


Umiejętność prowadzenia skutecznych działań rzeczniczych (9)
OPIS: 
Młodzieżowi radni powinni mieć kompetencje pozwalające na skuteczne reprezentowanie młodych ludzi, którzy wybrali ich do młodzieżowej rady. Ważne jest, by 

młodzieżowe rady były faktycznie głosem młodzieży w sytuacjach, w których przedstawiciele władzy oraz szefowie kluczowych instytucji lokalnych podejmują decyzje 

mające istotne znaczenie dla sytuacji młodych ludzi. 

W działaniach rzeczniczych widzimy jedno z najważniejszych zadań, jakie stoi przed młodzieżowymi radnymi i wypełnia ono zalecenia dotyczące polityki młodzieżowej, 

mówiące, że wszelkie polityki lokalne, powinny brać pod uwagę potrzeby młodych ludzi. Działania rzecznicze są właśnie okazją do wyrażania tych potrzeb i udziału w 

kształtowaniu polityk publicznych takich jak zdrowie, edukacja, sport, transport itp. 

WIEDZA:
● Rozumie pojęcie rzecznictwa

● Zna strukturę instytucji działających lokalnie oraz kluczowych decydentów

● Zna i rozumie mechanizmy partycypacyjnego rządzenia, takie jak dialog, konsultacje, współdecydowanie

UMIEJĘTNOŚCI:
● Umie formułować propozycje, opinie (pisemne i ustne), które przedstawia przedstawicielom władz

● Potrafi rozwinąć argumentację opartą na dowodach i faktach 

● Potrafi wykonać przejrzystą prezentację swoich argumentów

● Potrafi rozmawiać w sposób przyjazny i asertywny

● Potrafi aktywnie słuchać i rozumieć argumenty rozmówcy

POSTAWY: 
● Jest świadomy/a, że jego/ jej rolą jest reprezentowanie potrzeb młodych ludzi 

● Jest gotowy/-a do dialogu z przedstawicielami władz i otwarty na porozumienie

● Jest zdecydowany, konstruktywny i asertywny w reprezentowaniu poglądów młodych ludzi



GOALS OF THE 
BLOCK 
(What specifically 
do we want to 
achieve with the 
block)

Przygotowanie uczestników do działań rzeczniczych poprzez:

● zrozumienie przez uczestników  pojęcia wspólnoty oraz powiązań między lokalną i globalną władzą i podejmowaniem decyzji; 

● nabycie  przez uczestników umiejętności identyfikacji kluczowych interesariuszy władzy w społeczności lokalnej;

● przeanalizowanie przez uczestników potencjalnych kluczowych partnerów młodzieżowej rady, a szczególnie zidentyfikowanie formalnych i 

nieformalnych ośrodków i osób decyzyjnych. 

● zmapowanie przez uczestników zidentyfikowanych osób i ośrodków, zrozumienie ich celów, interesów;

● rozwijanie umiejętności uczestników wykorzystania wiedzy o celach i interesach potencjalnych partnerów MR/PM dla uzyskania ich poparcia spraw 

ważnych dla młodzieży

● nabycie przez uczestników umiejętności dobierania i formułowania argumentów.

MATERIAL 
(that will be 
necessary to 
prepare the block) 

Materiały:

●  flipchart, flamastry, 

● karteczki samoprzylepne
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LENGTH IN 
MINUTES 
(how much time 
will be necessary 
for the block)

45 min. + 60 min. + 60 min = 165 min.

SUMMARY 
(list od individual 
activities)

● Ośrodki wpływu i władzy – dyskusja

● Z kim powinniśmy współpracować – mapowanie

● Mocne argumenty – praca w grupach

Umiejętność rozumienia pozycji, roli i obowiązków członka PM/RM 



Blok 1. 
A clear description of each activity so that whichever instructor who looks at the finished block knows how to train others according to it. 

~ 45  min. Ośrodki władzy i wpływu w naszej społeczności

cel ● Uczestnicy rozumieją pojęcie wspólnoty oraz powiązania między lokalną i globalną władzą i podejmowaniem decyzji; 
● Umiejętność identyfikacji kluczowych interesariuszy władzy społeczności lokalnej

materiały / 
przygotowanie

Przygotowanie:

Materiały:
flipchart + flamastry, 
karteczki samoprzylepne

Aktywności Prowadzący rozpoczyna krótkim ćwiczeniem, podczas którego zostanie zmapowana i zbadana władza -  od lokalnej do globalnej.  W 

przypadku wielu grup to działanie wychodzi najlepiej, gdy pozwala się grupie samodzielnie zdefiniować nagłówki kolejnych pierścieni 

kręgu (na przykład „plemię”, „klan” zamiast lokalnego).



Ośrodki władzy i wpływu w naszej społeczności
A clear description of each activity so that whichever instructor who looks at the finished block knows how to train others according to it. 

~ 45  min. Ośrodki władzy i wpływu w naszej społeczności

Aktywności Prowadzący zaczyna od zapytania grupy: Kto ma władzę „lokalnie” (lub blisko nas)? Zapisuje każdy podany przez uczestników przykład na 

karteczce samoprzylepnej i umieszcza go na środku narysowanego na plakacie koła.

Prowadzący rysuje kolejny, zewnętrzny wobec poprzedniego okrąg i pyta: Kto ma władzę regionalną? Znów zapisuje każdy przykład na 

karteczce samoprzylepnej i umieszcza go w tym większym pierścieniu.

Prowadzący rysuje kolejny, jeszcze większy krąg na zewnątrz i pyta: Kto ma władzę w kraju?

i powtarza proces.

Prowadzący rysuje kolejny krąg na zewnątrz poprzednich i pyta: Kto ma władzę na całym świecie? -  i powtarza proces.

Następnie porozmawiajcie:

Czy brakuje jakichś ważnych osób lub instytucji?

A co z ludźmi w społeczności - czy ludzie generalnie mają władzę? Czy możecie podać przykłady?

Jak społeczność wpływa na wymienione grupy?

podsumowanie Prowadzący podsumowuje: prosi uczestników, aby zastanowili się nad naturą władzy i jej wpływem na nasze życie i podzielili się 

refleksjami.



Decydenci – od kogo zależy skuteczność działań rzeczniczych 
młodzieżowych radnych

~ 60  min Decydenci – od kogo zależy skuteczność działań rzeczniczych młodzieżowych radnych

cel ● Refleksja uczestników nad kluczowymi potencjalnymi partnerami młodzieżowej rady, a szczególnie identyfikacja formalnych i 
nieformalnych ośrodków i osób decyzyjnych. 

● Zmapowanie przez uczestników zidentyfikowanych osób i ośrodków, zrozumienie ich celów, interesów.
● Rozwijanie umiejętności uczestników wykorzystania wiedzy o celach i interesach potencjalnych partnerów MR/PM dla uzyskania 

ich poparcia spraw ważnych dla młodzieży 

materiały / 
przygotowanie

Materiały:
flipchart + flamastry

Aktywności Z kim powinniśmy współpracować? - mapowanie
Prowadzący rozpoczyna sesję odwołując się do plakatu z wcześniejszego ćwiczenia - wskazując listę decydentów, osób wpływowych, 
które działają w społeczności lokalnej, i od których w różnych kwestiach zależy sytuacja młodych ludzi. 

Prowadzący prosi uczestników o nazwanie wpływowych osób ze społeczności lokalnej, od których zależy sytuacja młodych ludzi. 
Metodą burzy mózgów tworzona jest lista. Ważne, aby na liście znaleźli się nie tylko przedstawiciele władzy, ale także nieformalne 
autorytety - wpływowe osoby, przedstawiciele różnych dziedzin (biznesu, kultury, edukacji itp.).

Gdy powstanie lista, Prowadzący przydziela każdemu uczestnikowi 3 głosy. Zadaniem każdego uczestnika jest zaznaczenie na liście tych 
3 osób, które uważa za kluczowe dla spraw młodych ludzi. Po przeliczeniu głosów, powstanie finalna lista – ranking ważnych dla działań 
MR/PM osób.



Decydenci – od kogo zależy skuteczność działań rzeczniczych 
młodzieżowych radnych
~ 60  min Decydenci – od kogo zależy skuteczność działań rzeczniczych młodzieżowych radnych

Aktywności Prowadzący dzieli uczestników na kilka grup, tak, aby mogli zająć się najważniejszymi osobami z listy. Zadaniem każdej grupy jest 
przygotowanie w 15 min. portretu przydzielonej osoby według następujących kategorii:

● imię i nazwisko
● wiek
● zainteresowania
● cele zawodowe (z punktów widzenia misji danej instytucji)
● cele osobiste (co jest akurat dla tej osoby ważne, jakie ma zainteresowania, co obiecała w kampanii wyborczej)
● w jakich obszarach aktywności młodzieżowej rady może być ta osoba pomocna?
● w jakiś sposób pracuje?
● gdzie można ją spotkać, jak dotrzeć z naszymi treściami?

Prowadzący zachęca uczestników do dodawania innych informacji z innych kategorii, jeśli uznają je za ważne.

Uczestnicy rysują daną osobę, umieszczając na portrecie jej ważne atrybuty. Następnie tworzona jest w sali galeria portretów. Wspólnie 
omawiane są poszczególne przypadki - uczestnicy zastanawiają się z kim i w jakich sytuacjach warto współpracować.

podsumowanie Prowadzący podsumowuje: 

Prowadzący podkreśla jak ważna jest dla młodzieżowych radnych znajomość i rozumienie punktu widzenia kluczowych partnerów, z 
którymi będą współpracować, reprezentując interesy młodych ludzi



Mocne argumenty

~ 60  min Mocne argumenty

cel ● Refleksja uczestników nad tym, co to znaczy „mocny” argument

● Nabycie przez uczestników umiejętności dobierania i formułowania argumentów

materiały / 
przygotowanie

Materiały:
● flipchart + flamastry

aktywności Mocne argumenty – praca w grupach

Prowadzący prosi uczestników, żeby przypomnieli sobie najważniejsze postulaty, które prezentowali w czasie kampanii wyborczej, albo 

sprawy, które chcieliby załatwić dla młodych ludzi będąc młodzieżowymi radnymi.

Prowadzący spisuje propozycje spraw, kwestii, postulatów na flipcharcie. 

Następnie Prowadzący prosi, aby uczestnicy podzielili się na 4 grupy i aby każda grupa wybrała sobie inną, ważną dla niej sprawę.

Każda grupa przygotowuje linię argumentacji, która ma przekonać decydentów, że warto daną sprawę załatwić, rozwiązać dany problem.



Mocne argumenty

~ 60  min Mocne argumenty

podsumowanie Prowadzący pyta uczestników jak im się pracowało nad argumentami. Podkreśla, że ich skuteczność w roli młodzieżowych radnych 
będzie zależała w pierwszej kolejności od siły argumentów i umiejętności ich przedstawienia.

aktywności Przykładowe pytania pomocnicze do rozwinięcia argumentacji rzeczniczej (można zachęcić uczestników do sformułowania innych/ 

kolejnych pytań):

● Na czym polega problem?

● Jakie mamy dowody na istnienie tego problemu? (tu miejsce na pokazanie danych)

● Dlaczego on jest ważny?

● Kogo dotyczy?

● Jakie są możliwe/ realistyczne sposoby rozwiązania tego problemu, zajęcia się sprawą?

● Ile będzie kosztowało rozwiązanie problemu? Ile może kosztować jego nierozwiązanie?

● Kto skorzysta pośrednio i bezpośrednio na zajęciu się sprawą czy rozwiązaniu problemu?

● Co my jako członkowie młodzieżowej rady możemy dać od siebie, żeby problem rozwiązać?

Każda grupa wypracowuje i zapisuje argumenty. Grupy mają na to 30 minut.

Następnie grupy dzielą się na pół. Połowa grupy spotyka się z połową innej grupy i prezentuje jej swoje argumenty. Druga połowa w 

tym czasie wysłuchuje argumentów drugiej połowy innej grupy. Po wysłuchaniu uczestnicy przekazują informację zwrotną na temat tego, 

co im się podobało w argumentacji, a nad czym warto jeszcze popracować.


