
Wzmacniamy wpływ 
samorządów uczniowskich 

i młodzieżowych rad dzielnic!



Wybierzemy do projektu 3 młodzieżowe rady dzielnic i 3
samorządy uczniowskie do udziału w pilotażowym programie
realizowanym przez Fundację Civis Polonus w ramach
realizacji polityki młodzieżowej m.st. Warszawy.

Pilotaż, oznacza, że wspólnie wypracujemy pomysły, jak sprawić by
MRD i SU miały realnie większy wpływ na decyzje dotyczące
młodych ludzi w Warszawie. 

Wzmacniamy wpływ samorządów uczniowskich
i młodzieżowych rad dzielnic!

Od marca do czerwca zaprosimy was do udziału
w warsztatach i szkoleniach, wzmacniających
Waszą wiedzę o praktycznych stronach bycia
liderem/liderką SU i MRG.

Na czym będzie polegała nasza współpraca?

Pomożemy Wam zrealizować wasze działania na rzecz
społeczności dzielnicy i szkoły. Żeby były one odpowiednie,
przeprowadzimy diagnozy potrzeb i problemów młodych ludzi,
poszukamy najlepszych rozwiązań i uzgodnimy z decydentami
(dyrekcje szkół, władze dzielnic) wybór tych najwłaściwszych, a
następnie wdrożymy wybrane zmiany.



Ta wiedza i umiejętności pozwolą Wam na wprowadzenie
realnej i ważnej zmiany społecznej. Dokonamy jej
podejmując następujące kroki:

Przed wami 40 godzin aktywnych, angażujących
warsztatów, realizacja lokalnych działań przy
wsparciu mentora lub mentorki.

Krok 1: Opracowanie diagnozy potrzeb
społeczności lokalnej.

Zespoły projektowe z SU i MRD przeprowadzą diagnozę potrzeb i
problemów młodzieży z wykorzystaniem takich form jak: ankieta,
debata, analiza danych. Na podstawie zebranych danych zespoły
stworzą krótki raport podsumowujący kluczowe potrzeby i
wyzwania swoich szkół/dzielnic.

Krok 2: Organizacja wstępnego spotkania 
– prezentacja zebranych wniosków i wybór
przewodniego tematu projektu.

W tym etapie uczestnicy zaprezentują swoim społecznościom
szkolnym/dzielnicowym najważniejsze wnioski z przeprowadzonej
diagnozy potrzeb. Przewidujemy organizację 2-godzinnego
spotkania roboczego w każdej ze szkół/dzielnic, na które grupa
projektowa zaprosi swoich rówieśników oraz przedstawicieli
władz by wspólnie dokonać wyboru tematu przewodniego
projektu, na którym skupi się w kolejnych miesiącach.



Krok 3: Wspólna praca nad możliwymi
rozwiązaniami z udziałem społeczności szkolnej/
dzielnicowej oraz przedstawicieli władz.

To kluczowy etap projektu, w którym zespoły projektowe
zaproszą decydentów ze swojej społeczności do wspólnej pracy
nad wypracowaniem i wdrożeniem wybranej zmiany. Wspólna
praca będzie oparta o regularne spotkania, analizę
dokumentów, opracowanie propozycji możliwych działań.

Krok 4: Wdrożenie zmiany w szkole/dzielnicy.

W ostatnim etapie uczestnicy wraz z dorosłymi wybiorą jedno
rozwiązanie do wdrożenia, dzięki któremu dokona się realna
zmiana w społeczności (np. zmiana w przestrzeni szkoły,
zmiana w zakresie funkcjonowania placówki, dodanie/zmiana
działania danej instytucji publicznej).

Na wszystkich etapach mentorzy będą
oferować wsparcie uczestnikom.



Samorząd uczniowski i młodzieżowa rada, wydelegują do
udziału w projekcie 5-osobowy zespół, który zadeklaruje
udział w wyżej opisanych działaniach. 

Zespół ten zobowiązuje się uczestniczyć w warsztatach
oraz przeprowadzić opisane działania na rzecz
społeczności dzielnicy lub szkoły.

Uczestniczenie przez przynajmniej jedną osobę z grupy w
spotkaniu diagnozująco - rekrutacyjnym 8 marca 2023 r .

Jakie są warunki uczestnictwa w projekcie?

Do zobaczenia!

Spotkanie jest dedykowane wszystkim przedstawicielom
warszawskich młodzieżowych rad oraz samorządów
uczniowskich. Naszym głównym celem będzie poznanie
perspektywy grup docelowych projektu. 

Link do rejestracji 

na spotkanie   
https://forms.gle/DP8pGScdnUtBvTgN9

Macie już pomysł na zmiany? 

Ściągnijcie, wypełnijcie i wyślijcie -> formularz zgłoszeniowy <-

na adres wojtek.mastalski@civispolonus.org.pl do 13 marca 2023r.

https://forms.gle/DP8pGScdnUtBvTgN9
https://drive.google.com/file/d/15KTbojdwLyxV4L5HDUu23mz9eiVoHSJ8/view?usp=sharing


O organizatorze - Fundacja Civis Polonus 

Misją naszej organizacji jest rozwijanie postaw obywatelskich oraz
zwiększanie wpływu młodych ludzi na sprawy publiczne. Cele te
realizujemy przede wszystkim poprzez kształcenie młodych liderów,
wspieranie i animowanie młodzieżowych rad oraz współpracę i
dialog z przedstawicielami administracji publicznej, nauczycielami
oraz pracownikami instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Wsparliśmy władze lokalne w powołaniu około 70
rad młodzieżowych w całej Polsce, w tym
Młodzieżowej Radę Warszawy. Przeszkoliliśmy
tysiące młodzieżowych radnych oraz opiekunów  i
opiekunek rad. Współpracowaliśmy z ponad 60
samorządami w zakresie polityki młodzieżowej.

Od 2004 roku działamy na rzecz powstawania i skutecznego
działania młodzieżowych rad w całej Polsce. Przeprowadziliśmy
szereg działań pobudzających młodzież  pracujących z nimi
dorosłych do większego włączania się w sprawy lokalnych
społeczności.

www.facebook.com/fundacjacivis 
www.civispolonus.org.pl
www.mlodziezowarada.pl
 


