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CYKL 
WARSZTATÓW

Jak budować gminę

przyjazną młodzieży? 

Projekt „Strategia: młodzieżowa Opolszczyzna!” nabiera tempa.
Kilkanaście gmin z całego województwa rozwija lub tworzy nowe
młodzieżowe rady oraz pracuje nad lokalnymi strategiami
młodzieżowymi. To jednak nie wszystko – równolegle rozpoczynamy
otwartych cykl warsztatów dla przedstawicieli administracji publicznej,
dotyczących budowania współpracy z młodzieżą na szczeblu gminy i
powiatu.

W ramach tego „młodzieżowego tournee” planujemy organizację 10
jednodniowych szkoleń w 10 powiatach woj. opolskiego. Do udziału
zapraszamy lokalnych samorządowców, przedstawicieli urzędów gmin i
starostwa powiatowego (różnych departamentów i wydziałów – nie
tylko tych pracujących z bezpośrednio z młodzieżą, ale także tych, z
którymi młodzi ludzie stykają się „w pierwszej linii” przy załatwianiu
swoich spraw), gminnych/powiatowych jednostek.



Czym jest partycypacja obywatelska? Definicja, charakterystyka,

cele, rodzaje i narzędzia partycypacji obywateli w życiu

lokalnym.
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ZAKRES
TEMATYCZNY
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Po co nam polityka młodzieżowa? Czyli jak budować odpowiedź

na potrzeby młodzieży i umożliwienie jej uczestnictwa w życiu

publicznym.
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Partycypacja społeczna młodzieży jako szczególny rodzaj

partycypacji obywatelskiej i realizacja polityki młodzieżowej w

praktyce.

Będziemy rozmawiać o tym, czym jest partycypacja młodzieży, jak
budować w gminie i powiecie dobry klimat dla współpracy z
młodymi ludźmi, jak budować ich zaangażowanie w sprawy lokalne,
pomagać zrozumieć przepisy i lokalne mechanizmy, angażować ich
w procesy decyzyjne. 



Jak skutecznie włączać młodzież w życie społeczności lokalnej –

dobre praktyki (młodzieżowe rady, fundusze obywatelskie,

konsultacje społeczne, lokalne akcje i kampanie).
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ZAKRES
TEMATYCZNY
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Partycypacja w praktyce – analiza danych, diagnoza potrzeb i

tworzenie założeń i potrzebnych kierunków działań na rzecz

młodzieży w powiecie.
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Opolska Strategia dla Młodzieży – założenia.
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Podsumowanie, wnioski.

4

Jak budować w gminie dobry klimat dla współpracy z

młodzieżą?



POZNAJ 
PROWADZĄCYCH

Magdalena

Lenartowicz

Trenerka, kreatorka działań społecznych i działań na rzecz młodzieży.

Prezes zarządu Stowarzyszenia "Europa Iuvenis". Od blisko 15 lat zajmuje się pracą w
organizacjach pozarządowych i pracą z młodzieżą. Kształtuje regionalną politykę
młodzieżową. Dr nauk o polityce, mgr stosunków międzynarodowych oraz socjologii
(Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Opolski).

Wcześniej pracowała w administracji publicznej na szczeblu regionalnym. Obecnie jest
przewodniczącą Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. 

Koordynatorka wielu projektów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i
międzynarodowym. Dysponuje doświadczeniem z realizacji projektów w ramach
Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Brała udział w wielu szkoleniach i wizytach studyjnych (m.in. w Hiszpanii, Islandii) na rzecz
partycypacji młodzieży oraz tworzenia centrów młodzieżowych. Jako trenerka pracuje z
młodzieżąm.in.  w zakresie aktywnego obywatelstwa, partycypacji społecznej i liderstwa.



POZNAJ 
PROWADZĄCYCH

Marian Antonik

Działacz społeczny i samorządowy.

Współzałożyciel w 1989 roku Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. W latach 2013-2017
wiceprzewodniczący ZHP. Obecnie instruktor i  Przewodniczący Rady Chorągwi Opolskiej
ZHP.

Długoletni prezes i założyciel klubu sportowego TS Podbeskidzie, promotor sportu i
aktywnego trybu życia.

Magister historii, przez kilkanaście lat uczył w V Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku
Białej. Ukończył historię na Uniwersytecie Śląskim oraz Studia Podyplomowe z Samorządu
Terytorialnego na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 90-tych jako trener Fundacji Edukacja dla Demokracji prowadził szkolenia z
Przywództwa Związkowego i negocjacji.

W latach 90-tych Przewodniczący Rady Miasta Bielska Białej oraz wiceprezydent miasta.
Organizator kursów i warsztatów dla młodzieży, inicjator utworzenia pierwszej
młodzieżowej rady miasta w Bielsku Białej.



POZNAJ 
PROWADZĄCYCH

Alicja

Wiśniewska

Doświadczona liderka i wolontariuszka, pracowniczka młodzieżowa, koordynatorka
projektów wolontariatu międzynarodowego Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Obecnie studentka prawa na Uniwersytecie Opolskim. Swoje doświadczenie buduje od
2015 roku - zaczynała od działalności w Młodzieżowej Radzie Miasta Opola jako
przewodnicząca. Aktualnie jest radną Miasta Opola, dzięki czemu zasiada m.in. w komisji
edukacji i kultury. 

Jest także członkinią III kadencji Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego,
Ambasadorką Dialogu Młodzieży UE oraz Ambasadorką Młodzieżowego Strajku
Klimatycznego na Uniwersytecie Opolskim. Ma szerokie spojrzenie na świat polityki
młodzieżowej dzięki członkostwu w Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych (PROM).
Jest tam członkinią zespołu ds. rad młodzieżowych. Przeszkolona multiplikatorka sieci
informacji młodzieżowej Eurodesk.

Na co dzień współpracuje z młodzieżą szkolną i integruje lokalną społeczność,
w tym obcokrajowców. Stale buduje i wspiera inicjatywy młodzieżowe. 



ZAPISY
Zgłoszenia zamykają się na 5 dni przed każdym spotkaniem.
Przyjmowane są za pośrednictwem formularza internetowego:

https://forms.gle/NdXUJU6GP2ZizRHn7

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. W każdym szkoleniu
może wziąć udział maksymalnie 15 osób. 

UDZIAŁ JEST DARMOWY! Pokrywamy koszty organizacyjne -
wyżywienie i materiały. Podczas szkolenia dla wszystkich
uczestników będzie zapewniony obiad. Ponadto uczestnicy
szkolenia otrzymają pakiety materiałów edukacyjnych
dotyczących pracy z młodzieżą na szczeblu lokalnym i
wzmacniania partycypacji młodzieżowej.

LOKALIZACJA
Warsztaty będą organizowane na terenie 10 powiatów woj.
opolskiego. Dokładne lokalizacje odbywania się warsztatów będą
aktualizowane i dostępne w artykule na stronie internetowej
stowarzyszenia: https://www.europaiuvenis.org/aktualnosci/

Potwierdzenia zgłoszeń oraz ewentualne dalsze informacje będą
przesyłane mailowo.

https://forms.gle/NdXUJU6GP2ZizRHn7
https://www.europaiuvenis.org/aktualnosci/


KONTAKT
Osoba kontaktowa z ramienia Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego - Biura Dialogu i Partnerstwa
Obywatelskiego
 
Tobiasz Gajda
tel. 77 446 78 47
t.gajda@opolskie.pl

Osoba kontaktowa z ramienia organizatora - Stowarzyszenia
"Europa Iuvenis"

Natalia Szkudlarek
tel. +48 669 107 913
natalia@europaiuvenis.org 
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