
MŁODZIEŻOWE RADY 
EDUKACJA OBYWATELSKA W PRAKTYCE



Celem projektu „Młodzieżowe Rady – edukacja oby-
watelska w praktyce” było wsparcie młodzieżowych 
rad w ośmiu gminach woj. małopolskiego i  świę-
tokrzyskiego, pomoc w powołaniu kolejnych czte-
rech, dostarczenie młodzieżowym liderom wiedzy  
i umiejętności przydatnych w pracy w radzie, umoż-
liwienie podjęcia konkretnych działań oraz wymia-
nę doświadczeń pomiędzy radami uczestniczącymi  
w projekcie. Projekt został zrealizowany w okresie 
2.02.2015 – 31.01.2016.

Projekt obejmował następujące działania:

1. Dwa cykle szkoleniowe  
     dla młodzieżowych  liderów

W każdym cyklu mogło wziąć udział po dwóch przedstawi-
cieli młodzieżowych rad lub liderów młodzieżowych (z gmin, 
gdzie rady były dopiero powoływane). Podczas pierwszego 
trzydniowego cyklu młodzież pogłębiła swoją wiedzę na te-
mat młodzieżowych rad, sprawowania funkcji młodzieżowe-
go radnego, przeszła kurs przygotowywania projektu (pod 
kątem planowanego w dalszej części projektu konkursu 
na młodzieżową inicjatywę obywatelską). Drugie szkolenie  
w cyklu obejmowało zagadnienie przywództwa i komunika-
cji w grupie, w tym promocji działalności młodzieżowych rad 
w gminie i poza nią. Podczas drugiego szkolenia przedstawi-
ciele poszczególnych rad dzielili się swoimi doświadczenia-
mi zarówno z pracy w radzie jak i z realizacji inicjatywy.
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2. Wsparcie młodzieżowych rad w działaniu

Każda młodzieżowa rada współpracuje na miejscu z opie-
kunem, który na co dzień wspiera jej działania. Ponadto 
młodzieżowi radni i opiekunowie byli wspomagani przez 
specjalistów, którzy doradzali z zewnątrz, podpowiadali 
rozwiązania, pokazywali przykłady z innych młodzieżo-
wych rad, pomagając radzie w rozwoju wiedzy i umiejęt-
ności. Specjaliści wspierali zarówno proces tworzenia rady 
(opracowanie statutu, organizacja wyborów) jak i bieżące 
funkcjonowanie (organizacja pracy rady, realizacja działań) 
i realizację inicjatyw (opracowanie projektu, planowanie  
i wdrożenie).

3. Wymiana doświadczeń między  
     młodzieżowymi radami

Ważnym elementem projektu było stworzenie młodzie-
ży możliwości wymiany informacji i  doświadczeń. Podczas 
szkoleń liderzy młodzieżowi z różnych rad poznali się i na-
wiązali relacje, dzięki którym mogą na bieżąco kontaktować 
się ze sobą, zapraszać do udziału w swoich przedsięwzię-
ciach, radzić, organizować wizyty studialne, które pozwalają 
na wzajemne inspirowanie się, dyskutowanie na temat po-
trzeb, problemów i wyzwań. 

4. Konkurs  „Młodzieżowa Inicjatywa Obywatelska”

Młodzieżowe rady powoływane są przede wszystkim 
jako ciała konsultacyjne dla lokalnych samorządów  
– dzięki temu mogą opiniować pomysły i plany dotyczące 
ich grupy wiekowej i realnie wpływać na zmiany. Ważne 
jest też pobudzanie młodzieży do działań na rzecz swojego 
środowiska, gminy, umiejętność zdiagnozowania potrzeb  
i problemów, i poszukiwania pomysłowego rozwiązania. 
Taką możliwość stwarzał młodzieży konkurs „Młodzieżowa 
Inicjatywa Obywatelska”. Radni przygotowywali projekt, 
który w ramach konkursu uzyskiwał dofinansowanie w wy-
sokości od 3000 do 4000 zł w zależności od oceny komisji 
konkursowej. W dalszej części znajdują się opisy przeprowa-
dzonych działań.

5. Młodzieżowa gazeta „Spytek”

W mieście i gminie Jordanów działa młodzieżowa gazeta 
„Spytek”, która stała się narzędziem informacji i promocji 
działań młodzieżowych, porusza tematy ważne i interesują-
ce dla młodych ludzi. W gazecie ukazały się nie tylko artykuły 
dotyczące młodzieżowych rad z Jordanowa (gminy i miasta), 
ale także informacje o działaniach innych rad młodzieżo-
wych, inicjatywie młodych w Tunezji i ich wizycie w Polsce 
oraz wiadomości lokalne. 

Lider projektu: 

Stowarzyszenie „Kawaleria” (Toporzysko) realizuje swoje 
cele między innymi poprzez edukację pozaszkolną i rozwija-
nie zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym zwłaszcza kształ-
towanie postawy obywatelskiej, świadomości narodowej  
i wiedzy o tradycji kulturowej regionu Podbabiogórza oraz 
rozwój i wspieranie współpracy społeczności lokalnych tego 
regionu. Od roku 2012 Stowarzyszenie wspiera działalność 
młodzieżowych rad gminy i miasta Jordanów.

Partnerzy projektu:

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (Kraków) od ponad 
pięciu lat wspiera rozwój lokalny w oparciu o dziedzictwo 
przyrodnicze i kulturowe oraz zaangażowanie mieszkań-
ców. Zajmuje się rozwijaniem przedsiębiorczości lokalnej, 
poprzez tworzenie oferty turystki dziedzictwa i produktów 
lokalnych, kreowanie marki lokalnej i wzmacnianie partycy-
pacji obywatelskiej. Od roku 2012 inicjuje tworzenie i aktyw-
nie wspiera działanie młodzieżowych rad głównie w Mało-
polsce.

Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” (Bałtów) działa na 
terenie pięciu gmin powiatu ostrowieckiego i pięciu gmin 
powiatu lipskiego. Celem Stowarzyszenia jest trójsektorowa 
współpraca partnerska w zakresie wspólnych inicjatyw na 
rzecz rozwoju tych terenów oraz podnoszenie jakości życia 
mieszkańców poprzez lepsze wykorzystanie potencjału, po-
prawę konkurencyjności i prowadzenia działalności gospo-
darczej. Od roku 2014 Stowarzyszenie inicjuje i wspiera mło-
dzieżowe rady w województwie świętokrzyskim.

Broszura powstała we współpracy Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z partnerami projektu oraz opiekunami 
i przedstawicielami młodzieżowych rad uczestniczących w projekcie.

Bardzo dziękujemy wszystkim autorom tekstów i zdjęć.
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Młodzieżowa Rada Gminy/Miasta (MRG) to sposób 
na systematyczne działanie obywatelskie młodzieży 
w swojej społeczności. Najważniejszym celem istnie-
nia MRG jest zwiększenie zainteresowania i zaanga-
żowania młodych ludzi w sprawy publiczne na pozio-
mie lokalnym. 

Kluczowe dla dobrego funkcjonowania takiej rady jest do-
bre przygotowanie się samorządu do przeprowadzenia pro-
cesu powołania MRG i plan przyszłej współpracy. Taki proces 
powinien być rozpoczęty konsultacjami ze szkołami gim-
nazjalnymi i ponadgimnazjalnymi z terenu gminy, spośród 
których zazwyczaj wybierani są członkowie, z organizacjami 
i instytucjami zajmującymi się edukacją obywatelską, dzia-
łaniami z młodzieżą. Bardzo ważne jest także, by członkowie 
MRG w czasie sprawowania swojego mandatu interesowali 
się sprawami miejsca, w którym mieszkają, by świadomie 
decydowali się na uczestnictwo  w pracach rady. 

Tworzenie Młodzieżowych Rad Gmin jest uprawnieniem wy-
nikającym z zapisów Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 
8 marca 1990 roku. Zgodnie z artykułem 5b, „Rada gminy na 
wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę 
na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter 
konsultacyjny”. Rada gminy nadaje statut MRG określający 
tryb wyboru jej członków  oraz zasady działania. I tu pozo-
staje dowolność w uszczegóławianiu ordynacji wyborczej, 
kadencyjności rady, częstotliwości jej spotkań, wieku rad-
nych itp. w przygotowywanym statucie.

Pracując w młodzieżowej radzie, jej członkowie podejmują 
odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się sa-

modzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Mają tak-
że możliwość wpływania na swoja gminę, miasto czy powiat 
– podejmując konkretne działania w odpowiedzi na kon-
kretne potrzeby. Dzięki demokratycznym wyborom  mają 
mandat do reprezentowania swoich rówieśników przed wła-
dzami gminy.

Młodzieżowe Rady działają w czterech podstawowych ob-
szarach:

a) Konsultacje 

Zadaniem członków MRG jest wyrażanie swojego zdania na 
temat decyzji samorządu, których skutki dotyczą młodzieży. 
MRG może konsultować i opiniować decyzje samorządu lub 
ich projekty poprzez: regularne spotkania z przedstawicie-
lami rady gminy lub wójtem, naczelnikami  poszczególnych 
wydziałów oraz włączenie młodzieży w proces podejmo-
wania decyzji na etapie tworzenia  projektu uchwały bądź 
decyzji.

b) Debatowanie

Członkowie MRG dyskutują o sprawach istotnych dla spo-
łeczności i dzielą się swoimi opiniami i pomysłami z przed-
stawicielami samorządu. Młodzi radni powinni włączać do 
dyskusji o gminie swoich rówieśników, nawet tych, którzy 
nie są bezpośrednio zaangażowani w działalność MRG. Jed-
nym ze sposobów wymiany poglądów jest regularne, (np. 
raz na kwartał) organizowanie w szkołach debat na tematy 
ważne dla młodzieży i gminy.

c) Realizowanie działań 

Młodzieżowi radni, oprócz działań informacyjno-konsulta-
cyjnych, organizują konkretne działania skierowane przede 
wszystkim do młodzieży w gminie. Pomysły na projekty 
wynikają z diagnozy potrzeb młodzieży, ale również ich po-
mysłów na rozwój gminy, wykorzystanie istniejących szans  
i zasobów społeczności. Młodzieżowi radni samodzielnie 
wybierają tematy projektów, bądź przyjmują zaproszenie 
do uczestnictwa w projektach, a następnie we współpracy z 
dorosłymi (urzędnikami, radnymi, nauczycielami czy repre-
zentantami organizacji pozarządowych) organizują przed-
sięwzięcia.

d) Promocja

Zapewnienie widoczności swoich działań – działalność 
młodzieżowych rad powinna być widoczna w społeczności 
gminnej i szkolnej. Istotną rolę w dbaniu o dobry wizerunek 
rady  odgrywają trzy podstawowe instytucje: szkoła, urząd 
gminy i oczywiście sama młodzieżowa rada. Działania MRG 
kierowane są do młodzieży, stąd bardzo istotne jest, by dys-
ponowała ona narzędziami komunikacji z uczniami w gmi-
nie, np. poprzez swoją stronę internetową, bądź fanpage na 
jednym z portali społecznościowych.

II. Młodzieżowe Rady – Po co? Jak? 
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Młodzieżowa rada powinna działać samodzielnie  
i podejmować niezależne decyzje. Jednak ze wzglę-
du na wiek i brak doświadczenia młodzieżowych rad-
nych, ważne by miała zapewnione wsparcie osób/
osoby dorosłej, która będzie pomocna we wszyst-
kich działaniach rady. Znalezienie kompetentnego, 
odpowiedzialnego i zaangażowanego opiekuna jest 
kluczowe dla sprawności i efektywności działania 
rady, jej oddziaływania oraz ważne z punktu widze-
nia edukacji obywatelskiej młodych ludzi.

a). Rola opiekuna obejmuje  
      kilka ważnych obszarów:

Pomoc w organizacji działań, pomoc w organizacji i pro- 
wadzeniu spotkań i posiedzeń (zwłaszcza w początkowym 
okresie działania rady), koordynowania różnych przedsię-
wzięć, realizacji inicjatyw – ważne, żeby opiekun nie wyrę-
czał młodych ludzi, ale służył radą i podpowiadał rozwiąza-
nia, czasem zadawał pytania i naprowadzał, ale nie narzucał 
swojego zdania, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, defi-
niowaniu problemów, promowaniu idei młodzieżowych rad, 
jej inicjatyw i osiągnięć i in.

Motywowanie – motywowanie i zachęcanie młodzieży do 
działania, szczególnie wtedy, gdy spada aktywność, poja-
wiają się trudności i zniechęcenie, dbanie o to, by rada miała 
zapał do działania.

Inspirowanie – zachęcanie młodzieży do kreatywnego my-
ślenia, szukania nowych obszarów do działania, ma pobu-
dzać inicjatywę i pomagać w ocenie wykonalności, ale nie 
blokować twórczych pomysłów.

Pomoc w sprawach formalnych – pomoc w prowadzeniu 
dokumentacji rady, w poszukiwaniu funduszy na działania, 
tworzenia planów, sprawozdań, protokołów, pilnowanie for-
malności podczas posiedzeń (głosowanie, uchwały).

Ułatwianie kontaktów z radą gminy/miasta i wójtem/bur-
mistrzem – pomoc w organizacji spotkań i uczestnictwie 
młodzieżowych radnych w posiedzeniach rady „dorosłej”, 
pomoc w przygotowaniu się młodzieżowych radnych do 
spotkań i dyskusji z władzami, „bycie pośrednikiem”.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem – pomoc  
w poszerzaniu wiedzy na tematy dotyczące roli i funkcjo-
nowania samorządu, etyki radnego i jego roli, w rozwijaniu 
nowych umiejętności, wzmacnianie postaw obywatelskich.

Doradzanie – słuchanie młodych ludzi i pomoc w wypraco-
waniu stanowiska w danej kwestii, w razie potrzeby umoż-
liwianie korzystania z doradztwa ekspertów, wyjaśnianie, 
dostarczanie przydatnej wiedzy, pomoc w zrozumieniu 
przepisów i dokumentów przedstawionych do opiniowania, 
wsparcie w formułowaniu opinii, pomoc w przekazywaniu 
wiedzy i informacji rówieśnikom.

Zaangażowanie – opiekun powinien dawać młodzieżowym 
radnym przykład własnym zaangażowaniem i postawą.

b). Przydatna wiedza i umiejętności  
      opiekuna młodzieżowej rady

Aby działanie opiekuna było skuteczne, by mógł cieszyć się 
autorytetem i zaufaniem młodych ludzi, opiekun powinien 
posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu:

• Funkcjonowania samorządu terytorialnego
• Tworzenia i funkcjonowania MRG
• Tworzenia dokumentów formalnych MRG (statut, 

uchwały)
• Pozyskiwania funduszy na działania młodzieży
• Procesu grupowego, rozwiązywania konfliktów, moty-

wowania, przywództwa w grupie, delegowania zadań, 
komunikacji i promocji

• Moderowania spotkań, w tym pracy metodami warszta-
towymi

• Zarządzania projektami
• Monitoringu i ewaluacji działań.

Powinien też być zaangażowany, konsekwentny, mieć czas 
i dobrowolnie poświęcać go na współpracę z młodzieżową 
radą. Ważne, żeby opiekun był przekonany do idei młodzie-
żowych rad, wierzył w możliwości młodzieży i był strażni-
kiem wartości etycznych. 

c). Skąd może się wywodzić  
      opiekun młodzieżowej rady

Tak naprawdę w jakości pracy opiekuna kluczowa, jest wie-
dza, umiejętności doświadczenie i postawa, drugorzędną 
kwestią wydaje się, z jaką jest związany instytucją czy or-
ganizacją. W praktyce opiekun może reprezentować: urząd 
gminy (lub inną instytucję podległą, np. ośrodek kultury), 
szkołę (publiczną lub prywatną) lub miejscową organizację 
pozarządową. Młodzieżowe rady, które uczestniczyły w pro-
jekcie miały opiekunów reprezentujących wszystkie powy-
żej wymienione instytucje i organizacje: 

• Opiekunami Młodzieżowych Rad Miejskich w Ryglicach 
i Kętach są sekretarze gmin, a opiekunem Młodzieżowej 
Rady Gminy Sadowie jest dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu

• Młodzieżowe Rady Gmin Gnojnik i Koszyce wspierają 
nauczycielki miejscowych gimnazjów

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” 
opiekuje się Młodzieżową Radą Gminy Bałtów, a Sto-
warzyszenie „Razem dla Obrazowa” Młodzieżową Radą 
Gminy Obrazów.

III. Opiekun Młodzieżowych Rad
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Młodzieżowa Rada Gminy Bałtów została powołana w roku 
2014 i jest wspierana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwo-
ju Bałtowa „Bałt” i działający przy Stowarzyszeniu Klub „Ju-
nior Bałt”. Radni wraz z grupą aktywnej młodzieży z Bałtowa 
przy Klubie „Junior Bałt” angażują się w wiele przedsięwzięć 
i akcji, np. akcję charytatywną „Podziel się sercem z Bartu-
siem”, WOŚP, imprezy skierowane do mieszkańców - Dzień 
Kobiet, Walentynki, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka.

W roku 2015 Młodzieżowa Rada w Bałtowie zrealizowała 
inicjatywę: „Akcja SMILE i eksplozja kolorów w Bałtowie”.  
Odbyła się ona w dniach 1-2 sierpnia 2015 roku na terenie 
bałtowskiej „Okręglicy”. Inicjatorem wydarzenia była mło-
dzież z Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów oraz grupa niefor-
malna przy Klubie „Junior Bałt”, a jej celem nie tylko dobra 
zabawa, ale przede wszystkim pomoc w zbiórce pieniędzy 
na operację dla małej Lilii – dziewczynki, która urodziła się 
z niedorozwojem nerwów wzrokowych obu oczu i oczoplą-
sem. Dzięki akcji udało się uzbierać kwotę 8400 zł.

Kolorowy festiwal w Bałtowie przyciągnął tłumy młodzieży, 
szacujemy, że w tych dniach bawiło się ponad dwa tysiące 

osób. Pierwszy dzień rozpoczął się od dwóch biegów – dla 
najmłodszych (1 km) oraz dla młodzieży i dorosłych (3 km) 
a po ich ukończeniu trzech najlepszych biegaczy otrzymało  
nagrody związane z atrakcjami Parku Rozrywki w Bałtowie. 
W programie była również gra w  sztandary międzypokole-
niowe, zabawa „SMILE” i bitwa wodna. 

Drugi dzień rozpoczął się od teatru improwizacji. Każdy, kto 
chciał zaprezentować swój talent, mógł wziąć udział w kon-
kursie „Zobacz co potrafię, bo mam talent”. Atrakcje wieczo-
ru zapoczątkował Flash Mob, czyli sztuczny tłum utworzony 
po to, aby zaskoczyć przypadkowych świadków. Podsumo-
waniem i zwieńczeniem całej akcji była Eksplozja Kolorów, 
podczas której uczestnicy w takt muzyki wyrzucali kolorowe 
proszki.

Dla młodzieży z Bałtowa było to bardzo poważne doświad-
czenie, bo nie tylko zaplanowali wspólnie wszystkie działania, 
ale też przeprowadzili całą akcję od organizacji poszczegól-
nych wydarzeń, trwających dwa dni, ale też zorganizowali 
zbiórkę charytatywną, która została zakończona sukcesem. Młodzieżowa Rada Miejska w Kętach została utworzona  

w roku 2014. Stara się ona podejmować działania związane 
z aktywizacją młodych w gminie oraz przedstawia władzom 
samorządowym potrzeby młodych mieszkańców. 

W roku 2015 młodzi radni kęccy podjęli inicjatywę pt. „Kęty 
Mają Talent”, której celem było przeprowadzenie konkursu 
dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dając 
im możliwość ujawnienia i zaprezentowania swoich talen-
tów i umiejętności. Popisy zdolności w trzech kategoriach: 
literatura, pokazy sceniczne i prace manualne były ocenia-
ne przez profesjonalne jury, w składzie którego znalazł się  
polonista, plastyk i muzyk. Eliminacje zostały przeprowa-
dzone we wszystkich szkołach i wyłoniono w nich po trzech 
laureatów z każdej ze szkół. Wielu młodych ludzi miało po 
raz pierwszy szansę zaprezentować swój niezwykły talent  

i umiejętności, i dzięki temu zaistnieć na scenie Kęckie-
go Domu Kultury podczas gali finałowej, która odbyła się  
16 grudnia 2015 roku. Laureaci otrzymali gratulacje od Bur-
mistrza Gminy Kęty, Dyrektora Domu Kultury i  Przewod-
niczącej Młodzieżowej Rady, którzy wręczyli też finalistom 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Konkurs z pewnością zmo-
tywuje młodych do rozwijania swoich zdolności i zachęci 
innych młodych zdolnych  do rozwijania swoich uzdolnień 
i udziału w konkursie w kolejnych latach.

To nie jedyne działanie rady, w opracowanym przez Młodzie-
żową Radę Miejską w Kętach planie pracy na rok 2016 zna-
lazły się różnego rodzaju przedsięwzięcia i akcje. A pierwsze 
działanie już zostało podjęte. 27 stycznia 2016 z inicjatywy 
przewodniczącej rady w trzech szkołach (Powiatowy Zespół 
Szkół nr 9 im. M. Dąbrowskiej, ZSP Witkowice, ZSP Bulowice) 
odbyły się zbiórki żywności, środków czystości, ręczników  
i innych niezbędnych rzeczy dla schroniska dla zwierząt, 
prowadzonego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Zwierząt Animals w Oświęcimiu. 
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Młodzieżowa Rada w Gnojniku jest stosunkowo młoda, po-
wołana została w drugiej połowie 2015, a wybory odbyły się 
8 października 2015. Zanim do tego doszło, na terenie gmi-
ny działała aktywnie młodzieżowa grupa inicjatywna, wspie-
rana przez opiekunki – nauczycielki z dwóch miejscowych 
gimnazjów.  To ich wspólnym pomysłem była młodzieżowa 
inicjatywa dotycząca nauki tańca i utworzenia klubu tanecz-
nego w Gnojniku.

W jej ramach zorganizowano 15-godzinny kurs tańca towa-
rzyskiego dla młodzieży w wieku 12-19 lat. Odbywał się on  
w czasie wakacji i cieszył się zainteresowaniem gimnazjali-
stów, którzy nie tylko poznali podstawowe kroki walca an-
gielskiego, samby, rock and rolla, ale także tańców grupo-
wych – belgijki i kowbojskiego. 

Adepci sztuki tańca mogli swoje umiejętności taneczne za-
prezentować w czasie trzech,  zorganizowanych w ramach 
projektu dyskotek. Członkowie klubu tanecznego przygoto-
wali belgijkę oraz zumbę, aby zachęcić do zabawy wszyst-
kich jej uczestników. Pierwsza dyskoteka odbyła się w gnoj-
nickim parku 23 sierpnia 2015 pod hasłem ,,Pożegnanie 
wakacji”. Do zabawy przygrywał rodzimy zespół ,,Fantazja”, 
którego członkowie to młodzież z gminy Gnojnik. Kolejną 
imprezę zorganizowano z okazji Dnia Chłopaka i poprze-
dzono częścią artystyczną o charakterze humorystycznym. 
Po obejrzeniu kabaretu bawiono się przy muzyce zespołu 
,,Fortis”. Ostatnia dyskoteka połączona była z andrzejkami, 
więc nie zabrakło czarownic, wróżb oraz pokazu zumby, do 
którego choreografię opracowała radna Kasia. Zabawa była 
znakomita, a młodzież zachwycona.

W październiku 2015 młodzieżowi radni ochoczo i z zapa-
łem rozpoczęli swoją kadencję. Opracowali plan działania, 
powołali komisje zadaniowe i wzięli się do pracy. Zamierzają 
aktywnie działać, uwzględniając potrzeby środowiska mło-
dzieżowego, ale także całej społeczności lokalnej. Założyli 
stronę internetową i fanpage na FB, żeby na bieżąco infor-
mować o swoich przedsięwzięciach. W najbliższych planach 
jest przeprowadzenie konkursu  na logotyp MRG. W wakacje 
chcą zorganizować festiwal kolorów, połączony z pokazem 
zumby, będą starać się o doposażenie w sprzęt boiska spor-
towego ,,Orlik”. Wśród pomysłów znalazła się też organizacja 
warsztatów artystycznych i naukowych oraz różnych akcji 
ekologicznych i charytatywnych. Młodzieżowi radni nie za-
pomnieli o organizacji wypoczynku i rekreacji. Aby nabyć 
doświadczenia, pragną zorganizować spotkanie z radą mło-
dzieżową, która dłużej działa i może podzielić się przepisem 
na sukces.

Współpraca Stowarzyszenia „Razem dla Obrazowa” z mło- 
dzieżą zaczęła się jesienią 2013 roku z jej inicjatywy. Młodzi 
ludzie wyszli z potrzebą spotykania się w świetlicy wiej-
skiej w sprawie nieczynnej siłowni. Dzięki temu zakupiono 
niezbędny sprzęt z funduszy soleckich i środków unijnych. 
Pierwsze spotkanie inicjatywne dotyczące utworzenia mło-
dzieżowej rady odbyło się w marcu 2014, a powołana ona 
została 5 listopada 2015. 

W ramach inicjatywy obywatelskiej młodzież z Obrazowa 
zorganizowała i przeprowadziła szereg warsztatów w okre-
sie wakacji: teatralne, taneczne, robienia dużych baniek 
mydlanych, malowania twarzy, pieczenia ciasteczek, inter-
personalne oraz nauki gry na bębnach afrykańskich. Służyły 
one rozwojowi pasji i zainteresowań.

Na zakończenie odbył się Festyn Rodzinny, którego celem 
była zbiórka pieniężna na chore dziecko z terenu gminy,  
także zbiórka zbędnych książek i zabawek dla dzieci z domu 
dziecka. Festyn oferował liczne atrakcje: grę na bębnach, 
występy taneczne, taniec z publicznością, występy teatralne 
oraz konkurencje sportowe: przyszywanie guzików na czas 
dla mam, robienie córkom fryzur dla tatusiów, przeciąganie 
liny, rodzinne biegi w workach. Odbyła się „Familiada”, zaba-
wy z chustą animacyjną, malowanie buziek, puszczanie du-
żych baniek mydlanych oraz przejażdżki motorami, pokaz 
sprzętu strażackiego i kursy plastyczne. Zbiórka pieniędzy 
odbywała się na stoisku z ciastami i ciasteczkami upieczony-
mi przez młodzież i panie z lokalnych stowarzyszeń. Było stu-
dio fotograficzne, gdzie profesjonalny fotograf robił szalone 
rodzinne zdjęcia z wykorzystaniem śmiesznych gadżetów, 
m.in. peruk, kapeluszy, masek. Na koniec odbyła się bitwa 
balonowa. W Festynie wzięło udział około 300 mieszkańców 
Gminy Obrazów. 

W realizacji projektu wzięło udział 27 młodych ludzi, był to 
dla nich czas wytężonej pracy, mobilizacji, nauka pokonywa-
nia stresu. Przede wszystkim młodzi ludzie uwierzyli w sie-
bie, przekonali się że ich głos jest słyszalny, ich potrzeby są 
ważne i brane pod uwagę przez dorosłych. Dzięki inicjatywie 
nabrali chęci do przeprowadzania kolejnych działań.  

MRG przygotowuje roczny plan pracy i budżet. Znalazł się 
w nim udział w szkoleniu dla stowarzyszeń z gminy, kwe-
ście na ekshumację i identyfikację Żołnierzy Niezłomnych 
w parafiach, popołudniach gier planszowych w wybranych 
sołectwach. Rada planuje, żeby organizowane przez nią 
wydarzenia (np. ciesząca się dużym zainteresowaniem noc 
filmowa) odbywały się we wszystkich miejscowościach gmi-
ny. Ma też zamiar przeprowadzić badanie ankietowe wśród 
dzieci i młodzieży, połączone ze spotkaniami konsultacyj-
nymi, których celem jest poznanie potrzeb rówieśników w 
poszczególnych miejscowościach. Wspólnie ze Stowarzysze-
niem młodzież poszukuje funduszy aby móc rozwijać nowe 
umiejętności, pasje i zainteresowania, by być aktywnymi 
obywatelami swojej społeczności.
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Młodzieżowa  Rada Miejska w Kunowie powstała w dniu 
28.05.2015, wybory  odbyły się 31 lipca 2015 roku. W dniu 20 
sierpnia 2015 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  
w Kunowie odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej, 
podczas której młodzi radni otrzymali zaświadczenia o wy-
borze, a następnie złożyli uroczyste ślubowanie. 

W okresie wakacji, w ramach inicjatywy obywatelskiej 
młodzieży z Gminy Kunów zrealizowany został projekt pt.  
,,Juniorzy i seniorzy – łączymy pokolenia”. Poczucie, że  
w obecnych w czasach coraz mniej jest okazji do kontak-
tów młodzieży z osobami starszymi, działań pozwalających 
na wymianę międzypokoleniową stało się motywacją do 
działania w Kunowie.

W Gminnym Centrum Informacji w Kunowie zorganizo-
wano szkolenie komputerowe i warsztaty rękodzielnicze,  
w których wzięły w sumie udział 24 osoby. Warsztaty miały 
charakter międzypokoleniowy, uczestniczyła w nim zarów-
no młodzież jak i seniorzy z terenu miasta i gminy Kunów. 
Oprócz tego przeprowadzono zajęcia z nordic walking i po-
kaz pierwszej pomocy. Na zakończenie wakacji, odbył się 
piknik rodziny dla mieszkańców gminy Kunów w podwor-

skim parku w Chocimowie. Młodzież zaprezentowała kon-
cert muzyki etnicznej, który zachwycił wszystkich i zachęcił 
do wspólnej zabawy. Ogromnym powodzeniem wśród dzie-
ci i młodzieży cieszyły się gry i zabawy rodzinne. Opracowa-
ne i przygotowane przez młodzież warsztaty dały możliwość 
konstruktywnego wykorzystania potencjału, wiedzy i zapału 
uczestników, tworząc jednocześnie płaszczyznę dla wzajem-
nego lepszego poznania się, zrozumienia i nawiązania relacji 
wokół wspólnie realizowanego celu. 

MRM w Kunowie jest bardzo aktywna i włącza i się i orga-
nizuje różne przedsięwzięcia: wieczorne spotkania z filmem 
edukacyjnym, wsparcie schroniska dla zwierząt ,,Janik” w Ja-
niku, udział w I Kunowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym, 
kwesta w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy 
udział w I Serdeczniaku Kunowskim (organizacja zabawy dla 
dzieci niepełnosprawnych).

Praca MRM w Kunowie polega przede wszystkim na działa-
niach skierowanych do ludzi, a szczególnie do ludzi młodych. 
Opiera się przede wszystkim na działaniach wolontariatu  
i pomocy innym. W planach jest organizacja kilku ciekawych 
imprez i poszukiwanie funduszy na działania.

Młodzieżowa Rada Miejska w Ryglicach działa od 1 kwietnia 
2015r.  Jednak,  młodzież od lat współpracuje z lokalnym sa-
morządem, który wspiera różnego rodzaju pomysły i przed-
sięwzięcia. Należały do nich m.in.: młodzieżowe inicjatywy 
obywatelskie realizowane w każdej ze szkół gimnazjalnej od 
kilku lat. A ostatnio w ramach programu Erasmus+ doszło do 
współpracy międzynarodowej z młodzieżą reprezentującą 
Turcję, Rumunię oraz Bośnię i Hercegowinę. Wspólny pro-
jekt dotyczący pokoju na świecie i różnorodności kulturalnej 
partnerów zakończył się warsztatami w Ankarze w styczniu 
2016.

W ostatnią niedzielę lata, 30 sierpnia 2016 w Zalasowej odbył 
się „Festiwal Eksplozja Kolorów”. Głównym organizatorem 
imprezy była Młodzieżowa Rada Miejska w Ryglicach. Wy-
darzenia spotkało się z ogromnym zainteresowaniem miesz-
kańców, w ciągu pięciu godzin zabawy w różnych atrakcjach 
tego wieczoru wzięło udział blisko tysiąc osób. 

Festiwal Eksplozja Kolorów był pomysłem MRM Ryglice,  
z którym wygrała konkurs na najlepszą Młodzieżową Inicja-
tywę Obywatelską. Program festiwalu przewidywał przegląd 
uzdolnionych uczniów ryglickich szkół, happening z wyrzuca-
niem kolorów oraz koncert rockowy. Jednocześnie młodzież 
zorganizowała strzelnicę ASG, gdzie dla najlepszych czekały 
nagrody w postaci replik prawdziwej broni. Radni MRM Ry-
glice prowadzili także różne gry i zabawy integracyjne dla 
najmłodszych. Dla nich także przygotowano ściankę wspi-
naczkową, kulę zorbing oraz nadmuchiwaną zjeżdżalnię. Im-
preza miała na celu pokazać zaangażowanie młodych ludzi  
w życie społeczności lokalnej Gminy Ryglice, spowodować 
sytuację, w której będą oni mogli poznać się ze swoimi ró-
wieśnikami z różnych szkół, przygotować i przeprowadzić 
określone zadania, przeciwdziałając alienacji i wykluczeniu. 

Festiwal Eksplozja Kolorów osiągnął zamierzone rezultaty. 
Stało się to również przy współpracy wielu życzliwych osób  
i instytucji, które wsparły młodzież w działaniu (sołtys Zala-
sowej, Referat Komunalny UM Ryglice, pracownicy Ośrodka 
Kultury w Ryglicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Zalasowej, 
Koło Rękodzieła Artystycznego, OSP oraz szkoła w Zalaso-
wej). Są plany, żeby Festiwal znalazł swoje miejsce na stałe  
w kalendarzu ciekawych imprez plenerowych Gminy Ryglice.

W kolejnym roku z pewnością będą kontynuowane młodzie-
żowe inicjatywy obywatelskie. Powstał pomysł zorganizo-
wania młodzieżowego kina plenerowego, które rozpocznie 
swoją działalność na przełomie maja i czerwca. Natomiast 
nawiązane kontakty w ramach współpracy międzynarodo-
wej zaowocowały już kolejnymi projektami, które zostały 
złożone do konkursów w celu dofinansowania.

 

Młodzieżowa Rada Miejska w Kunowie 
 

Młodzieżowa Rada Miejska w Ryglicach
 



1514

25 września 2014 roku w Centrum Oświatowym w Koszy-
cach odbyły się wybory Młodzieżowej Rady Gminy Koszyce  
I kadencji (2014 – 2016). MRG liczy 15 osób. Wszyscy zostali 
wybrani spośród uczniów gimnazjum. 

Przed zaplanowaniem inicjatywy obywatelskiej młodzi radni 
zbadali potrzeby swoich rówieśników, dyskutując z nimi na 
temat ich zainteresowań i form spędzania wolnego czasu. 
Wśród młodzieży skupionej w Centrum Oświatowym w Ko-
szycach duża grupa osób interesuje się fotografią. W gminie 
nie było dotąd zajęć poświęconych tej tematyce. Rada po-
stanowiła poświęcić fotografii swoją inicjatywę i nazwała ją 
„Moja gmina w obiektywie”. Aby pogłębić wiedzę na temat 
fotografii i rozwinąć umiejętności zorganizowano warsztaty 
fotograficzne dla młodzieży gimnazjalnej. Dzięki warszta-
tom młodzież poznała techniki robienia zdjęć i otrzymała 
fachowe porady. Część zajęć odbyła się w plenerze, gdzie 
powstały ciekawe zdjęcia. 

Kolejnym etapem inicjatywy był konkurs „Moja gmina  
w obiektywie”, który miał na celu pokazanie ciekawych 
miejsc, walorów i piękna gminy Koszyce oraz służyć jej pro-

mocji. W konkursie wzięli udział zarówno uczestnicy warsz-
tatów, jaki i uczniowie, którzy w nich nie uczestniczyli. Ze 
zgłoszonych do konkursu ciekawych prac, przedstawiają-
cych urokliwe zakątki gminy powstała wystawa fotograficz-
na. Obejrzeli ją uczniowie, rodzice i nauczyciele w Centrum 
Oświatowym w Koszycach, a następnie wystawę przeniesio-
no do Muzeum Ziemi Koszyckiej, gdzie mogli ją podziwiać 
mieszkańcy. Wspólna praca przy redagowaniu wniosku, pro-
mocja i realizacja inicjatywy młodzieżowej, przygotowanie 
wystawy, przyczyniły się do lepszej integracji członków Mło-
dzieżowej Rady Gminy Koszyce.

Młodzieżowi radni uczestniczyli w różnych przedsięwzię-
ciach: w programie ekonomicznym „Na własne konto”, dwu-
krotnie w programie „Młodzi głosują” (organizowali prawy-
bory parlamentarne i prezydenckie w szkole), zorganizowali 
konkurs na logo MRG, zorganizowali mecz z przedstawicie-
lami dorosłej Rady Gminy z okazji Dnia Dziecka, włączyli się 
w organizację Dnia Ziemi w szkole (udział w konkursie eko-
logicznym), włączyli się w coroczną akcję sprzątania gminy 
Koszyce, zorganizowali Konkurs Wiedzy o Samorządzie Tery-
torialnym, współpracują z Samorządem Szkolnym (np. przy 
organizacji akcji WOŚP w gminie Koszyce, organizacji imprez 
szkolnych, np. andrzejki, przygotowanie słoneczek z okazji 
Dnia Pozytywnego Myślenia). Niektóre działania podjęte 
przez młodzieżowych radnych mają charakter cykliczny.

W planach MRG Koszyce ma: zorganizowanie Konkursu Po-
etyckiego (najpiękniejszy wiersz o gminie Koszyce), współ-
pracę z biblioteką szkolną – czytanie dla najmłodszych  
z okazji Światowego Dnia Książki, odwiedzenie Domu Senio-
ra „Wigor” w Książnicach Małych i wspólne zajęcia integracyj-
ne, np. pieczenie ciasteczek.

Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Gminy w  Wielkiej 
Wsi zostały przeprowadzone w dniu 29 maja 2014 r. Już  
29 października 2014 odbyła się pierwsza sesja Młodzieżo-
wej Rady Gminy, w trakcie której odbyło się uroczyste ślu-
bowanie radnych, wybór Przewodniczącego Młodzieżowej 
Rady Gminy oraz prezentacja Statutu. W trakcie drugiej 
sesji MRG omówiono organizację klubu młodzieżowego  
w Białym Kościele, gdzie obecnie spotyka się druga kadencja 
MRG wybrana 26 maja 2015 roku. Na każdej sesji obecny jest  
Zastępca Wójta Gminy Wielka Wieś Krzysztof Wołos, który 
nie tylko wspiera, ale także podejmuje z nimi wiele ważnych 
decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na po-
ziomie lokalnym. Na niektórych sesjach obecny jest również 
Przewodniczący Rady Gminy. Obecna Młodzieżowa Rada 
Gminy została powołana na dwie kadencje i realizuje różne 
inicjatywy kulturalne i sportowe skierowane dla młodzieży.  

Inicjatywa Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś dotyczyła 
organizacji różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych dla 
młodzieży. Zaplanowano: pokaz talentów, rozgrywki spor-

towe w piłce nożnej i siatkówce i wieczorek filmowy. Dnia  

1 października 2015 w Gimnazjum w Białym Kościele odbyły 
się zawody sportowe w których udział wzięli gimnazjaliści 
z Modlnicy oraz z Białego Kościoła. Całe wydarzenie rozpo-
częło się uroczystym przywitaniem uczestników oraz opie-
kunów przez członków MRG. Po krótkiej rozgrzewce odbyły 
się mecze klas pierwszych, drugich i trzecich. W grze brały 
udział drużyny mieszanie. Zawodnicy na boisku wykazali się 
dużym zapałem i mogli pokazać swoje umiejętności piłkar-
skie. 

Dnia 9 lipca 2015 w klubie młodzieżowym ,,Pozytywka’’  
w Białym Kościele odbyło się pierwsze wakacyjne spotka-
nie młodzieży w trakcie którego zorganizowany został grill 
przygotowany przez  druhów z OSP w Białym Kościele. Mło-
dzież uczestnicząca w tym wydarzeniu mogła skorzystać  
z licznych gier planszowych, które zostały zakupione z myślą 
o wszystkich młodych ludziach chcących spędzić wartościo-
wo czas w klubie „Pozytywka”.  Młodzież mogła również za-
grać na konsolach oraz w darta.  Spotkanie umilała  muzyka 
oraz śpiew uczniów gimnazjum w Białym Kościele.
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Młodzieżowa Rada Gminy Sadowie została wybrana 30 
września 2015 r. i liczy 11 członków. W dniu 19.11.2015 
r. odbyła się pierwsza sesja młodzieżowej rady, której 
kadencja obejmuje lata 2015-2017.

Pierwszym przedsięwzięciem powołanej rady była ini-
cjatywa młodzieżowa, w ramach której w gminie Sa-
dowie w dniach 28-29.01.2016 r. odbyły się warsztaty 
bębniarskie. Wzięli w niej udział przedstawiciele czte-
rech młodzieżowych rad z województwa świętokrzy-
skiego: Sadowie, Bałtów, Obrazów i Kunów. 

W spotkaniu tym uczestniczyło 35 osób – przedstawi-
cieli czterech rad młodzieżowych oraz władze samo-
rządowe z gminy Sadowie i Obrazów. W pierwszym 
dniu młodzież miała warsztaty bębniarskie poprowa-
dzone przez Studium Instrumentów Etnicznych ze 
Skarżyska-Kamiennej, dyskotekę wraz z zabawami 
integracyjnymi i noc filmową połączoną z biwakiem. 
Poczęstunkiem i organizacją zabaw zajęła się młodzież 
z Sadowia. W drugim dniu odbyły się zabawy integra-
cyjne i turniej piłki siatkowej. Warsztaty miały na celu 
nie tylko naukę gry na bębnach, ale także wzajemne 
poznanie się, wymianę informacji i doświadczeń po-
między radami. Organizatorem tego spotkania była 
młodzież z Sadowia.

Młodzieżowi radni włączają się też w inne ważne wy-
darzenia i akcje na terenie gminy, mobilizując i anga-
żując do działania młodych ludzi z terenu całej gmi-
ny, między innymi młodzież aktywnie uczestniczyła  
w organizacji Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sado-
wiu. W planach Młodzieżowej Rady znajduje się or-
ganizacja kolejnych akcji i kampanii oraz wydarzeń 
skierowanych zarówno do młodzieży jak i do całej spo-
łeczności gminy. A ich organizację poprzedzi diagnoza 
potrzeb lokalnych – badanie jakie przedsięwzięcia by-
łyby dla młodzieży interesujące i młodzi ludzie byliby 
chętni zaangażować się w ich realizację. Ważnym zada-
niem dla młodzieżowej rady jest też konsultowanie po-
mysłów i decyzji władz, które będą miały istotny wpływ 
na ich funkcjonowanie w gminie oraz dyskutowanie, 
generowanie własnych pomysłów i stałe ich konsulto-
wanie z rówieśnikami.

 

Młodzieżowa Rada Gminy Sadowie

Młodzieżowa Rada Gminy Kościelisko powstała na początku 
2015 roku i zjednoczyła grupę 11 osób, które obecnie działa-
ją na rzecz swojego środowiska lokalnego. Powołana zosta-
ła przez Radę Gminy Kościelisko dzięki współpracy z grupą 
kilku nastolatków wcześniej realizujących projekt społeczny 
pn. Youth For Youth ze Stowarzyszeniem Wartko, który miał 
na celu przeprowadzenie diagnozy potrzeb młodzieży z Ko-
ścieliska. Część uczestników projektu stwierdziła, że chce 
dalej działać na rzecz swojej gminy i tak powstał pomysł 
stworzenia młodzieżowej rady w celu poszerzenia dialogu 
między młodymi ludźmi a decydentami w Gminie. Odbyło 
się kilka spotkań „dorosłych Radnych” z zainteresowaną mło-
dzieżą i wspólnie wypracowano statut przyszłej rady.

Inicjatywa młodzieżowej rady dotyczyła organizacji jedno-
dniowego wydarzenia, które miało wyciągnąć rówieśników 
z domów i sprzed komputerów – gry terenowej. Radni mło-
dzieżowi od początku kadencji rozmawiali z młodymi ludź-
mi z Kościeliska i wspólnie stwierdzili, że w miejscowości 
„wieje nudą” i mało które z wydarzeń kulturalnych/społecz-
nych interesuje nastolatków. Pomysłem na zaradzenie tej 
sytuacji stało się wydarzenie, które z jednej strony miało być 
dobrą zabawą, a z drugiej ciekawym, rozwijającym doświad-
czeniem dla rówieśników. Podczas gry terenowej, uczestnicy 
zmagali się z różnego rodzaju zadaniami – zarówno zręczno-
ściowymi, jak i umysłowymi. Trasa gry w formie podchodów 
prowadziła przez teren całej gminy, a kończyła się w lokal-
nym Domu Ludowym, gdzie nastąpiło podsumowanie i roz-
danie nagród. Na koniec wszyscy uczestniczyli w ognisku. 
Wydarzenie okazało się sukcesem, bo pomimo deszczowej 
pogody w grze wzięło udział prawie 40 uczestników. 

W organizację wydarzenia młodzieżowi radni zaangażowali 
lokalne instytucje, szkoły, Gminny Ośrodek Kultury Regio-

nalnej czy Związek Podhalan. Dzięki partnerom zostały udo-
stępnione pomieszczenia m. in. na spotkania organizacyjne, 
podczas których opracowywano scenariusz gry, a także plan 
wydarzenia. 

Jako że inicjatywa młodzieżowych radnych okazała się 
sukcesem, planują oni kontynuować to działanie i złożyli 
wniosek do programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich 
– Małopolska Lokalnie o środki na organizację kolejnych  
3 gier terenowych – tym razem po każdej na jedno sołec-
two w gminie. Działaniami, które rada planuje jest także 
organizacja 2 wystaw: fotograficznej, której prace będą po-
chodzić z wyprawy plenerowej, zorganizowanej przez MRG  
w październiku 2015 oraz prac młodych twórców, dzięki któ-
rej wypromowani zostaną młodzi artyści – np. malarze oraz 
fotografowie. Młodzieżowi radni planują złożyć wniosek do 
programu Erasmus+ na wymianę z młodzieżowymi radami  
z Tunezji, których przedstawicieli gościli w 2015 oraz nakrę-
cić spot promujący MRG Kościelisko i zachęcający do udziału  
w wyborach do rady następnej kadencji.

 

Młodzieżowa Rada Gminy Kościelisko
 



Celem działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie jest upowszechnianie idei 
samorządności wśród młodzieży i umożliwienie realizacji wspólnie wybranych celów. 
Zależy nam na zwiększeniu aktywności wśród młodych ludzi w naszym regionie po-
przez przeprowadzenie różnego rodzaju inicjatyw. Dobra współpraca z Radą Miejską 
owocuje.

Paweł Gawron, Gminne Centrum Informacji,  
opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie

Młodzieżowe Rady to dobra praktyczna nauka dla  młodych ludzi czym jest samorząd 
i demokracja. Młodzi muszą wiedzieć, że wszystko jest autentyczne i traktowane na 
serio a oni są ważnym elementem społeczności lokalnej.  Warto oddać im inicjaty-
wę niech spróbują sami zadziałać coś zorganizować, gdzieś się sprawdzić.  Co ważne 
wspomagać, ale mądrze czyli warsztaty z innymi młodymi,  ich udział w inicjatywach 
i przedsięwzięciach organizowanych przez samorząd.

Urszula Baczyńska-Śleziak, Urząd Miejski w Kętach

Opublikowano w ramach projektu pt. „Partycypacja - zróbmy kolejny krok”, 
realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG


