




Zapraszamy do zapoznania się i korzystania z gotowych 

i sprawdzonych scenariuszy warsztatów przeznaczonych 

dla młodzieżowych radnych.

Przygotowaliśmy ten przewodnik, gdyż mamy poczucie, 

że młodzieżowe rady są bardzo ważnym mechanizmem 

zwiększania zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi 

w sprawy publiczne na poziomie lokalnym. 

Młodzieżowa rada jest instytucją, która zapewnia młodzieży 

udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw 

związanych z młodzieżą na wsiach i w miastach. Dorośli radni, 

urzędnicy, często potrzebują możliwości konsultowania swoich 

pomysłów rozwiązań różnego rodzaju problemów z młodymi 

adresatami projektowanych działań. 
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Działanie Młodzieżowej Rady jest tak ważne, gdyż przyczynia 

się m.in: 
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zwiększenia 
zainteresowania młodzieży 
sferą polityki na poziomie 
lokalnym, kształtowania 

umiejętności 
podejmowania działań na 
rzecz swojej społeczności 

lokalnej,

rozwijania dialogu pomiędzy 
przedstawicielami władz 

wykonawczych 
i stanowiących gminy 

a młodzieżą,

zwiększenia zrozumienia 
potrzeb i problemów 

młodzieży przez władze 
lokalne,

zwiększenia skuteczności 
działań prowadzonych przez 

władze lokalne na rzecz 
młodych ludzi,

zapoznania młodych ludzi 
z zasadami działania 

samorządu lokalnego.



Młodzieżowa rada będzie działała tym skuteczniej, im bardziej kompetentni będą 

jej członkowie. Młodzi ludzi zaczynając swoją przygodę z młodzieżową radą często 

nie mają wystarczających doświadczeń i wiedzy aby spełniać oczekiwania zarówno 

swoich rówieśników jak i dorosłych, którzy z nimi współpracują.

Dlatego też jesteśmy przekonani, że kluczowe dla dobrego działania młodzieżowych 

rad jest przygotowanie nowych członków do działania oraz systematyczne 

podnoszenie ich kompetencji w trackie trwania ich kadencji.

Przewodnik zawiera kilkadziesiąt opisów bloków szkoleniowych, które pozwalają 

wzmacniać najważniejsze umiejętności potrzebne młodzieżowym radnym. 

Opisy bloków szkoleniowych zostały przygotowane w ten sposób, żeby opiekunowie, 

koordynatorzy młodzieżowych rad jak i trenerzy wykorzystali je w swojej 

codziennej pracy z młodzieżowymi radami.

Wybór kluczowych kompetencji dla młodzieżowych jest wynikiem badań 

przeprowadzonych w naszym projekcie oraz wieloletniego doświadczenia 

organizacji partnerskich, we wspieraniu młodzieżowych rad.
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Bloki szkoleniowe opisali doświadczeni trenerzy i animatorzy 

młodzieżowych rad z Czech, Polski i Słowacji. Przeprowadziliśmy także 

pilotaż tych warsztatów z międzynarodową grupą młodzieżowych radnych w 

czerwcu 2021 roku w Cieszynie. Wnioski z pilotażu uwzględniliśmy w 

końcowej wersji opisu aktywności edukacyjnych.

Zachęcamy do twórczego korzystania z materiałów szkoleniowych i życzmy 

powodzenia we wspieraniu aktywności obywatelskiej młodych ludzi!
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Dzięki działaniu młodzieżowej chłopcy i dziewczęta rozwijają kluczowe 

umiejętności obywatelskie oraz zyskują przekonanie, że lokalne sprawy publiczne 

są ważne i godne ich uwagi. Dobrze działająca młodzieżowa rada tworzy zatem 

podwaliny dla aktywnego obywatelstwa w gminie.
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● Wybierania swoich przedstawicieli. Wybory do MRG mogą być okazją 

do ćwiczenia umiejętności zastanawiania się nad wspólnymi, 

gminnymi sprawami, definiowania oczekiwań wobec 

przedstawicieli, analizy potrzeb społeczności lokalnej. Młodzi 

mieszkańcy nabywają nie tylko umiejętność głosowania, ale także 

rozpoznawania interesów wspólnoty oraz zgodnego z nimi świadomego 

dokonywania wyborów. Zrozumienie wagi wyborów, umiejętności oddawania 

głosu i oceniania programów kandydatów może stać się ważnym efektem 

edukacyjnym dobrze działającej MRG. Uczymy bycia świadomym wyborcą. 

● Współdecydowania o sprawach wspólnych. Dzisiejsza demokracja daje 

obywatelom coraz więcej możliwości wpływania na decyzje władz (od lokalnych 

po europejskie). Organizowanych jest coraz więcej konsultacji społecznych, debat 

publicznych, spotkań z mieszkańcami. Jest to ważna tendencja związana 

z przemianami roli obywateli, których zadaniem nie jest już tylko wybieranie 

swoich reprezentantów raz na cztery lata, ale aktywne uczestnictwo także 

pomiędzy głosowaniami. Młodzieżowa Rada Gminy jest świetnym polem 

do tego, by młodzi ludzie ćwiczyli się w procesie podejmowania decyzji, 

uczestnicząc w decydowaniu o ważnych dla nich sprawach, odpowiednio 

do ich wieku. 

Młodzi mieszkańcy dzięki młodzieżowej radzie uczą się:



● Bycia reprezentowanym. Sposób, w jaki działa MRG jest dla młodych ludzi nauką 

tego, co to znaczy być reprezentowanym. Zatem ważne jest, by doświadczenie to 

było pozytywne. Dlatego konieczne jest zadbanie o stały kontakt młodzieżowych 

radnych z ich wyborcami poprzez m.in.:

○ Dyżury poszczególnych reprezentantów

○ Regularne, otwarte spotkania MRG z uczniami, które dotyczą jakiejś 

konkretnej kwestii, a jednocześnie mogą być okazją do zgłoszenia uwag, 

problemów reprezentantom przez młodzież.

○ Tablice informacyjne w każdej szkole, na której wszystkie działania MRG są 

przystępnie opisane, zilustrowane 

○ oraz strona na facebooku.

● Podejmowanie oddolnych działań. Jeśli chcemy, by w przyszłości nasi 

współobywatele brali sprawy w swoje ręce, działali na rzecz swojej społeczności 

lokalnej, narodowej, europejskiej, trzeba nauczyć młodzież podejmowania 

oddolnych działań. MRG może stanowić doskonałe miejsce ćwiczenia w byciu 

aktywnym, planowaniu i realizacji swoich projektów. By to było możliwe, 

niezbędne jest uczenie współpracy, porozumiewania się, brania na siebie 

odpowiedzialności za lokalne wydarzenia oraz za działania na rzecz społeczności. 

Młodzi mieszkańcy dzięki młodzieżowej radzie uczą się:


