ZROZUMIEĆ SAMORZĄD
Projekt współfinansowany przez
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego realizowany w
20 powiatach województwa pomorskiego

ZROZUMIEĆ

SAMORZĄD

Cel projektu:
zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej osób
w wieku 14-19 lat i ich zaangażowania w sprawy lokalne
przez podniesienie kompetencji opiekunów młodzieży
i liderów młodzieżowych i wypracowaniu koncepcji ich

stałego wspierania i współpracy

W ramach projektu zaplanowano:
•

rekrutację 200 osób w wieku 14-19 lat oraz 60 osób wspierających młodzież w 20 powiatach
woj.pomorskiego (10+3)

•

przeprowadzenie warsztatów podnoszących wiedzę z zakresu współpracy z administracją publiczną,
szczególnie samorządem terytorialnym, dla 200 uczestników projektu - młodzieży w wymiarze 24
godziny/powiat - łącznie 480 godzin Warsztaty odbędą się w każdym powiecie w formie
kilkugodzinnych spotkań

•

program wsparcia opiekunów młodzieży składający się z 2 spotkań regionalnych każde dla 30 osób
wspierających aktywność młodzieży - opiekunów sieci liderów. Spotkania odbędą w Gdańsku i
Pucku w formie weekendowego zjazdu. oraz stałej współpracy z Animatorem

•

objęcie wsparciem mentora liderów młodzieżowych w każdym powiecie, do zadań których należeć
będzie pomoc w opracowaniu inicjatywy, wsparcie przy realizacji inicjatywy, pomoc w
przygotowaniu prezentacji na konkurs oraz na Galę Pomorskiego Forum Edukacji

•

wypracowanie koncepcji funkcjonowania powiatowych sieci liderów młodzieżowych we współpracy
z przedstawicielami samorządu powiatowego, edukacji, NGO (mentorzy liderów młodzieżowych).

•

organizacja regionalnego seminarium opiekunów powiatowych liderów młodzieżowych, będącego
posumowaniem realizacji programów wsparcia młodzieży i ich opiekunów, umożliwiającego
integrację oraz wymianę poglądów i doświadczeń nt. funkcjonowania liderów młodzieżowych

Efektem projektu będzie
1)

aktywni liderzy młodzieżowi i kompetentni opiekunowie w
powiatach;

2)

zrealizowane projekty społeczno-obywatelskie liderów
młodzieżowych w powiatach;

3)

opracowana „Koncepcja funkcjonowania liderów
młodzieżowych i ich opiekunów w powiatach”;

4)

uświadomienie młodzieży znaczenia wydarzeń z 1989 r obchody Roku Wolności i Solidarności.

GRUPY DOCELOW E
Młodzież w
wieku 14-19
lat

Nauczyciele

z każdego powiatu do projektu planujemy
zaprosić:
- min.

Lokalne
organizacje
pozarządowe

-

10 uczniów szkół ponadpodstawowych

3 nauczycieli wspierających uczniów

- min.

1 organizację pozarządową działającą lokalnie
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