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Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany 
ANAWOJ 

zaprasza do udziału w projekcie placówki szkolne 

 

„Wspólna sprawa  - wspólny głos” 
 

Szanowni Państwo, 

  

rozpoczęliśmy realizację projektu w Państwa gminie w porozumieniu z władzami 
samorządowymi. Jego celem jest wsparcie młodzieży i samorządów we 

wzajemnych kontaktach i współpracy poprzez promocję i rozwój Rad 

Młodzieżowych. Pomagamy w ich tworzeniu oraz wspieramy te już 
istniejące. To szansa na aktywizację i rozwój uczniów. 

W projekcie przewidujemy szereg działań wspierających młodzież, rozwijających 

ich zaangażowanie społeczne oraz samodzielność i odpowiedzialność. Wierzymy, 
że młodzi ludzie odpowiednio przygotowani, mogą włączyć się w rozwój swojej 

społeczności i współdecydować o ważnych dla siebie sprawach.  

Pierwszym etapem projektu "Wspólna sprawa – wspólny głos", jest 
badanie, które pozwoli określić samorządowcom i młodzieży, jakie są 

wzajemne oczekiwania i możliwości co do funkcjonowania Rady 

Młodzieżowej. Zostanie ono przeprowadzone przez profesjonalistów, a wyniki 
pomogą nam w określeniu zadań dla rady młodzieżowej oraz wyznaczą ramy 

współpracy. W każdej gminie (docelowo 6 gmin w projekcie) przeprowadzimy 

ankietę z co najmniej 100 osobową grupą uczniów ze szkół średnich i gimnazjów, 
wyniki uzupełnimy w rozmowach z przedstawicielami młodzieży. Radnych i 

urzędników z Państwa miejscowości również zaprosiliśmy do wyrażenia opinii. 

 

W ramach projektu przy tworzeniu i rozwijaniu już istniejących Rad 
Młodzieżowych oferujemy szkołom: 

1. Wsparcie merytoryczne w procesie przygotowywania i realizacji wyborów 
do rady młodzieżowej 

2. Pomoc merytoryczną w tworzeniu statutu  

3. Wsparcie w przygotowaniu merytorycznym młodzieży do efektywnej pracy 
w ramach rady młodzieżowej (wybrane osoby) 

4. Pomoc w kontaktach z samorządem, głownie w okresie przygotowawczym 

do działania rady 

5. Spotkania z uczniami zachęcające do udziału w radzie młodzieżowej, w 
tym przeprowadzenie badania opinii i potrzeb związanych z 

funkcjonowaniem rady młodzieżowej 

6. Stałe wsparcie merytoryczne dla dyrekcji szkoły i nauczycieli 
zaangażowanych w powstawanie i funkcjonowanie rady młodzieżowej. 

Zwracam się do Państwa z prośbą o włączenie się w projekt i umożliwienie nam 

przeprowadzenia badania w szkole. Nasz pracownik skontaktuje się w celu 

uzgodnienia szczegółów i terminu. W razie pytań lub propozycji proszę o kontakt. 

 
Z wyrazami szacunku, 

Koordynator projektu  

Wojciech Pappai 
 

Tel: 506 565 438, e-mail: w.pappai@gmail.com 
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Opis działań w ramach projektu  

„Wspólna sprawa  - wspólny głos” 

 
 Wrzesień i październik 2015: Badanie w 6 gminach z osobami 

odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową w samorządzie i z młodzieżą 

dotyczące wzajemnych oczekiwań i możliwość współpracy w ramach Rady 

Młodzieżowej. Wnioski i rekomendacje z badania zostaną opublikowane do 
szerokiego wglądu oraz będą podstawą do debaty podczas kolejnych 

działań. Posłużą również jako wskazania pól współpracy podczas 

planowania i realizacji cyklicznych spotkań młodzieży z decydentami.  
 

 Listopad 2015: Spotkanie przedstawicieli młodzieży z 6-ciu gmin w 

Białymstoku. Celem będzie przygotowanie młodzieży do efektywnej 
współpracy z samorządem w ramach Rady Młodzieży. W ramach spotkania 

(na którym obecni będą przedstawiciele władz województwa podlaskiego) 

omówimy główne założenia Strategii 2020 (głównie w części dotyczącej 

młodzieży) oraz zaprezentujemy formy reprezentacji w swoich gminach 
(zasady funkcjonowania rad młodzieżowych, komitetów doradczych, 

komisji opiniodawczych...), jako form sprzyjających nawiązaniu 

usystematyzowanego dialogu z decydentami. Uczestnicy rozplanują 
pierwsze kroki jakie należy podjąć, aby poprzez dialog z decydentami, 

wpłynąć na polityki i procesy decyzyjne dotyczące młodzieży. 

 
 Grudzień 2015 – marzec 2016: Warsztaty z młodzieżą i spotkania 

w samorządach przygotowujące to tworzenia rad. Współpraca z 

samorządami i młodzieżą nad statutami i powoływaniem Rad 

Młodzieżowych. 
 

 Marzec 2016: pierwsze spotkanie Rad Młodzieżowych. 

 
 Czerwiec 2016: Spotkanie Młodzieży i przedstawicieli samorządów w 

Białymstoku, podsumowujące dotychczasową pracę rad. Będzie to również 

okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy reprezentantami 6 gmin oraz 

planowanie dalszych działań rad już po zakończeniu projektu.   
 

 

Zapraszamy do udziału!  
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.  

 

Więcej informacji o naszych projektach na stronie: www.anawoj.org 
 

 

 

 

http://www.anawoj.org/

