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2.1 Informacje ogólne o projekcie

Projekt YC2 - Youth Councils Yet Coming został zrealizowany dzięki wsparciu 

programu ERASMUS+ na lata 2020-2022.

2.2 Główne zagadnienia, którymi zajmuje się projekt, to:

- Członkowie i koordynatorzy Młodzieżowych Rad nie mają wsparcia 

metodologicznego; 

- Ciężka praca Młodzieżowych Rad nie jest doceniana w społeczeostwie;

- Młodzieżowym Radom brakuje narzędzia do wymiany doświadczeo i zasobów 

oraz do budowania własnej, specyficznej sieci.

2.3 Cele projektu

- Zwiększenie wsparcia metodologicznego dla członków i koordynatorów 

Młodzieżowych Rad.

- Zwiększenie świadomości społeczeostwa (liderów miejskich, organizacji 

pozarządowych, decydentów) na temat misji, roli i działao Młodzieżowych Rad.

- Poprawa możliwości tworzenia sieci, wymiany zasobów i doświadczeo między 

Młodzieżowymi Radami.
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2.4 Grupy docelowe projektu

- Główną grupą docelową projektu są członkowie Młodzieżowych Rad - młodzi 

ludzie i ich koordynatorzy.

- Drugą grupą docelową są przedstawiciele władz lokalnych, organizacje 

pozarządowe działające na rzecz uczestnictwa młodzieży, decydenci polityczni.

2.5 Oczekiwane rezultaty intelektualne projektu

- Badanie Młodzieżowych Rad;

- Metodyka szkoleo dla członków Młodzieżowych Rad;

- Przewodnik cyfrowy dla Młodzieżowych Rad i platforma internetowa.

Działania w ramach projektu obejmowały działania szkoleniowe: 

szkolenie pilotażowe dla członków Młodzieżowych Rad oraz wydarzenie

zwielokrotniające i konferencję podsumowującą. 
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2.6 Oczekiwane rezultaty projektu

- Użytkownicy opracowania (władze lokalne, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych) zwiększą swoją świadomośd i wiedzę na temat Młodzieżowych 

Rad, jej misji, zadao i działao.

- Koordynatorzy Młodzieżowych Rad i osoby pracujące z młodzieżą zdobędą 

wiedzę na temat tego, jak rozwijad kompetencje osobiste, zawodowe i społeczne 

członków Młodzieżowych Rad. Uczestnicy szkolenia pilotażowego Młodzieżowych 

Rad podniosą swoje kompetencje w zakresie komunikacji, pracy zespołowej, 

motywacji.

- Użytkownicy Cyfrowego Podręcznika (bezpośredni członkowie Młodzieżowych 

Rad lub goście ad hoc) będą mogli lepiej zrozumied pracę Młodzieżowych Rad.

- Członkowie Młodzieżowych Rad będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z 

innymi młodzieżowymi radami i podzielenia się swoimi doświadczeniami.

W dłuższej perspektywie projekt ten ma się przyczynid do większej 

rozpoznawalności pracy Młodzieżowych Rad do większego udziału i 

zaangażowania młodzieży w życie społeczności lokalnej, do jej partycypacji oraz 

do zwiększenia efektywności i jakości pracy Młodzieżowych Rad.
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2.7 Partnerzy projektu

Region samorządowy 
Žilina (SK)

www.zilinskazupa.sk

Młodzieżowa 
Rada Regionu 

Żylina (SK)
www.rmzk.sk

Petrklíč Help (CZ)
https://petrklichelp.cz

Fundacja Civis Polonus 
(PL)

http://civispolonus.org.pl

Projekt YC2 jest wspierany przez Unię Europejską

z programu ERASMUS+

http://www.zilinskazupa.sk
http://www.rmzk.sk
https://petrklichelp.cz
http://civispolonus.org.pl

