
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT 

 

 

 

realizowany przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Klęczany 

„Jaskółka” 

przy wsparciu finansowym 

MINISTERSTWA RODZINY, PRACY  

I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

w ramach  

PROGRAMU 

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 



 

Zwiększenie aktywnego i konstruktywnego  

uczestnictwa młodzieży i społeczności lokalnych Gminy 

Gorlice w życiu społecznym i publicznym 
 

 

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 

publicznych i kulturalnych, radni, media, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, młodzież, seniorzy 

Uczniowie: 

 2–dniowy trening kompetencji społecznych i obywatelskich 

 - tworzenie i realizacja młodzieżowych inicjatyw obywatelskich,  

 wyjazd do Krakowa – spotkanie z przedstawicielami Urzędu 

Marszałkowskiego oraz Młodzieżową Radą, wizyta w radio 

i telewizji  

 2–dniowa wycieczka do Warszawy – zwiedzanie sejmu, warsztaty 

w Fundacji Batorego.  

 

Dorośli pracujący z młodzieżą: 

 2–dniowe szkolenie podnoszące kompetencje z zakresu wykorzy-

stania twórczych narzędzi w edukacji obywatelskiej młodzieży. 
 

Mieszkańcy Gminy: 

 uczestnictwo w inicjatywach młodzieży,  

 udział w debatach prowadzonych aktywnymi metodami, podczas 

których młodzież zaprezentuje rezultaty projektu i poruszy temat 

możliwości jeszcze większego zaangażowania wspólnoty lokalnej 

w życie publiczne. 

Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy - instytucji, która zapewni 

młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących 

spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym. 
 

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku 
 

Regulamin Rekrutacji Uczestników Do Projektu i dokumentacja rekru-

tacyjna są dostępne u Koordynatora Projektu w siedzibie 

Stowarzyszenia, w sekretariacie każdej szkoły i na podstronie strony 

internetowej zskleczany.pl. 

Przebieg procesu rekrutacyjnego: 

I etap 

 przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na podstawie Formularza 

rekrutacyjnego do 10. 05. 2017 r. 

 weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych do 18. 05. 2017 r. 

i wyłonienie grupy uczestników – lista podstawowa i rezerwowa. 

II etap 

Wypełnienie przez uczestników zakwalifikowanych do udziału 

w projekcie Deklaracji uczestnictwa w projekcie i Oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

i udostępnieniu wizerunku. 

 

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klęczany „Jaskółka” 

Klęczany 2 

38-333 Zagórzany 

Strona internetowa projektu: zskleczany.pl 

Biuro projektu: budynek Zespołu Szkół w Klęczanach,  

Klęczany 2, 38-333 Zagórzany 

 


