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MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

w ramach PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 

 

Cel projektu 

Zwiększenie aktywnego i konstruktywnego uczestnictwa młodzieży i społeczności lokalnych Gminy 

Gorlice w życiu społecznym i publicznym 

 

Adresaci projektu 

63 uczniów gimnazjów Gminy Gorlice chcących zaangażować się w działania na rzecz lokalnego 

środowiska 

12 osób dorosłych pracujących z młodzieżą Gminy Gorlice oraz mieszkańcy Gminy, przedstawiciele 

lokalnych władz, szkół, instytucji i kulturalnych, radni, media, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, młodzież, seniorzy 

 

Działania prowadzące do osiągnięcia celu projektu: 

 

Uczniowie: 

 poprzez 2-dniowy trening kompetencji społecznych i obywatelskich prowadzony 

innowacyjnymi metodami młodzież pozna metodę pracy projektowej, nauczy się diagnozować, 

planować i organizować inicjatywy ze społecznością lokalną, rozwinie umiejętności komunikacji 

i współpracy 

 (CZUDEC I gr. 20 – 21 czerwca 2017,  I gr 21 - 22 czerwca 2017). 

 podczas realizacji własnych inicjatyw obywatelskich (LIPIEC – PAŹDZIERNIK 2017), 

tworzonych w odpowiedzi na potrzeby lokalne,  angażujących mieszkańców, młodzi ludzie będą 

mieć możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.  

 podczas wyjazdu do Krakowa  (PAŹDZIERNIK 2017) młodzi ludzie spotkają się 

z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, poznają media (radio i telewizja) oraz spotkają 

się z Młodzieżową Radą, która pokaże jak wygląda ich działalność, na co zwrócić uwagę przy jej 

tworzeniu.  

 podczas 2 – dniowej wizyty w Warszawie (26 – 27 WRZEŚNIA 2017) uczniowie poznają pracę 

Sejmu, wezmą udział w Warsztatach poprowadzonych przez Fundację Batorego; 

Dorośli pracujący z młodzieżą: 

 poprzez 2 – dniowe szkolenie (24 – 25 MAJA 2017 w godz. 13.00 do 18.30) podniosą swoje 

kompetencje z zakresu wykorzystania twórczych narzędzi w edukacji obywatelskiej młodzieży. 

Mieszkańcy Gminy: 

 zostaną zaproszeni do uczestnictwa w inicjatywach młodzieży,  

 wezmą udział w debatach (LISTOPAD 2017) prowadzonych aktywnymi metodami, podczas 

których młodzież zaprezentuje rezultaty projektu i poruszy temat możliwości jeszcze większego 

zaangażowania wspólnoty lokalnej w życie publiczne. 

 

Efektem końcowym projektu będzie powołanie Młodzieżowej Rady Gminy (LISTOPAD – 

GRUDZIEŃ 2017) -  instytucji, która zapewni młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji 

dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym.  


