
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

„„WWSSPPÓÓLLNNAA  SSPPRRAAWWAA  ––  WWSSPPÓÓLLNNYY  GGŁŁOOSS””  

RREEZZUULLTTAATTYY  PPRROOJJEEKKTTUU  



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ 
 

2 

Celem projektu było wwssppaarrcciiee  mmłłooddzziieeżżyy  ii  ssaammoorrzząąddóóww  wwee  wwzzaajjeemmnnyycchh  kkoonnttaakkttaacchh  ii  

wwssppóółłpprraaccyy  ppoopprrzzeezz  pprroommooccjjęę  ii  rroozzwwóójj  RRaadd  MMłłooddzziieeżżoowwyycchh. Pomagaliśmy w tworzeniu 

nowych oraz tym już istniejącym. Projekt miał zwiększyć wpływ młodzieży na procesy 

decyzyjne w ich gminach. 

Projekt był realizowany od sierpnia 2015 do lipca 2016 roku. Wzięła w nim udział młodzież zz  

MMiicchhaałłoowwaa,,  GGrróóddkkaa,,  DDąąbbrroowwyy  BBiiaałłoossttoocckkiieejj,,  SSuuwwaałłkk,,  AAuugguussttoowwaa,,  SSiieemmiiaattyycczz,,  GGrraajjeewwaa,,  

RRaajjggrroodduu,,  SSookkóółłkkii,,  PPeerrlleejjeewwaa,,  DDzziiaaddkkoowwiicc i gościnnie – z OOllsszzttyynnkkaa (woj. warmińsko-

mazurskie), uczestniczyły szkoły i urzędy, nauczyciele, radni, burmistrzowie. 

Pierwszy etap projektu zakładał ppoozznnaanniiee  ooppiinniiii  ii  ppoottrrzzeebb  mmłłooddyycchh  oossóóbb  ii  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  

llookkaallnnyycchh  wwłłaaddzz. Przeprowadziliśmy ankietę na grupie 610 uczniów i wywiady grupowe w 

urzędach. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że dotychczas młodzież nie miała możliwości 

wypowiadania swojego zdania (twierdziło tak 71% uczniów), tym bardziej nie posiadała 

wiedzy na temat działania młodzieżowej rady, jej kompetencji, zakresu spraw, którymi się 

zajmuje, prawnych uregulowań. Mimo to zdecydowana większość młodzieży ustosunkowała 

się pozytywnie do utworzenia rady w ich miejscowości/gminie. Młodzież wskazała obszary, w 

których chciałaby się rozwijać, z czego największą popularnością cieszyła się możliwość 

udoskonalania umiejętności prowadzenia dyskusji (84% wskazań). Badania pozwoliły nam 

odpowiednio zaplanować proces edukacyjny w projekcie i dostosować programy spotkań, a 

także wyłonić wątki do dalszych rozmów. 

W dniach 1177  --  1199  mmaarrccaa  ww  AAuugguussttoowwiiee zorganizowaliśmy rreeggiioonnaallnnee  sseemmiinnaarriiuumm, w 

którym udział wzięli przedstawiciele młodzieży przygotowujący się do udziału w pracach 

młodzieżowych rad i działający już młodzieżowi radni z różnych podlaskich miejscowości 

oraz opiekunowie i radni: z Grajewa, Siemiatycz, Michałowa, Suwałk, Dąbrowy Białostockiej, 

Gródka, Augustowa. Naszym celem było poznanie się oraz wymiana doświadczeń, 

pomysłów i kontaktów. Goście specjalni – radni funkcjonującej od wielu lat Młodzieżowej 

Rady Miejskiej z Olsztynka - podzielili się z nami swoimi dobrymi praktykami i zarażali 

motywacją do działania. 
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Podczas spotkania zastanawialiśmy się nad rolą młodzieżowych rad, analizowaliśmy trudne 

sytuacje podczas rozmów, debat i podejmowania decyzji. Zajęcia wspierała symulacyjna gra 

SmileUrbo, podczas której młodzież wcieliła się w role radnych małej górskiej wioski 

borykającej się z wieloma problemami. Uczestnicy mieli możliwość przeżycia niektórych 

zachowań, a także przećwiczenia własnej postawy w sytuacjach wyboru.  

Podjęliśmy temat wyzwań stojących 

przed opiekunami rad młodzieżowych. 

 

 

Projekt od początku zakładał bezpośrednią pracę w terenie z zainteresowanymi gminami. W 

trakcie jego trwania odbyło się wiele spotkań roboczych, a przede wszystkim 66  sseemmiinnaarriióóww  

llookkaallnnyycchh w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej, Rajgrodzie, Michałowie, Gródku i 

Suwałkach. Były one dla nich możliwością spotkania się z decydentami, poznania się i 

rozmowy oraz wypracowania wspólnych obszarów współpracy, a także wyjaśnienia 

wątpliwości. Wydarzenia odbijały się echem w społecznościach, przygotowując je na 

działanie młodzieżowych rad. 

 

Spotkanie w Augustowie     W Rajgrodzie 
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W Suwałkach 

  
 
Młodzież włączała się  

w organizację, przygotowywanie  

i realizację spotkań. 

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
WW  ddnniiaacchh  2255  --  2266  cczzeerrwwccaa  ssppoottkkaalliiśśmmyy  ssiięę  ww  UUrrzzęęddzziiee  MMaarrsszzaałłkkoowwsskkiimm  ww  BBiiaałłyymmssttookkuu 

z przedstawicielami młodzieży, opiekunami rad młodzieżowych, radnymi z różnych 

podlaskich miejscowości. Poznawaliśmy się i sprawdzaliśmy możliwości współpracy. 

Spotkanie otworzyła Pani Eliza 

Szadkowska z Urzędu 

Marszałkowskiego, z którym 

współpracowaliśmy przy organizacji 

wydarzenia. Wawrzyniec Pater z 

EEuurrooddeesskk  PPoollsskkaa - informacji 

europejskiej dla młodzieży i osób 

pracujących z młodzieżą, opowiedział 

nam o korzyściach płynących z 

udziału w sieci. 

 

Na sali obecne były przedstawicielstwa już istniejących Rad Młodzieżowych:  

z Grajewa, Siemiatycz, Sokółki, Dziadkowic, Perlejewa, a także miejscowości i gmin, gdzie 

uchwałą powołano już młodzieżowy organ doradczy, a wybory są planowane na jesień: z 

Michałowa i Suwałk, oraz przygotowujących się do powołania rady – z Dąbrowy Białostockiej 

i Gródka. Przez te dwa dni pracowaliśmy wspólnie z przedstawicielami komisji ds. 

Młodzieżowych Rad z MMłłooddzziieeżżoowweeggoo  SSeejjmmiikkuu  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  PPooddllaasskkiieeggoo. 

--  TTOO  BBĘĘDDZZIIEE  CCIIEEKKAAWWEE  DDOOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  PPRRZZYYGGOOTTOOWWUUJJĄĄCCEE  NNAASS  DDOO  FFUUNNKKCCJJOONNOOWWAANNIIAA  WW  

PPRRZZYYSSZZŁŁOOŚŚCCII  WW  SSAAMMOORRZZĄĄDDZZIIEE  --  MMÓÓWWIIĄĄ  UUCCZZEESSTTNNIICCZZKKII  WWAARRSSZZTTAATTÓÓWW..  --  CCHHCCEEMMYY  UUCCZZEESSTTNNIICCZZYYĆĆ  

WW  ŻŻYYCCIIUU  NNAASSZZEEGGOO  MMIIAASSTTAA  II  MMIIEEĆĆ  WWPPŁŁYYWW  NNAA  DDEECCYYZZJJEE  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY..  

MŁODZIEŻ I SENIORZY BĘDĄ MIELI WPŁYW NA TO, CO SIĘ DZIEJE W MIEŚCIE z 

ISOKOLKA.EU 

DDZZIIAAŁŁAANNIIEE  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻOOWWEEJJ  RRAADDYY  GGMMIINNYY  JJEESSTT  SSYYGGNNAAŁŁEEMM  DDLLAA  CCAAŁŁEEJJ  SSPPOOŁŁEECCZZNNOOŚŚCCII  

LLOOKKAALLNNEEJJ,,  ŻŻEE  WWYYCCHHOOWWAANNIIEE  MMŁŁOODDYYCCHH,,  ZZAAAANNGGAAŻŻOOWWAANNYYCCHH  OOBBYYWWAATTEELLII  JJEESSTT  WWAAŻŻNNYYMM  

EELLEEMMEENNTTEEMM  OODDPPOOWWIIEEDDZZIIAALLNNOOŚŚCCII  ZZAA  PPRRZZYYSSZZŁŁOOŚŚĆĆ  MMAAŁŁEEJJ  OOJJCCZZYYZZNNYY  ––  KKAATTAARRZZYYNNAA  RROOGGAACCZZ  

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY Z WIADOMOŚCI GRÓDECKICH NR 4 (236) 
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Celem spotkania było poznanie się Młodzieżowych Rad z województwa podlaskiego – 

określiliśmy potrzeby i zasoby w aspekcie aktywności młodzieży i dialogu z decydentami, 

rozmawialiśmy o naszych doświadczeniach i pomysłach co do działań lokalnych, ale 

również – w przyszłości wspólnych.  

Czerpaliśmy z wiedzy ekspertów w temacie sieciowania i współpracy, a także 

funkcjonowania młodzieżowej rady na co dzień – tu nie mogło zabraknąć przedstawicieli 

doświadczonej Młodzieżowej Rady Miejskiej z Olsztynka, która prezentowała przykłady 

efektywnych działań i inspirowała do podejmowania wyzwań. 

W projekcie łącznie udział wzięło ponad 224400  oossóóbb. 

Projekt pozwolił na rozwinięcie uummiieejjęęttnnoośśccii  

kkoommuunniikkaaccyyjjnnyycchh,,  oorrggaanniizzaaccyyjjnnyycchh,,  ssppoołłeecczznnyycchh, a 

przede wszystkim oobbyywwaatteellsskkiicchh uczestniczącej w 

nim młodzieży. Poznała ona możliwości 

efektywnego wypowiadania swojego zdania w 

lokalnym środowisku i wpływania na podejmowane 

decyzje. Również opiekunowie i przedstawiciele 

władz lokalnych poprzez udział w projekcie 

zdobywali nową wiedzę z różnych obszarów i 

zawiązywali kontakty.  

Najważniejsze jednak było zzbblliiżżeenniiee  ssiięę  ddoo  ssiieebbiiee  ddwwóócchh  śśwwiiaattóóww::  mmłłooddyycchh  ii  ddoorroossłłyycchh 
oraz chęć zrozumienia potrzeb innych i nawiązania współpracy. 
  

Mamy nadzieję, że to, co udało nam się wypracować w trakcie trwania projektu ułatwi realne 
działania w przyszłości! 
 

 
 DDZZIIĘĘKKUUJJEEMMYY  WWSSZZYYSSTTKKIIMM  ZZAA  UUDDZZIIAAŁŁ  II  ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  DDOO  WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCYY  


