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Szkolenie dla opiekunów Młodzieżowych Rad Gmin/Miast – 

Zapraszamy! 
 

Jednym z czynników sukcesu działania młodzieżowej rady jest jej wsparcie przez osobę dorosłą, 
przygotowaną do pracy z młodzieżą w samorządowej rzeczywistości. 
Celem szkolenia jest przygotowanie osób, które na co dzień pełnią funkcję opiekunów 
młodzieżowych rad (albo pracują z młodzieżowymi radami) do skutecznej pracy z młodzieżową radą. 

 
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne 
do skutecznej pracy z Młodzieżowymi Radami Gmin/Miast. 
 

Na szkoleniu uczestnicy: 

 dowiedzą się jak współpracować z Młodzieżowymi Radami w samorządowej praktyce m.in.: jak 
rozmawiać z młodzieżą? jak zapraszać do poważnego dialogu obywatelskiego?  

 Poznają doświadczenia i dobre praktyki działania młodzieżowych rad w Polsce 

 Poznają doświadczenie i podejście do pracy z młodzieżowymi radami w UE, w tym ze 
szczególnym uwzględnieniem na Litwie, w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii 

 Dowiedzą się do jakich tematów warto dopuszczać młodych? jakie decyzje konsultować z 
Młodzieżowymi Radami? oraz jakimi metodami prowadzić konsultacje społeczne z Młodzieżową 
Radą?  

 Zdobędą praktyczne umiejętności wsparcia Młodzieżowej rady i młodzieżowych radnych  

 Rozwiną swoje kompetencje Dowiedzą się jak motywować młodzieżowych radnych do 
aktywności i systematyczności 

 Poznają Kartę zasad i standardów działania Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce 

 Znajdą inspirację do dalszej pracy z młodzieżowymi radami oraz poznają ciekawe osoby 
/uczestników/ opiekunów i potencjalnych partnerów do współpracy i realizacji wspólnych 
projektów 

 

Termin: 6-7 październik 2017  

Miejsce: Pałac Morawa, Morawa 1, 58-120 Jaroszów 

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 września 2017 w postaci przesłania maila na adres: 

joanna.pietrasik@civispolonus.org.pl lub telefonicznie: 512 033 678 
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Dodatkowych informacji na temat szkolenia chętni udzieli: Joanna Pietrasik mailowo: 

joanna.pietrasik@civispolonus.org.pl lub telefonicznie: 512 033 678 

 
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, przydatne w codziennej pracy z 
młodzieżowymi radnymi. 

 

Szkolenie poprowadzi: Joanna Pietrasik. Prezeska zarządu Fundacji Civis Polonus. Absolwentka 

Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej. Uczestniczka International Visitor Leadership Program 

dot. innowacji w pracy z młodzieżą (organizowanego przez Departament Stanu USA). Ekspertka 

Związku Powiatów Polskich ds. partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami 

społecznymi i biznesowymi. W ciągu ostatnich 12 lat pracy z młodzieżą, w społ. lokalnych, z władzami 

i szkołami: zrealizowała 24 proj. podejmujące tematykę Młodzieżowych Rad Gmin i partycypacji 

młodzieży, inicjowała powołanie i animowała działanie 11 Młodzieżowych Rad Dzielnic Warszawy. 

Uczestniczyłam w tworzeniu Młodzieżowej Rady Warszawy oraz systematycznie wspierała działalność 

34 Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce. 

 
Nasze doświadczenie: 
Fundacja Civis Polonus ma 12 letnie doświadczenie w pracy na rzecz Młodzieżowych Rad i aktywności 

obywatelskiej młodzieży. Wspieramy młodzieżowe rady gmin, miast i dzielnic na wiele sposobów. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełniejszym opisem naszego doświadczenia oraz oferty szkoleń i 

doradztwa dostępnego na stronie Fundacji Civis Polonus: 

http://www.civispolonus.org.pl/files/EOG%20M%C5%82odzie%C5%BCowe%20Rady%20Gmin%20/of

erta_szkole_i_doradztwa_mrg.pdf 

 

Nasze publikacje: 
Fundacja jest liderem w publikacjach poświęconych Młodzieżowym Radom. Dostępne są w wersji 

elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Fundacji Civis Polonus: 

http://www.civispolonus.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=431&Itemid=164 

  

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
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