


Opis osób

Olga Napiontek

Współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji Civis Polonus, doktorka socjologii. Wierzy, że edukacja obywatelska 

jest sercem demokracji i powinna być powszechna, dlatego od 2004 roku prowadzi Civis Polonus. Edukacją obywatelską 

zajmuje się na różne sposoby: jest autorką badań i artykułów z dziedziny edukacji obywatelskiej i dialogu 

obywatelskiego, trenerką projektującą i prowadzącą warsztaty dla nauczycieli, bibliotekarzy, urzędników i młodych 

ludzi (ponad 900 godzin szkoleniowych), twórczynią i kierowniczką projektów Fundacji, umożliwiającym znaczące 

uczestnictwo obywatelskie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Najważniejszy z nich to Młodzieżowe Rady Dzielnic i 

Gmin, w ramach którego od 2004 roku wypracowujemy procedury konsultacji decyzji podejmowanych przez władze 

lokalne z młodzieżą. Tworzy projekty na rzecz lepszej edukacji obywatelskiej w szkołach a szczególnie samorządności 

uczniowskiej. Edukację obywatelską dorosłych wzmacnia poprzez rozwijanie konsultacji i współdecydowania na 

poziomie lokalnym. Od kilku lat pracuje z bibliotekami publicznymi nad wzmacnianiem ich funkcji jako miejsc edukacji i 

zdobywania doświadczenia obywatelskiego. W latach 2013 – 2015 kierowniczka merytoryczna w projekcie 

systemowym „Szkoła Współpracy. Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, którego liderem było 

Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.szkolawspolpracy.pl). Wcześniej pracowała w Instytucie Spraw Publicznych, 

gdzie zajmowała się m.in. dobrym rządzeniem i badaniem pierwszych w Polsce konsultacji publicznych oraz w Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej. Studiowała socjologię w Instytucie Socjologii UW i na Uniwersytecie w Bielefeld (dzięki 

stypendium GFPS), studia doktoranckie robiła w Szkole nauk Społecznych PAN i w Instytucie Studiów Społecznych. Jest 

absolwentką Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.



Opis osób

Joanna Pietrasik

Współtwórczyni a teraz prezeska zarządu Fundacji Civis Polonus. Skończyła Instytut Stosunków Międzynarodowych 

(Uniwersytet Warszawski) oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (Uniwersytet Warszawski). Absolwentka 

Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej, z uprawnieniem do prowadzenia działań edukacyjnych w dziedzinie praw 

człowieka. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Tutorka w Programie „Liderzy PAFW” 

(Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów). Uczestniczka 

stypendium liderskiego „International Visitor Leadership Program” dotyczącego innowacji w pracy z młodzieżą, 

organizowanego przez Departament Stanu USA. W ciągu ostatnich 15 lat pracy z młodzieżą, w społecznościach 

lokalnych, z władzami i szkołami: zrealizowałam ponad 80 projektów edukacji obywatelskiej skierowanych do młodzieży 

podejmujące tematykę partycypacji obywatelskiej młodych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem Młodzieżowych 

Rad Gmin oraz samorządów uczniowskich jako instytucji dialogu obywatelskiego. Systematycznie wspiera działalność 

44 Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce, pracując bezpośrednio z młodzieżowymi radnymi, szkoląc opiekunów 

młodzieżowych rad oraz pracując z władzami i kadrą zarządzającą, budując gotowość i otwartość władz do współpracy 

i prowadzenia dialogu z młodymi.



Opis osób

Darina Čierniková

Posiada wieloletnie doświadczenie w edukacji formalnej i pozaformalnej. W obszarze edukacji pozaformalnej od 2011 

roku jest twórczynią metodyk i kilku akredytowanych programów edukacyjnych oraz wykładowcą młodych liderów i 

pracowników młodzieżowych. Jej szczególnym ukierunkowaniem edukacyjnym są miękkie umiejętności, uczestnictwo 

młodych ludzi oraz promocja praw człowieka. Jest dyrektorem i kierownikiem projektu Biura Zarządzania Projektami 

Młodzieżowej Rady Żylińskiej oraz kierownikiem Stowarzyszenia Regionalnych Rad Młodzieżowych. W programach 

Erasmus+ pracuje jako ewaluator aplikacji i kierownik projektów.

 

Martin Šturek

Od ponad 15 lat pracuje z młodzieżą. W ramach działalności Młodzieżowej Rady Ziemi Żylińskiej ma doświadczenie w 

kształceniu członków i koordynatorów rad szkół uczniowskich i parlamentów młodzieżowych, prowadzeniu spotkań 

dyskusyjnych młodzieży z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz przygotowywaniu dokumentów strategicznych 

w sprawach młodzieży na poziomie lokalnym. Jest trenerem i twórcą metodyki akredytowanych programów 

edukacyjnych: „Wykładowca działań edukacyjnych na rzecz partycypacji młodzieży” oraz Liderem Samorządu 

Uczniowskiego.

 

 

 

Marta Hanečáková

Dyrektorka ośrodka wypoczynkowego i prezeska Stowarzyszenia Ośrodków 

Wypoczynkowych na Słowacji. Od 2010 roku jest korepetytorem Parlamentu Młodzieży 

miasta Stará Ľubovňa. Aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu i tworzeniu metodyki dla 

samorządów ukierunkowanych na wspieranie pracy z młodzieżą na poziomie lokalnym. Od 

2006 roku intensywnie wspiera młodzież i osoby pracujące z młodzieżą jako trener 

międzynarodowych wymian młodzieży, uczenia się międzykulturowego, wolontariatu i 

zarządzania projektami. Jest członkiem międzyresortowej grupy roboczej Ministerstwa 

Edukacji, Nauki, Badań Naukowych i Sportu Republiki Słowackiej ds. polityki państwa w 

dziedzinie młodzieży, brała udział w przygotowaniu i opracowaniu Raportu Młodzieży 2018.

 

Miloš Ďuratný

Młody aktywista, członek prezydium Młodzieżowej Rady Ziemi Żylińskiej. Uczestniczy w 

projektach, które zmieniają na lepsze środowisko, w którym żyje. Oprócz pracy kierownika 

projektów IT, uczestniczy jako trener w rozwijaniu umiejętności i wykorzystaniu dostępnej 

oraz swojej wiedzy. Od ponad 10 lat pracuje jako wolontariusz, wykładowca i organizator 

działań edukacyjnych w różnych młodzieżowych organizacjach wolontariackich.

 

Matúš Čiernik

Młody człowiek z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Specjalista zarządzania 

strategicznego, absolwent Programów Edukacji Społecznej Ladislava Hanusa i Nexteria 

Leadership Academy. Koncentruje się na zarządzaniu projektami, komunikacji, 

przywództwie i umiejętnościach cyfrowych. Doświadczenie zdobywał również na stażach 

zagranicznych. Wyróżnia się umiejętnościami komunikacyjnymi oraz umiejętnością pracy z 

ludźmi oraz motywowania ich.

 

Silvia Habovštiaková

Wieloletni kierownik projektów w Urzędzie Samorządu Żyliny w programach Interreg V-A 

PL-SK Polska-Słowacja w latach 2004-2006, 2007-2013 i 2014-2020.

Zajmuje się również przygotowaniem planów projektów, ich realizacją, kontrolą 

mikroprojektów oraz przygotowaniem nowych projektów 2021 - 2027 w wymienionych 

programach.

 

 

Lukáš Kisza

Realizator wielu projektów krajowych i międzynarodowych w sektorze naukowym, 

inwestycyjnym i non-profit. Od ponad 10 lat pracuje jako wykładowca umiejętności 

miękkich i menedżerskich, specjalizuje się w life coachingu i holistycznym rozwoju 

osobowości. Wielką przyjemnością jest dla niego towarzyszenie drugiemu człowiekowi, 

który odkrywa, rozwija i realizuje swoje talenty i dary, którymi wzbogaca nie tylko siebie, ale 

także całą społeczność i szersze środowisko, w którym uczestniczy.

 

Petr Krejčí

 

Ocenia projekty i badania skoncentrowane na przedsiębiorstwach społecznych, innowacjach 

społecznych i radach młodzieżowych w Czechach, Słowacji i Polsce. Odwiedziła również 

przedsiębiorstwa społeczne za pośrednictwem programu ERASMUS + w Walii, Rumunii i 

Irlandii. Jest koordynatorem projektu Kluby Przedsiębiorczości. Doktorant na Wydziale 

Zarządzania w Karwinie.

 

Zuzana Palová

 

Obecnie rozwija organizację non-profit Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i 

Zatrudnienia, której celem jest przyczynienie się do rozwoju regionu morawsko-śląskiego. 

Pracuje z grupą docelową młodych ludzi w inkubatorze projektów, gdzie wspiera ich w 

kreatywnym myśleniu i tworzeniu małych projektów społecznościowych. W swojej karierze 

zawodowej zdobywała doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości społecznej, zarządzania 

organizacjami pozarządowymi non-profit, edukacji formalnej i pozaformalnej oraz 

zakładania firm odpowiedzialnych społecznie. Uczestniczy w nauczaniu kilku przedmiotów 

na Uniwersytecie Śląskim w Opawie, gdzie opublikowała kilka profesjonalnych publikacji 

poświęconych innowacjom społecznym i przedsiębiorstwom społecznym.

 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 szkoleń 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. 

2.6 Oczekiwane rezultaty projektu

 - Użytkownicy opracowania (władze lokalne, przedstawiciele organizacji pozarządowych) 

zwiększą swoją świadomość i wiedzę na temat Młodzieżowych Rad, jej misji, zadań i 

działań.

 - Koordynatorzy Młodzieżowych Rad i osoby pracujące z młodzieżą zdobędą wiedzę na 

temat tego, jak rozwijać 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 zrozumieć 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 przyczynić 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.

2.7 Partnerzy projektu



Opis osób

Marta Hanečáková

Dyrektorka ośrodka wypoczynkowego i prezeska Stowarzyszenia Ośrodków Wypoczynkowych na Słowacji. Od 2010 

roku jest korepetytorem Parlamentu Młodzieży miasta Stará Ľubovňa. Aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu i 

tworzeniu metodyki dla samorządów ukierunkowanych na wspieranie pracy z młodzieżą na poziomie lokalnym. Od 

2006 roku intensywnie wspiera młodzież i osoby pracujące z młodzieżą jako trener międzynarodowych wymian 

młodzieży, uczenia się międzykulturowego, wolontariatu i zarządzania projektami. Jest członkiem międzyresortowej 

grupy roboczej Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań Naukowych i Sportu Republiki Słowackiej ds. polityki państwa w 

dziedzinie młodzieży, brała udział w przygotowaniu i opracowaniu Raportu Młodzieży 2018.

 

Miloš Ďuratný

Młody aktywista, członek prezydium Młodzieżowej Rady Ziemi Żylińskiej. Uczestniczy w projektach, które zmieniają na 

lepsze środowisko, w którym żyje. Oprócz pracy kierownika projektów IT, uczestniczy jako trener w rozwijaniu 

umiejętności i wykorzystaniu dostępnej oraz swojej wiedzy. Od ponad 10 lat pracuje jako wolontariusz, wykładowca i 

organizator działań edukacyjnych w różnych młodzieżowych organizacjach wolontariackich.

 

 

 

 

 

Matúš Čiernik

Młody człowiek z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Specjalista zarządzania 

strategicznego, absolwent Programów Edukacji Społecznej Ladislava Hanusa i Nexteria 

Leadership Academy. Koncentruje się na zarządzaniu projektami, komunikacji, 

przywództwie i umiejętnościach cyfrowych. Doświadczenie zdobywał również na stażach 

zagranicznych. Wyróżnia się umiejętnościami komunikacyjnymi oraz umiejętnością pracy z 

ludźmi oraz motywowania ich.

 

Silvia Habovštiaková

Wieloletni kierownik projektów w Urzędzie Samorządu Żyliny w programach Interreg V-A 

PL-SK Polska-Słowacja w latach 2004-2006, 2007-2013 i 2014-2020.

Zajmuje się również przygotowaniem planów projektów, ich realizacją, kontrolą 

mikroprojektów oraz przygotowaniem nowych projektów 2021 - 2027 w wymienionych 

programach.

 

 

Lukáš Kisza

Realizator wielu projektów krajowych i międzynarodowych w sektorze naukowym, 

inwestycyjnym i non-profit. Od ponad 10 lat pracuje jako wykładowca umiejętności 

miękkich i menedżerskich, specjalizuje się w life coachingu i holistycznym rozwoju 

osobowości. Wielką przyjemnością jest dla niego towarzyszenie drugiemu człowiekowi, 

który odkrywa, rozwija i realizuje swoje talenty i dary, którymi wzbogaca nie tylko siebie, ale 

także całą społeczność i szersze środowisko, w którym uczestniczy.

 

Petr Krejčí

 

Ocenia projekty i badania skoncentrowane na przedsiębiorstwach społecznych, innowacjach 

społecznych i radach młodzieżowych w Czechach, Słowacji i Polsce. Odwiedziła również 

przedsiębiorstwa społeczne za pośrednictwem programu ERASMUS + w Walii, Rumunii i 

Irlandii. Jest koordynatorem projektu Kluby Przedsiębiorczości. Doktorant na Wydziale 

Zarządzania w Karwinie.

 

Zuzana Palová

 

Obecnie rozwija organizację non-profit Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i 

Zatrudnienia, której celem jest przyczynienie się do rozwoju regionu morawsko-śląskiego. 

Pracuje z grupą docelową młodych ludzi w inkubatorze projektów, gdzie wspiera ich w 

kreatywnym myśleniu i tworzeniu małych projektów społecznościowych. W swojej karierze 

zawodowej zdobywała doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości społecznej, zarządzania 

organizacjami pozarządowymi non-profit, edukacji formalnej i pozaformalnej oraz 

zakładania firm odpowiedzialnych społecznie. Uczestniczy w nauczaniu kilku przedmiotów 

na Uniwersytecie Śląskim w Opawie, gdzie opublikowała kilka profesjonalnych publikacji 

poświęconych innowacjom społecznym i przedsiębiorstwom społecznym.

 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 szkoleń 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. 

2.6 Oczekiwane rezultaty projektu

 - Użytkownicy opracowania (władze lokalne, przedstawiciele organizacji pozarządowych) 

zwiększą swoją świadomość i wiedzę na temat Młodzieżowych Rad, jej misji, zadań i 

działań.

 - Koordynatorzy Młodzieżowych Rad i osoby pracujące z młodzieżą zdobędą wiedzę na 

temat tego, jak rozwijać 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 zrozumieć 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 przyczynić 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.

2.7 Partnerzy projektu



Opis osób

Matúš Čiernik

Młody człowiek z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Specjalista zarządzania strategicznego, absolwent 

Programów Edukacji Społecznej Ladislava Hanusa i Nexteria Leadership Academy. Koncentruje się na zarządzaniu 

projektami, komunikacji, przywództwie i umiejętnościach cyfrowych. Doświadczenie zdobywał również na stażach 

zagranicznych. Wyróżnia się umiejętnościami komunikacyjnymi oraz umiejętnością pracy z ludźmi oraz motywowania 

ich.

 

Silvia Habovštiaková

Wieloletni kierownik projektów w Urzędzie Samorządu Żyliny w programach Interreg V-A PL-SK Polska-Słowacja w 

latach 2004-2006, 2007-2013 i 2014-2020.

Zajmuje się również przygotowaniem planów projektów, ich realizacją, kontrolą mikroprojektów oraz przygotowaniem 

nowych projektów 2021 - 2027 w wymienionych programach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Kisza

Realizator wielu projektów krajowych i międzynarodowych w sektorze naukowym, 

inwestycyjnym i non-profit. Od ponad 10 lat pracuje jako wykładowca umiejętności 

miękkich i menedżerskich, specjalizuje się w life coachingu i holistycznym rozwoju 

osobowości. Wielką przyjemnością jest dla niego towarzyszenie drugiemu człowiekowi, 

który odkrywa, rozwija i realizuje swoje talenty i dary, którymi wzbogaca nie tylko siebie, ale 

także całą społeczność i szersze środowisko, w którym uczestniczy.

 

Petr Krejčí

 

Ocenia projekty i badania skoncentrowane na przedsiębiorstwach społecznych, innowacjach 

społecznych i radach młodzieżowych w Czechach, Słowacji i Polsce. Odwiedziła również 

przedsiębiorstwa społeczne za pośrednictwem programu ERASMUS + w Walii, Rumunii i 

Irlandii. Jest koordynatorem projektu Kluby Przedsiębiorczości. Doktorant na Wydziale 

Zarządzania w Karwinie.

 

Zuzana Palová

 

Obecnie rozwija organizację non-profit Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i 

Zatrudnienia, której celem jest przyczynienie się do rozwoju regionu morawsko-śląskiego. 

Pracuje z grupą docelową młodych ludzi w inkubatorze projektów, gdzie wspiera ich w 

kreatywnym myśleniu i tworzeniu małych projektów społecznościowych. W swojej karierze 

zawodowej zdobywała doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości społecznej, zarządzania 

organizacjami pozarządowymi non-profit, edukacji formalnej i pozaformalnej oraz 

zakładania firm odpowiedzialnych społecznie. Uczestniczy w nauczaniu kilku przedmiotów 

na Uniwersytecie Śląskim w Opawie, gdzie opublikowała kilka profesjonalnych publikacji 

poświęconych innowacjom społecznym i przedsiębiorstwom społecznym.

 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 szkoleń 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. 

2.6 Oczekiwane rezultaty projektu

 - Użytkownicy opracowania (władze lokalne, przedstawiciele organizacji pozarządowych) 

zwiększą swoją świadomość i wiedzę na temat Młodzieżowych Rad, jej misji, zadań i 

działań.

 - Koordynatorzy Młodzieżowych Rad i osoby pracujące z młodzieżą zdobędą wiedzę na 

temat tego, jak rozwijać 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 zrozumieć 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 przyczynić 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.

2.7 Partnerzy projektu



Opis osób

Lukáš Kisza

Realizator wielu projektów krajowych i międzynarodowych w sektorze naukowym, inwestycyjnym i non-profit. Od 

ponad 10 lat pracuje jako wykładowca umiejętności miękkich i menedżerskich, specjalizuje się w life coachingu i 

holistycznym rozwoju osobowości. Wielką przyjemnością jest dla niego towarzyszenie drugiemu człowiekowi, który 

odkrywa, rozwija i realizuje swoje talenty i dary, którymi wzbogaca nie tylko siebie, ale także całą społeczność i szersze 

środowisko, w którym uczestniczy.

 

Petr Krejčí

Ocenia projekty i badania skoncentrowane na przedsiębiorstwach społecznych, innowacjach społecznych i radach 

młodzieżowych w Czechach, Słowacji i Polsce. Odwiedziła również przedsiębiorstwa społeczne za pośrednictwem 

programu ERASMUS + w Walii, Rumunii i Irlandii. Jest koordynatorem projektu Kluby Przedsiębiorczości. Doktorant na 

Wydziale Zarządzania w Karwinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Palová

 

Obecnie rozwija organizację non-profit Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i 

Zatrudnienia, której celem jest przyczynienie się do rozwoju regionu morawsko-śląskiego. 

Pracuje z grupą docelową młodych ludzi w inkubatorze projektów, gdzie wspiera ich w 

kreatywnym myśleniu i tworzeniu małych projektów społecznościowych. W swojej karierze 

zawodowej zdobywała doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości społecznej, zarządzania 

organizacjami pozarządowymi non-profit, edukacji formalnej i pozaformalnej oraz 

zakładania firm odpowiedzialnych społecznie. Uczestniczy w nauczaniu kilku przedmiotów 

na Uniwersytecie Śląskim w Opawie, gdzie opublikowała kilka profesjonalnych publikacji 

poświęconych innowacjom społecznym i przedsiębiorstwom społecznym.

 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 szkoleń 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. 

2.6 Oczekiwane rezultaty projektu

 - Użytkownicy opracowania (władze lokalne, przedstawiciele organizacji pozarządowych) 

zwiększą swoją świadomość i wiedzę na temat Młodzieżowych Rad, jej misji, zadań i 

działań.

 - Koordynatorzy Młodzieżowych Rad i osoby pracujące z młodzieżą zdobędą wiedzę na 

temat tego, jak rozwijać 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 zrozumieć 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 przyczynić 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.

2.7 Partnerzy projektu
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Zuzana Palová

Obecnie rozwija organizację non-profit Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Zatrudnienia, której celem jest 

przyczynienie się do rozwoju regionu morawsko-śląskiego. Pracuje z grupą docelową młodych ludzi w inkubatorze 

projektów, gdzie wspiera ich w kreatywnym myśleniu i tworzeniu małych projektów społecznościowych. W swojej 

karierze zawodowej zdobywała doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości społecznej, zarządzania organizacjami 

pozarządowymi non-profit, edukacji formalnej i pozaformalnej oraz zakładania firm odpowiedzialnych społecznie. 

Uczestniczy w nauczaniu kilku przedmiotów na Uniwersytecie Śląskim w Opawie, gdzie opublikowała kilka 

profesjonalnych publikacji poświęconych innowacjom społecznym i przedsiębiorstwom społecznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 szkoleń 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. 

2.6 Oczekiwane rezultaty projektu

 - Użytkownicy opracowania (władze lokalne, przedstawiciele organizacji pozarządowych) 

zwiększą swoją świadomość i wiedzę na temat Młodzieżowych Rad, jej misji, zadań i 

działań.

 - Koordynatorzy Młodzieżowych Rad i osoby pracujące z młodzieżą zdobędą wiedzę na 

temat tego, jak rozwijać 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 zrozumieć 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 przyczynić 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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