społecznych, mediów społecznościowych 
i innych (dwa wyjazdowe szkolenia oraz warsztaty online).

Młodzieżowe rady rozwiną swoją działalności i wzmocnią swoją pozycję w środowisku lokalnym, 
zaangażują się w nowe formy współpracy z urzędem, szkołami i mieszkańcami. W prowadzonych 
działaniach otrzymają wsparcie opiekunów-animatorów z ramienia Fundacji Civis Polonus 
i Stowarzyszenia BoMiasto.

Opiekunowie młodzieżowych rad otrzymają eskperckie doradztwo i szkolenia, jak na co dzień 
wspierać działalność młodzieżowych radnych.

Szkoły z terenu gminy rozwiną swoje działania w obszarze ochrony klimatu. Uczniowie zwiększą 
poziom wiedzy na temat możliwych działań proklimatycznych i zaprojektują możliwe działania 
naprawcze, które mogą pomóc chronić klimat. Nauczyciele rozwiną kompetencje w zakresie 
wspierania działań samorządów uczniowskich. Dyrektorzy otrzymają rekomendacje w zakresie 
możliwych zmian, które mogą pomóc szkołom działać w sposób bardziej przyjazny dla klimatu.

Mieszkańcy gminy poznają nowe sposoby zaangażowania obywatelskiego, otworzą się 
na współpracę z lokalnym samorządem i poczują większą otwartość lokalnych decydentów 
na ich głos w ważnych lokalnych sprawach.

Lokalne samorządy nawiążą bliższą współpracę z młodzieżowymi radnymi i mieszkańcami. 
Staną się współorganizatorem i patronem lokalnych działań partycypacyjnych (audyty klimatyczne 
w szkołach, debata obywatelska). Zwiększą swoją otwartość na głos mieszkańców  
w sprawie lokalnej polityki klimatycznej. 
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Dlaczego realizujemy ten projekt?

Celem naszych działań jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi poprzez rozwój 
młodzieżowych rad jako organizatorów różnych demokratycznych procesów w obszarze gminnej polityki 
klimatycznej. Chcemy ułatwić samorządom współpracę z młodzieżowymi radami, dać młodym nowe 
narzędzia do angażowania się w sprawy lokalnej społeczności i wspólnie  zaprojektować konkretne 
zmiany na rzecz klimatu.

Głęboko wierzymy w potrzebę otwierania samorządów na głos młodego pokolenia 
i jesteśmy pewni, że jest to potrzebne dla wzmocnienia zaangażowania 
obywatelskiego mieszkańców. Działania, które przeprowadzimy w sześciu gminach 
przyniosą pozytywne efekty na wielu poziomach: wzmocnią dialog między lokalnymi 
władzami a młodzieżową radą i mieszkańcami, zwiększą poziom zaangażowania 
i troski mieszkańców o sprawy lokalnej społeczności, a władzom pozwolą usłyszeć 
ważny głos mieszkańców w sprawie gminnych rozwiązań na rzecz klimatu. 

dr Olga Napiontek – wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus

Do młodych ludzi dociera coraz więcej informacji o globalnej katastrofie 
klimatycznej i coraz częściej sięgają oni po bardziej lub mniej skuteczne środki 
w trosce o przeciwdziałanie zmianom klimatu. W tym projekcie odpowiadamy 
na niepokoje młodych ludzi oraz potrzebę podejmowania konstruktywnych 
działań, oferując im szkolenia, wsparcie ekspertów i szereg różnych narzędzi 
do zmian swojego otoczenia oraz zachowań swoich i rówieśników tak, 
by przyczyniać się do zmniejszania skutków ocieplana klimatu.

Patryk Białas – prezes Stowarzyszenia BoMiasto

 
Jak zgłosić gminę i młodzieżową radę do projektu?

Aby wziąć udział w projekcie należy:

spełnić kryteria formalne określone w regulaminie rekrutacji, wśród których najważniejsze to:

Liczba mieszkańców gminy zgłaszającej się do projektu – do 100 tys. 

Funkcjonowanie na terenie gminy co najmniej 4 szkół

Deklaracja wójta/burmistrza o okresie trwania obecnej kadencji młodzieżowej rady co najmniej co 
końca stycznia 2023 r.

Gotowość opiekuna młodzieżowej rady z ramienia urzędu do wzięcia udziału w projekcie, 
zaangażowaniu do projektu co najmniej 4 członków młodzieżowej rady oraz współpracy 
z realizatorami projektu (m.in. udział 4-osobowych zespołów i opiekuna w 2 szkoleniach 
wyjazdowych, współpraca z Fundacją Civis Polonus i Stowarzyszeniem BoMiasto przy organizacji 
audytów klimatycznych w szkołach, gminnych narad klimatycznych i inicjatywy uchwałodawczej)

Gotowość wójta/burmistrza do współpracy z realizatorami projektu przy zaplanowanych 
działaniach, a w szczególności wsparciu organizacyjnym urzędu przy realizacji audytów 
klimatycznych w szkołach i gminnych narad klimatycznych

Wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go w terminie do 22 lutego 2022 r. do Fundacji Civis 
Polonus. 
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VO organizatorach

Fundacja Civis Polonus – Lider projektu

Od 17 lat pracujemy na rzecz rozwijania postaw obywatelskich, umożliwiających jednostkom aktywne 
uczestniczenie w życiu publicznym. Cel ten osiągamy, wspierając edukację obywatelską w szkołach 
(szkolimy nauczycieli, rozwijamy samorządność wśród uczniów) i na poziomie gmin (zakładamy, 
wspieramy i szkolimy młodzieżowe rady gmin). Realizujemy projekty aktywizujące młodzież oraz budujące 
dialog lokalnych samorządów z mieszkańcami. Integrujemy ludzi zainteresowanych partycypacją 
obywatelską młodzieży i młodzieżowymi radami, tworząc okazje do spotkań i wymiany doświadczeń 
podczas konferencji i seminariów. Założyliśmy i wspieraliśmy działalność już ponad 50 młodzieżowych 
rad. Współpracowaliśmy z niemal 60 samorządami, wspierając rozwój lokalnej polityki młodzieżowej. 
Naszą wiedzę na temat aktywności młodzieży w życiu publicznym pogłębiamy dzięki współpracy 
z partnerami zagranicznymi m.in. z Wielkiej Brytanii, Litwy, Słowacji, Niemiec, Hiszpanii i Francji. 

http://civispolonus.org.pl/ 

Stowarzyszenie BoMiasto – Partner projektu

Od 2017 roku działamy na rzecz klimatu i sprawy sprawiedliwej transformacji. Zorganizowaliśmy 
kilkanaście debat eksperckich, w których brali udział politycy, miejscy aktywiści, naukowcy, przedstawiciele 
związków zawodowych i – co najważniejsze – mieszkańcy miast. Nasi członkowie zabierali głos podczas 
wielu konferencji na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Prowadzimy warsztaty, 
szkolenia i zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotykające zarówno kwestii szeroko 
pojętej ekologii, ale także wystąpień publicznych, organizacji kampanii społecznych i pracy w grupie. 
Wspólnie z naszymi partnerami realizujemy podcasty, programy wideo, kampanie prasowe, dotykające 
tematów ekologii, kryzysu klimatycznego i jakości życia w miastach. Obecnie współtworzymy cykl 
podcastów: Śląska Opinia o klimacie i Śląska Opinia o górnictwie. W 2020 roku zrealizowaliśmy miniserial 
internetowy Mamy sprawę.

http://bomiasto.pl/ 

Gdzie uzyskać więcej informacji?

Fundacja Civis Polonus

ul. Bagatela 10/34a i 47, 00-585 Warszawa

Łukasz Dembiński – koordynator projektu

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

tel. 664 861 019

Informacje o rekrutacji do projektu dostępne na http://civispolonus.org.pl/
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