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PODSUMOWANIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Projekt  South Baltic Youth Core Groups Network ma na celu zwiększenie świadomości roli samorządu lokalnego w 

życiu lokalnym oraz zwiększenie możliwości współdecydowania przez młodych mieszkańców. Młodzi ludzie dzięki 

temu mają okazję zaprezentować wypracowane przez siebie rozwiązania i przeprowadzić konstruktywne dyskusje z 

przedstawicielami lokalnych władz. 

Główne zadania projektu 
- zwiększenie możliwości współpracy transgranicznej lokalnych aktorów w krajach Nadbałtyckich poprzez budowanie 
potencjału lokalnych podmiotów pracujących z młodzieżą; 
- Ukazanie korzyści płynących z miękkiej współpracy transgranicznej i zastosowania nowoczesnych narzędzi i form pracy i 
rozwiazywania problemów młodzieży; 
- zwiększenie świadomości roli samorządu lokalnego w życiu lokalnym oraz zwiększenie możliwości współdecydowania 
przez młodych mieszkańców. 
- Zwiększenie udziału i opracowania przyszłych planów włączenia młodzieży w procesy partycypacyjne i decyzyjne na 
poziomie lokalnym i regionalnym, 
 
Cele zostały zrealizowane dzięki blisko 40 dedykowanym wydarzeniom projektowym. 
Zaangażowanie młodych ludzi w proces decyzyjny w projekcie odbywało się na szczeblu lokalnym i krajowym. Na poziomie 
lokalnym spotkania tematyczne odbywały się w wybranych gminach w formule „okrągłego stołu”. Głównym celem takich 
spotkań była debata przedstawicieli władz lokalnych (przedstawiciele polityczni,  administracja i jednostki podległe) z 
młodymi ludźmi. Były one poprzedzone indywidualnymi warsztatami szkoleniowymi dla każdej z grup z osobna. Spotkania 
okrągłego stołu odbywały się zgodnie z określonym scenariuszem i zawierają warsztaty oraz część dyskusyjną, w której 
uczestniczyło w zależności od tematu od 20 do 70 osób.  
 
W trakcie trwania projektu w tego typu wydarzeniach wzięło udział ponad 600 młodych uczestników, 60 lokalnych polityków z 
4 krajów. 

 W części warsztatowej projektu SB YCGN stosowana była metoda uczestnictwa „World Café” w celu identyfikacji 
problemów oraz analizy wniosków i pomysłów wypracowanych przez uczestników pracujących w zespołach 
mieszanych. 

 W części debatowej władze lokalne odpowiadały na propozycje młodych ludzi, decydowały i uzasadniały, dlaczego 
niektóre z nich są wykonalne, niektóre nadal wymagają wyjaśnienia, a niektóre są niewykonalne. 

 Ostatnim elementem spotkania sieci lokalnej było wysłuchanie publiczne podczas posiedzenia gminnej Rady lub 
odpowiedniej Komisji, podczas którego młodzi ludzie przedstawiali decydentom wnioski i zalecenia, które 
opracowali podczas Okrągłego Stołu. Powinno to prowadzić do podjęcia konkretnych działań przez lokalny 
samorząd.  

Dodatkowo na poziomie krajowym (Szwecja, Litwa, Dania, Polska) odbyły się spotkania lokalnych grup młodzieżowych w 
formie forów w celu wymiany doświadczeń, poznania zagadnień, które okazały się ważne w danym kraju i wymagały 
wspólnego podejścia do podjęcia podobnych rozwiązań w lokalnych samorządach. 
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Podsumowaniem, każdego etapu funkcjonowania „sieci młodzieżowych grup” w danym kraju jest wizyta studyjna podczas 
której prezentowano lokalne dobre praktyki oraz wypracowane rozwiązania. 
 

Projekt był finansowany z Programu Interreg South Baltic 2014-2020 i wykorzystuje środki z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Program Interreg South Baltic ma na celu uwolnienie potencjału Południowego Bałtyku w dziedzinie 

niebieskiego i zielonego wzrostu poprzez współpracę transgraniczną między podmiotami lokalnymi i regionalnymi z Danii, 

Niemiec, Litwy, Polski i Szwecji.  

GŁÓWNE INFORMACJE O PROJEKCIE SB YCGN: 
 
ZADANIA: 
- zwiększenie możliwości współpracy transgranicznej w krajach Nadbałtyckich poprzez 
budowanie potencjału lokalnych podmiotów pracujących z młodzieżą; 
- Ukazanie korzyści płynących z miękkiej współpracy transgranicznej jako narzędzia 
rozwiązywania wspólnych problemów młodzieży; 
 

CELE: 
- Poprawa współpracy transgranicznej młodych ludzi w krajach partnerskich; 
- Poprawa zdolności i kompetencji samorządów lokalnych i ich przedstawicieli do 
angażowania się w dialog obywatelski z młodzieżą; 
- Rozpowszechnianie wyników projektu w celu opracowania przyszłych planów 
zwiększenia udziału młodzieży w kwestiach lokalnych i transgranicznych w regionie SB; 
 

 

14-16.02.2018 ELBLĄG – KONFERENCJA STARTOWA PROJEKTU SB YCGN  
Pierwsza trzydniowa konferencja projektu w Elblągu zorganizowana przez Partnera 
wiodącego Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. Podczas spotkania wszyscy 
partnerzy projektu (łącznie 32 uczestników) mieli okazję poznać po raz pierwszy siebie 
nawzajem i mieli czas na dyskusję dotyczącą realizacji  poszczególnych zadań 
zaplanowanych w karcie projektu. 
W trakcie wydarzenia omówiono szereg zagadnień związanych z realizacją projektu oraz 
kontekstem współpracy w ramach przyszłych działań i funkcjonowania wspólnej sieci 
grup młodzieżowych w Gminach. 
Dokonano ustaleń dotyczących podziału zadań, harmonogramu realizacji 
poszczególnych etapów projektu i koordynacji pracy z poszczególnymi samorządami w 
liczbie 9 obejmujących 4 zaangażowane kraje.  

15.02.2018 ELBLĄG - DEBATA "MŁODZIEŻ PRZYSZŁOŚCI"  
W Elblągu odbyła się debata "Młodzież przyszłości" zorganizowana przez radę 
Młodzieżową Euroregionu Bałtyk i Partnera Wiodącego. Podczas spotkania omówione 
zostały problemy związane z codziennymi działaniami Rady Młodzieży ERB, wyzwaniami 
tej innowacyjnej współpracy młodzieży w krajach Morza Bałtyckiego oraz ich plany na 
przyszłość. Uwzględniono potencjalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych 
stron z lokalnymi przedstawicielami młodzieży, gmin i polityków, a także partnerów 
projektów międzynarodowych (CAYSPOT i SB YCGN). 

 

12.03.2018 ELBLĄG - WSPÓŁPRACA DWÓCH PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH 
MŁODZIEŻ SB YCGN I CASYPOT 
Spotkanie miało na celu stworzenie synergii między dwoma projektami wspierającymi 
młodzież w Regionie Morza Bałtyckiego. Projekt z CaSYPoT (tworzący strategie 
Młodzieżowe) oraz SB YCGN (tworzący sieci młodzieży i skupiający się na działaniach 
lokalnych) podzieliły się swoimi celami i wartościami wynikającymi z dotychczasowych 
badań, które są opracowywane w obu projektach u partnerów uczestniczących. 
Dokonano porównania z wynikami badań CaSYPoT i ustalono wspólne cele jakimi będą-  
wzajemne wspieranie się w tworzeniu wykonanych strategii, działań lokalnych które będą 
miały pozytywny wpływ na beneficjentów i młodych ludzi w zaangażowanych gminach. 
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23.03.2018 IŁAWA - SEMINARIUM DLA POLSKICH PARTNERÓW 
STOWARZYSZONYCH  
Seminarium wprowadzające w temat projektu SB YCGN dla przedstawicieli pracowników 
samorządowych, opiekunów rad młodzieżowych polskich gmin działających jako 
partnerzy projektu.  
Podczas spotkania przedstawiono specyfikę i charakter współpracy między gminami 
(władzami) a młodzieżą. Nacisk położono na analizę obecnego stanu współpracy w 
każdej z gmin uczestniczących w projekcie. Określono sposób partycypacji i 
zaangażowania gminy, rozpoczęto prace nad harmonizacją działań, procedurami pracy 
długofalowej oraz metodami komunikacji, w tym kolejnymi wydarzeniami w gminach.  

27.03.2018 VIMMERBY - DYSKUSJA MIĘDZY GRUPAMI MŁODYCH LUDZI I 
POLITYKÓW W VIMMERBY (SZWECJA) 
Spotkanie zorganizowane w Fabriken - Allaktivitetshuset w Vimmerby pomiędzy uczniami 
i politykami, którzy omawiali najważniejsze kwestie wyzwań i problemowe z punktu 
widzenia obu stron występujące nie tylko w mieście ale i Szwecji. Rozmowy dotyczyły 
głownie przezwyciężania problemów i wyzwań wzajemnej komunikacji, sposobów 
angażowania we wspólne wydarzenia i dyskutowano o sposobach współpracy. 
Uczestnikom przedstawiono założenia projektu i zakres planowanych działań, w których 
mogli uczestniczyć przedstawiciele różnych środowisk mających na celu rozwiązywanie 
problemów młodzieży i budowanie wzajemnego dialogu. 

 

17-18.04.2018 VIMMERBY - SPOTKANIE MONITORUJACE W SZWECJI 
Pierwsza wizyta studyjna w organizacji partnerskiej projektu SB YCGN w Vimmerby 
(Szwecja). Spotkanie miało na celu przedstawienie szwedzkiej perspektywy projektu i 
zaprezentowanie organizacji partnerskiej, jej zakresu działań i sposobów wsparcia 
młodzieży w celu pokazania dobrych praktyk wdrażanych w Szwecji. Zostało ono 
połączone z wizytami studyjnymi – uczestnicy mieli okazję odwiedzić wystawę Astrid 
Lindgren w Astrid Lindgren Nas i centrum młodzieżowym Fabriken. Uczestnicy 
dyskutowali o ogólnym postępie projektów i o dalszych działaniach, które należy podjąć, 
aby osiągnąć oczekiwany rezultat.  

 

POCZĄTEK MAJA 2018 - BADANIA PILOTAŻOWE W GMINACH PARTNERSKICH  
Badania pilotażowe zostały przygotowane i rozpowszechnione przez dwie partnerskie 
uczelnie - Politechnikę Gdańską (GUT), Wydział Zarządzania i Ekonomii (FME) oraz 
Uniwersytet w Kłajpedzie. Badania te pozwolą nam porównać lokalne potrzeby i warunki 
w odniesieniu do ogólnych problemów młodzieży i polityki młodzieżowej we wszystkich 
krajach Partnerskich.  
Badania pilotażowe, maja na celu pomóc stworzyć ostateczną wersję kwestionariuszy na 
temat stanu obywatelskiego uczestnictwa młodzieży, i będą trwać we wszystkich 
organizacjach zaangażowanych w projekt. Analiza tych wyników zostanie wykorzystana 
do opracowania kwestionariusza do właściwych badań transgranicznych. 

 

07.05.2018 - UCZESTNICTWO W 16-TYM MIĘDZYNARODOWYM TYGODNIU 
NAUKOWYM 2018 - KONFERENCJA NAUKOWA "OBSZARY KONKURENCYJNOŚCI 
W GOSPODARCE KONKURENCYJNEJ W SIEDLCACH.  
Profesor Rimantas Stasys nasz partner z Uniwersytetu w Kłajpedzie promował projekt 
YCGN wśród uniwersytetów i kadry naukowej oraz dokonywał l zaproszenia uczestników 
na projektową konferencję w Kłajpedzie, która odbędzie się na początku jesieni 2018 
roku. 
W trakcie wydarzenia dokonano pierwszej prezentacji naukowej strony projektu SB 
YCGN i narzedzi oraz rozwiązań stosowanych w projekcie. Prezentacja partnerów z 
Uniwersytetu w Kłajpedzie zatytułowana była  “South Baltic Youth Core Group Network 
projekt jako narzędzie do rozwiazywania lokalnych potrzeb” 
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18.05.2018 - DRUGIE WARSZTATY YCGN SB DLA POLSKICH 
STOWARZYSZONYCH PARTNERÓW W GDYNI W "WYMINNIKOWNI" 
MŁODZIEŻOWYM CENTRUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH I DESIGNU  
Polskie gminy: Dzierzgoń, Nowe Miasto lubawskie, Elbląg, Gdynia, Iława, zebrały się na 
drugie spotkanie w Wymiennikowni - Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych i 
Projektowania w Gdyni. Seminarium prowadzone przez Joannę Pietrasik (Fundacja Civis 
Polonus) koncentrowało się na: 

 Rzeczywistym udziale młodych ludzi w procesach decyzyjnych 

 Wsparciu i rozwoju sieci YCG projektu: co możemy zrobić razem w tym projekcie? 

 Jakie procesy decyzyjne są możliwe i odpowiednie dla młodych ludzi. 
W trakcie seminarium omówiono praktyczną stronę funkcjonowania otoczenia 
instytucjonalnego wspierającego młode pokolenie w lokalnych samorządach oraz możliwe 
rozwiązania umożliwiające wsparcie Młodzieżowych Rad i szkolnych samorządów w 
procesach partycypacyjnych. 

 

12.06.2018 - WSPÓLNE WARSZTATY PROJEKTÓW CASYPOT I SB YCGN 
PODCZAS UMBRELLA AWERNESS RAISING EVENT „W KIERUNKU WSPÓLPRACY 
AKTORÓW POŁUDNIOWEGO MORZA BAŁTYCKIEGO"  
Podczas pierwszego projektu pod nazwą "Umacnianie świadomości" projektu Umbrella 
możliwe było wspólne działanie w ramach projektów SB YCGN i CASYPOT  i 
przeprowadzenie warsztatów poświęconych problemom i wyzwaniom  młodzieży, a 
zwłaszcza tworzenia synergii między różnymi inicjatywami młodego pokolenia w 
obszarze Morza Bałtyckiego.  
W trakcie wydarzenia z 9 krajów oraz uczestnicy i zaproszeni goście dzielili się dobrymi 
praktykami z obu projektów odnosząc je do lokalnych doświadczeń. Celem wydarzenia 
była inspiracja  uczestników, którzy rozważają opracowanie nowych koncepcji aktywności 
lokalnych i międzynarodowych skierowanych do młodych ludzi. 

 

16.06.2018 – UTWOZENIE GRUPY MŁODZIEŻOWEJ SB YCGN  W TELŠIAI  
Partner Litewski Samogitia Community Foundation zorganizowała dyskusję z grupą 
młodych ludzi mieszkających i pracujących w Wilnie, którzy odwiedzali Raseiniai około 85 
km na północny zachód od Kowna. W odróżnieniu od innych wcześniejszych dyskusji, 
młodzi ludzie byli członkami różnych organizacji młodzieżowych i ich zadaniem będzie 
utworzenie grupy zadaniowej działającej na rzecz reprezentacji młodych ludzi w lokalnej 
społeczności. Ponad 20 osób, reprezentujących gminę Telšiai’s i kilka pozarządowych 
organizacji oraz dzieci w wieku szkolnym wzięły udział w inicjatywie gminy Telšiai i 
Samogitia Community Foundation w celu utworzenia grupy Młodzieżowej.  
Organizatorzy zaprosili młodzież z Telšiai w celu poznania ich przemyśleń, które są 
ważne dla różnych grup młodzieży: dzieci, mieszkańcy obszarów wiejskich, zatrudnieni / 
bezrobotni młodzi ludzie, młodzi ludzie z członkami rodziny mieszkającymi za granicą itp. 
Duża grupa młodzieży stwierdziła, ze chciałaby być członkiem nieformalnej „grupy 
młodzieżowej” i dalsze inicjatywy zostaną przekazane dla zaangażowanej w dalszych 
etapach młodzieży, która będzie aktywnie zaangażowana w zarówno działania na 
poziomie lokalnym i międzynarodowym. 
Partnerzy projektu zaprezentowali główną ideę, cele projektu SB YCGN, określili 
uczestników i główne aktywności i działania zaplanowane w projekcie: seminaria, 
spotkania, szkolenia, wizyty studyjne, badania, konferencje i dyskusje on-line z udziałem 
młodzieży ze wszystkich krajów partnerskich. Podjęto decyzję, aby zorganizować kilka 
kolejnych spotkań na które zaangażuje się ok 10 osób. 

 

20.07.2018 - TRZECIE WARSZTATY SB YCGN SKIEROWANE DO POLSKICH 
PARTNERÓW STOWARZYSZONYCH W ELBLĄGU  
Polskie gminy, stowarzyszeni partnerzy SB YCGN, zebrali się na trzecie spotkanie w 
Ratuszu Staromiejskim w Elblągu. Seminarium prowadzone przez Joannę Pietrasik 
(Fundacja Civis Polonus) koncentrowało się na: 

 wymianie  dobrych praktyk dotyczących rzeczywistego uczestnictwa młodych ludzi w 
procesach decyzyjnych; 

 założenia i cele międzynarodowego szkolenia, które odbędzie się w Gdyni 

 przyszłość Rad Młodzieżowych w związku z nadchodzącymi wyborami 
samorządowymi i końcem kadencji funkcjonowania istniejących Rad YC 

 



Project  SB YCGN 

South Baltic Youth Core Group Networ 

4
th

 Regular Call, South Baltic  

Programme 2014–2020 

 

SB YCGN – SOUTH BALTIC YOUTH CORE GROUPS NETWORK              STHB.05.01.00-28-0117/17 

 

I consent to the processing of my personal data details for the project purpose according to the new General Data Protection Regulation 
2016/679 (GDPR). By registering the participants consent to interview(s), photography, audio recording, video recording and its/their 
release, publication, exhibition, or reproduction to be used for the documenting and promoting the project, and will be used by the 

partners too. 

 

20.07.2018 - SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKTU SB YCGN Z 

PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDU I WŁADZAMI GMINY MIASTA ELBLĄG  

Przedstawiciele Lidera projektu SB YCGN (STG ERB) i Fundacja Civis Polonus spotkali 

się z przedstawicielami gminy, pracownikami samorządowymi i przedstawicielami 

poszczególnych jednostek UM w Elblągu.  

Celem spotkania była identyfikacja potrzeb społeczności lokalnej i możliwości ich 

zaspokajania w ramach projektu. Podczas spotkania ustalono kierunek przyszłych prac 

jakim będzie reaktywacja  rady młodzieży, która będzie w przyszłości jednym z filarów 

polskiej grupy Sieci YCG. 

Jednym z głównych ustaleń spotkania było stworzenie harmonogramu działań powołania 

Młodziezowej Rady oraz wyznaczenie tymczasowych opiekunów do celów realizacji 

projektu i budowaniu powiązań z lokalnymi młodymi ludzmi. 

 

16.08.2018 - WIZYTA PARTNERÓW DUŃSKICH W TELŠIAI (LITWA) 
Reprezentanci Køge Kommune - Eric van Leenen i Jon Pejtersen - odwiedzili Telšiai i 
spotkali się z administracją gminy i organizacjami młodzieżowymi. Goście odwiedzili 
grupę Telšiai Litewskiego Związku Strzeleckiego (paramilitarna organizacja non-profit 
wspierana przez państwo). Otwarte Centrum Młodzieżowe w mieście Telšiai i jego 
centrum szkolenipwe w Džiuginėnai; Centrum Szkolenia Piłki Nożnej dla młodzieży; i 
Klub Młodych Mam w mieście Telšiai.  
Przedstawiciele organizacji chętnie opowiadali, jakie są ich główne działania, w jaki 
sposób wprowadzają je w życie i jak uzyskują wsparcie finansowe. Grupa docelowa 
wszystkich organizacji składa się z młodych osób z różnych grup społecznych. 
Organizacje są dumne ze swoich wolontariuszy – są to ważni asystenci, a czasem 
prawdziwi liderzy, którzy są w stanie przyciągnąć i zaangażować młodych ludzi w 
różnych działaniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, społecznych lub po prostu 
rozrywkowych i rekreacyjnych.  
Odbiór ze strony duńskich przedstawicieli był bardzo pozytywny, zwłaszcza że spędzili w 
Telšiai tylko kilka dni. Wyrazili swoje pozytywne zaskoczenie i uznanie w związku z tym, 
że większość młodych ludzi w mieście mówi całkiem dobrze po angielsku i wydawało się, 
że  miasto miało wiele międzynarodowych doświadczeń. 

 

25.08.2018 – PANEL DYSKUSYJNY MŁODZIEŻY W RAMACH PROJEKTU SB YCGN 

W ŠILUTĖ (LITWA) 

Dyskusja w Gminie Laučiai, która ma aktywny zarząd i regularnie organizuje różne 

zajęcia i imprezy dla mieszkańców a zwłaszcza młodzieży. Społeczność uczestniczyła w 

projekcie finansowanym przez „Baltic Stories” programu Interreg South Baltic. 

Wydarzenie przyciągnęło kilku przedstawicieli gminy, byłych uczniów szkół i nauczycieli, 

a także jednego studenta uniwersytetu, który niedawno przeniósł się do stolicy Litwy. 

Panel dyskusyjny projektu SB YCGN stanowił element obchodów gminnych związanych 

z świętem końca prac wakacyjnych. Rozmowa z grupą młodzieży i dwoma byłymi 

nauczycielami ujawniła obawy młodych ludzi dotyczące możliwości zatrudnienia i ich 

życia na wsi z "wieloma dobrymi rzeczami, których nie mieliby ludzie mieszkający w 

miastach"Po zakończeniu prac metodą design thinking uczestnicy złożyli hołd byłym 

nauczycielom szkoły w wiosce, która niestety została zamknięta dziesięć lat temu. 
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30.08.2018 - SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKTU SB YCGN Z CZŁONKAMI 

SAMORZĄDU I ORGANIZACJAMI MŁODZIEŻOWYMI GMINY MIASTA GDYNIA 

Spotkanie partnerów projektu odbyło się w Urzędzie Miasta Gdyni z udziałem władz i 

przedstawicieli Rady Miejskiej, a także z udziałem lokalnych organizacji młodzieżowych i 

instytucji działających na rzecz młodzieży. Spotkanie było poświęcone koordynacji 

rozwoju działań związanych z projektem YCGN w Gdyni. Podczas tego wydarzenia 

władze lokalne postanowiły wyznaczyć swoich koordynatorów i przedstawicieli młodzieży 

do udziału w projekcie. 

W porozumieniu z członkami projektu ustalono również harmonogram działań lokalnych 

związanych z naborem uczestników do udziału w sieci i promocji projektu w lokalnych 

samorządach uczniowskich w celu dotarcia do szerszej grupy odbiorców. 
 

01.09.2018 - DYSKUSJA MŁODZIEŻOWA W RASEINIAI (LITWA) 

Samogitia Community Foundation zorganizowała dyskusję z grupą młodych ludzi 

mieszkających i pracujących w Wilnie, którzy odwiedzali Raseiniai. Podzielili się swoimi 

spostrzeżeniami na temat mocnych stron i wyzwań młodzieży, a także skomentowali 

wagę edukacji, wsparcia rządowego dla młodych rodzin. Większość członków przyznała, 

że bierze udział w wyborach, ale jest to nie wystarczające dla wzmocnienia lokalnych 

procesów partycypacyjnych. W trakcie panelu dyskusyjnego projektu SB YCGN 

większość członków spotkania przyznała jednak, że nie uważa się za aktywnych 

obywateli i członków lokalnej społeczności.  Ustalono iż wymagane jest włączenie 

różnych organizacji pozarządowych w tworzenie wspólnej oferty dla młodych.  

06-09.09.2018 - UCZESTNICTWO W KONFERENCJI NECE 2018 - ODWAŻ NOWE 

ŚWIATY?! PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI DEMOKRATYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ W 

MARSYLII (FRANCJA) 

Udział w wydarzeniu zewnętrznym przyczyniający się do wzrostu kompetencji i 

umiejętności zaangażowanych w projekt SB YCGN jednostek koordynujących. Pełni 

Partnerzy projektu z Polski, Litwy, Danii uczestniczyli w międzynarodowej konferencji 

NECE - Networking European Citizenship Education, która odbyła się w Marsylii. Wzieli 

udział w indywidualnych warsztatach, panelach i dyskusji mające na celu przyczynienie 

się do lepszego osiągnięcia rezultatów projektu YCGN, w zakresie edukacji obywatelskiej 

młodzieży, podnoszenia świadomości, wiedzy i umiejętności uczestników projektu na 

temat uczestnictwa obywatelskiego i demokracji 

 

09.09.2018 – SPOTKANIE ZESPOŁU SB YCGN: GRUPY PROJEKTOWEJ I 

CZŁONKÓW KOMIETU STERUJĄCEGO W MARSYLII (FRANCJA)  

Spotkanie zespołu zarządzającego projektem odbyło się podczas konferencji NECE. 

Celem tego działania było monitorowanie postępów realizacji części projektu. Członkowie 

projektu zaktualizowali dane o zaimplementowanych działaniach projektowych i 

osiągniętych wskaźnikach. Po tym partnerzy pracowali razem nad rozwojem projektu SB 

YCGN w tym nad Szczegółowym Planem Pracy i Kalendarzem określając wszystkie 

terminy, które należy spełnić, aby osiągnąć uzgodnione produkty i rezultaty projektu.  



Project  SB YCGN 

South Baltic Youth Core Group Networ 

4
th

 Regular Call, South Baltic  

Programme 2014–2020 

 

SB YCGN – SOUTH BALTIC YOUTH CORE GROUPS NETWORK              STHB.05.01.00-28-0117/17 

 

I consent to the processing of my personal data details for the project purpose according to the new General Data Protection Regulation 
2016/679 (GDPR). By registering the participants consent to interview(s), photography, audio recording, video recording and its/their 
release, publication, exhibition, or reproduction to be used for the documenting and promoting the project, and will be used by the 

partners too. 

 

19.09.2018 - SPOTKANIE PARTNERSKIE ORAZ KONSULTACJE NAUKOWE 

POLSKO-LITEWSKIE ZESPOŁU AKDEMICKIEGO PROJEKTU SB YCGN 

Przedstawiciele  Uniwersytetu w  Kłajpedzie  i Politechniki Gdańskiej skonsultowali się na 

temat przygotowania badań naukowych przewidzianych w projekcie. Przedstawili 

wzajemne oczekiwania i założenia konferencji w Kłajpedzie, która ma na celu 

uzupełnienie istniejącej wiedzy naukowej na temat procesów decyzyjnych w odniesieniu  

do władz lokalnych i zwykłych obywateli w sprawach młodzieży w każdym kraju. Wspólna 

praca zespołów naukowych z Litwy i Polski miała na celu przygotowanie wspólnego 

wydarzenia i stworzenia badania, które jest częścią zadania projektowego w ramach 

pakietu roboczego WP3 oraz pokrewnych zadań z tym związanych. Działania te pozwolą 

zwiększyć poziom wiedzy pod względem naukowym, mieszkańców i władz lokalnych, 

które działają jako decydenci w sprawach młodzieży w każdym kraju w nieco innym 

stopniu 

 

21-22.09.2018 – MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE Z PARTYCYPACJI 

OBYWATESLKIEJ  JAKO CZĘŚĆ DZIAŁALNOŚCI GRUP MŁODZIEŻOWYCH 

PROJEKTU 

Zorganizowane w Gdyni Szkolenie dla młodzieży, którego głównym celem było 

przygotowanie zespołów z gmin do realizacji projektu we własnych lokalnych 

społecznościach. Szkolenie odbyło się w Wymienikowni. 

Celami całego szkolenia były: 

1. Omówienie różnych wymiarów uczestnictwa młodzieży; 

2. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; 

3. Przygotowanie do dalszej pracy w lokalnych realiach. Każdy uczestnik z różnych 

krajów miał za zadanie opisać prawo i definicję dotyczącą młodzieży, struktur 

młodzieżowych, ogólnego kontekstu uczestnictwa młodzieży i dobrych praktyk.  
Było ważne szkolenie dla dorosłych (władz i osób pracujących z młodzieżą) oraz samej 

młodzieży (w tym rady młodzieżowe) ze względu na charakter wydarzenia jakim było 

przygotowaniem przyszłych moderatorów i uczestników spotkań w formule „Okrągłego 

Stołu” oraz wysłuchań publicznych. Uczestnicy pracowali nad rozwojem warsztatu i 

zdolności do pełnienia roli lokalnych liderów planowanych działań. 

 

30.09.2018 - PRZYGOTOWANIE BADAŃ ILOŚCIOWYCH I JAKOSCIOWYCH DLA 

MŁODZIEŻY I INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTOWYCH BADAN NAUKOWYCH 

Celem tego badania jest identyfikacja lokalnych potrzeb młodzieży, poziomu ich  

obywatelskiego uczestnictwa i opinii na temat lokalnego środowiska społecznego, 

gospodarczego, kulturowego, ekologicznego i politycznego. Badania pozwolą porównać 

sytuację młodzieży i opinii w skali transgranicznej na Litwie, w Polsce, Danii i Szwecji. 

Planowane rozpoczęcie przeprowadzenie kwestionariuszy ankietowych i gromadzenie 

danych planowane jest na 2019 rok  
Analiza ilościowa i jakościowa będzie podstawą międzynarodowego raportu opisującego 

udział młodzieży, jej oczekiwania, narzędzia i bariery, zasoby. Wyniki zostaną 

wykorzystane w celu poprawy lokalnej sytuacji poprzez rozwój ogólnych zasad i 

standardów dotyczących sieci transgranicznych. Zostaną zaprezentowane przykłady 

procesów uczestniczących, opisy przypadków oparte na doświadczeniach z każdej 

gminy, ustanawiające podstawowe grupy młodzieży.  

Planowane rozpoczęcie wdrażania ankiety u każdego partnera projektu i powiązanych 

gminach rozpoczyna się w listopadzie. Przeprowadzenie ankiety zajmie ok dwa tygodnie, 

a wyniki będą przedstawiały sytuację młodzieży w 4 państwach: Polska, Dania, Szwecja, 

Litwa. 
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09.10.2018 – APELE SZKOLNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W NOWYMN 

MIEŚCIE LUBAWSKIM  

Z inicjatywy władz miejskich oraz poszczególnych placówek szkolnych odbyły się we 

wszystkich placówkach oświatowych w Nowym Mieście Lubawskim apele, dla uczniów 

od 5 do 8 klasy szkół podstawowych. Celem apeli było zwiększenie świadomości o 

możliwości udziału w projekcie wśród uczniów oraz wprowadzenie do tematyki, czym jest 

młodzieżowa rada, jak funkcjonuje, jak może zmieniać lokalne otoczenie i do jak ważnych 

decyzji jest dopuszczana. 

Młodzieżowa Rada razem z opiekunką i pracowniczką Fundacji Civis Polonus Karoliną 

Pawlak przygotowali, a następnie poprowadzili apele w szkołach. Celem apeli było 

zwiększenie świadomości o możliwości udziału w projekcie wśród uczniów oraz 

wprowadzenie do tematyki, czym jest młodzieżowa rada, jak funkcjonuje, jak może 

zmieniać lokalne otoczenie i do jak ważnych decyzji jest dopuszczana.  

Młodzieżowi Radni wybrali taką formułę, ponieważ chcieli świadomie zachęcić uczniów 

do startu wyborach do nowej kadencji, która rozpoczynała się na jesieni. Wydarzenie to 

miało umożliwić młodzieżowym radnym podzielić się doświadczeniami z udziału w 

projekcie oraz aktywne uczestniczenie dzięki wiedzy, poprzez pokazanie czym się 

zajmuje i jakich kompetencji dzięki Młodzieżowej Radzie można się nauczyć. 

 

18-19.10.2018 –  UCZESTNICTWO POLSKICH PARTNERÓW STOWARZYSZONYCH 
W SZKOLENIU ZEWNĘTRZNYM W IŁAWIE  
Dwudniowe szkolenie zorganizowane przez Fundacje Civis Polonus z władzami 

lokalnymi miasta Iława. W szkoleniach wzięło udział ok 40 osób, włączając dorosłych i 

młodzież, podczas których rozmawiano na tematy wyzwań i problemów życia ludności w 

lokalnych społecznościach, możliwości współpracy z władzami i samorządem lokalnym. 
Wydarzenie zorganizowane przez Fundacje Civis Polonus z władzami lokalnymi miasta 

Iława.  

Działanie miało na celu modelowanie przykładów procesów uczestnictwa obywateli, 

funkcjonowania rad młodzieżowych, dobrych praktyk i wspólnego rozwiązywania 

problemów poprzez wymianę doświadczeń. 

 

07-08.11.2018 – MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „UCZESTNICTWO 

OBYWATELSKIE MŁODZIEŻY: ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE I TEORETYCZNE”  

NA UNIWERSYTECIE KLAIPEDZIE 

Głównym celem konferencji było zachęcenie środowiska akademickiego, przedstawicieli 

instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i członków społeczeństwa do dzielenia 

się wiedzą teoretyczną i doświadczeniem praktycznym, uczestniczenia w dyskusjach i 

wzmacniania integracji naukowej, gospodarczej i społecznej w regionie Morza 

Bałtyckiego. Wydarzenie było inspirującym połączeniem naukowego podejścia do tematu 

uczestnictwa obywatelskiego wraz z prezentacją praktycznej strony aktywności młodych 

ludzi i możliwości, jakie są dla nich dostępne w regionie Kłajpedy. Przed tym 

wydarzeniem uczestnicy nie mieli świadomości ile możliwości i jak aktywni są młodzi 

ludzie na Litwie, oraz jak wyglądają możliwości działania wielu podobnych organizacji. 
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23.11.2018 –  SZKOLENIA DLA POIEKUNÓW RAD MŁODZIEŻYCH W ELBLĄGU  

W Elblągu przeprowadzono kolejny kurs i seminarium dedykowane opiekunom polskich 

rad młodzieżowych. Podczas tego wydarzenia uczestnicy mieli okazję omówić 

najważniejsze kwestie dotyczące pracy z młodzieżą lub związane z obsługą i 

zarządzaniem radą młodzieżową w każdym mieście. Opiekunowie mieli kilka 

praktycznych ćwiczeń z profesjonalnym trenerem na temat statutu i zasad działania Rad 

Młodzieży w Polsce, skupionych na podstawach prawnych i doświadczeniach każdej 

Rady Młodzieży. W trakcie wydarzenia zaproszony trener przekazał informacje na temat 

roli opiekuna Młodzieży, obowiązków i zadań, które powinien wykorzystywać w działaniu, 

aby zachęcić młodzież do bardziej aktywnego uczestnictwa i organizacji  lokalnych 

działań, np. Wydarzeniach lub spotkaniach. Uczestnicy dyskutowali o sposobie wyboru 

opiekuna w każdym mieście, jak wygląda sposób komunikacji z władzami gmin oraz 

podległość służbowa.  

 

29.11.2018 – SPOTKANIE WŁADZ LOKALNYCG Z MŁODZIEŻĄ W RAMACH 
DZIAŁAŃ SIECIOWYCH PROJEKTU SB YCGN W TIELŠIAI (LITWA) 
Spotkanie młodzieży z politykami i przedstawicielami gminy zainicjonowane przez 

Parlament Szkolny regionu Telšiai w ramach działań lokalnych projektu SB YCGN. 

Debata zaangażowanych stron ukierunkowana była na następujące cele: poszukiwanie 

metod ściślejszej współpracy i / lub dialogu z młodzieżą oraz omawianie krytycznych 

problemów młodzieży, a także możliwości bardziej aktywnego uczestnictwa młodzieży w 

posiedzeniach Rady Gminy poświęconych sprawom społecznym, kulturowym i różnym 

innym problemom dotykającym młodzież. W efekcie rozpoczęcia dialogu między 

młodzieżą a samorządem uczestnicy spotkania zgodzili się poinformować inne 

młodzieżowe organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, inne formalne lub 

pozaformalne organy, takie jak: parlamenty szkolne, szkolne grupy młodzieżowe , różne 

organizacje pozarządowe, kluby sportowe, Rada Młodzieży Gminy Telšiai, a także 

młodzieżowe organizacje pozarządowe w powiecie Telsze oraz rozpocząć wspólne prace 

nad aktualizacją litewskiej ustawy o samorządach. 

 

04.12.2018 –  PROJEKTOWE SPOTKANIE MŁODZIEZOWYCH RADNYCH Z 

BURMISTRZEM NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO PANEM JERZYM BLANKIEM  

W Nowym Mieście Lubawskim odbyło się projektowe spotkanie reprezentantów 

Młodzieżowej Rady Miasta z władzami, mające na celu przybliżenie i omówienie stronom 

kwestii ważnych dla lokalnej społeczności oraz wypracowanie przyszłych tematów do 

spotkań w ramach sieci projektowej. Była to niezwykła okazja by w trakcie spotkania 

młodzi ludzie zadali najbardziej interesujące według nich pytania Burmistrzowi oraz 

dokonali analizy dotychczasowych działań i funkcjonowania organizacji otoczenia 

instytucjonalnego istniejących w mieście. 

 

04.12.2018 –  SZKOLENIE Z NARRACJI I KOMUNIKACJI Z MEDIAMI W GDAŃSKU  

Było to wydarzenia mające na celu usprawnienie sposobów promocji i komunikacji z 

otoczeniem oraz kapitalizacji efektów projektu programu Interreg Południowy Bałtyk. 

Przedstawiciele Partnera Wiodącego i partnerów Szwedzkich wzięli udział w 

zorganizowanym przez Sekretariat Techniczny Programu szkoleniu dotyczącym 

komunikacji, które skupiało się na tym, jak pisać historie projektów i komunikować wyniki 

oraz rezultaty działań w bardziej widoczny i atrakcyjny sposób.  

Uczestnicy w trakcie wydarzenia dzielili się doświadczeniami związanymi z promocją i 

marketingiem, a także  wymienili się swoimi najlepszymi  praktykami w dziedzinie  

komunikacji.  
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06-07.12.2019 –  DRUGI MIĘDZYNARODOWY WARSZTAT I SZKOLENIE DLA 

DOROSŁYCH I LOKALNYCH LIDERÓW MŁODZIEŻY W TELŠIAI  

Przedstawiciele młodych oraz dorosłych z Polski i Litwy wzięli udział w szkoleniu dla 

dorosłych i młodzieży połączonym z wizytami studyjnymi w miejscach wskazanych przez 

partnerów, prezentujące stan aktywności obywatelskiej i sposób włączania młodzieży w 

procesy partycypacyjne na Litwie.  W trakcie warsztatu miały również miejsce 

indywidualne konsultacje z przedstawicielami samorządu oraz z młodzieżą.  W trakcie 

warsztatu miały również miejsce indywidualne konsultacje z przedstawicielami 

samorządu dedykowane metodom pracy, stosowanym w naszych lokalnych 

społecznościach, do budowania platform dialogu pomiędzy samorządem, a młodymi 

ludźmi. Jednocześnie odbyły się także grupowe konsultacje z młodzieżą poświęcone 

potrzebom młodej społeczności. Obydwa prowadzone były przez przedstawicieli 

Uniwersytetu w Kłajpedzie. Młodzież jak i ich opiekunowie uczestniczyli w 

przygotowanych dla nich warsztatach, które uczyły jak ważna jest praca zespołowa w 

osiąganiu celów. Zebrani mieli okazje zapoznać się z różnymi metodami negocjacyjnymi, 

czym jest i jak korzystać z pomocy lidera młodzieżowego. Ponadto uczestnicy odwiedzili 

muzeum w Telšiai oraz wzięli udział w ważnym dla miasta wydarzeniu lokalnym jakim 

była inauguracja obchodów Świat Bożego Narodzenia. 

 

11.12.2018 –  SPOTKANIE PARTNERSKIE POŚWIĘCONE ZAGADNIENIOM 

DOTYCZĄCYM POWOŁANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY W ELBLĄGU  

Po konsultacjach z władzami Miasta,  jednym z elementów aktywizacji młodzieży jest 

odtworzenie młodzieżowej Rady Miasta Elbląg. Stąd dedykowane spotkanie z przyszłymi 

opiekunami, poświęcone przygotowaniom związanym z rekonstrukcją Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Elblągu, jako podstawą do rekrutacji uczestników działań SB YCGN i jednego 

z filarów przyszłej Sieci Grup Młodzieżowych w Polsce. 

 

29-30.01.2019 – WIZYTA STUDYJNA I WARSZTAT POŚWIĘCONE MŁODZIEŻY I 

OPIEKUNOM MŁODZIEŻOWYCH RAD W KOGE  

Kolejna wizyta studyjna w ramach projektu i pierwszy warsztat w Danii, w trakcie którego 

uczestnicy mogli lepiej poznać sytuację młodzieży w mieście Koge jak i w całej Danii. W 

trakcie wydarzenia młodzież miała indywidualne konsultacje przeprowadzone przez 

przedstawicieli Uniwersytetu w Kłajpedzie i Politechniki Gdańskiej. Równolegle 

prowadzona była sesja przeznaczona dla opiekunów młodzieżowych rad, w trakcie której 

każdy miał szansę porozmawiać oraz poznać dobre praktyki z różnych państw dotyczące 

partycypacji młodzieżowej. Oprócz poznania placówki centrum Młodzieżowego Tapperiet 

uczestnicy warsztatu  mogli poszerzyć wiedzę o  organizacjach takich jak: Majbritt 

Baek Dalgaard z organizacji DUF, Kenneth Salomonser, John Khan i lokalnej grupie 

“Junta” oraz działalności młodzieżowych rad szkolnych z Koge. wiedzy młodzieży i 

opiekunów młodzieżowych dotyczącej sytuacji młodych osób w każdym z miast. 

 

13-14.02.2019 –  UDZIAŁ W SPOTKANIU ZARZĄDU EUROREGIONU BAŁTYK I 

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z RADĄ MŁODZIEŻOWĄ ERB W 

SPRAWACHMŁODZIEŻOWYCH W KLAIPEDIE  

W trakcie spotkania przedstawiono nowego szwedzkiego członka ERB, przekazano 

prezydencję ERB, zatwierdzono nowego szefa Międzynarodowego Stałego Sekretariatu 

Euroregionu Bałtyk oraz plan działania ERB na 2019 r. Ponadto członkowie Zarządu 

zostali wprowadzeni do projektu SB YCGN jako nowej metody angażowania młodzieży w 

proces podejmowania decyzji i wzmocnienia uczestnictwa obywatelskiego. Podczas 

spotkania Rady Młodzieży ponownie zaprezentowano Strategię Młodzieży stworzoną w 

ramach projektu CASYPOT oraz metody stosowane w projekcie SB YCGN. Uczestnicy  
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dyskutowali o potencjale integracji międzynarodowych członków młodzieży z ERB YB w 

ramach struktur istniejącej sieci SB YCGN. Przeanalizowano również metody współpracy 

przy realizacji bieżących działań projektowych w różnych regionach, poprzez 

wykorzystanie synergii i tworzenie nowych projektów, tak aby odpowiadały one w 

najlepszy możliwy sposób lokalnym potrzebom występującym w poszczególnych krajach 

bałtyckich. Podczas toczących się dyskusji przedstawiono możliwe obszary współpracy 

między młodymi ludźmi wchodzącymi w skład projektu ERB YB i SB YCGN oraz plany 

dotyczące przyszłych sposobów zaangażowania ERB YB 
15.02.2019 –  SPOTKANIE PROJEKTU SB YCGN Z WŁADZAMI GMINY IŁAWA 

Kolejne lokalne spotkanie z władzami miasta członkowskiego projektu SB YCGN jakim 

jest Gmina Miasta Iława.  Władze miasta Iława zadecydowały o potencjalnych procesach 

decyzyjnych, w których może zaangażować młodzież. Reprezentant Politechniki 

Gdańskiej przeprowadził indywidualne konsultacje z burmistrzem miasta Iława. 

Konsultacje z burmistrzem i pracownikami urzędu miasta dotyczyły sytuacji młodzieży w 

Iławie. W trakcie spotkania władze miasta Iława zadecydowały o potencjalnych 

procesach decyzyjnych, w których może zaangażować młodzież. Reprezentant 

Politechniki Gdańskiej przeprowadził indywidualne konsultacje z burmistrzem miasta 

Iława. Konsultacje z burmistrzem i pracownikami urzędu miasta dotyczyły sytuacji 

młodzieży w Iławie.   
22.02.2019 –  SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU Z WŁADZAMI GMINY 

DZIERZGOŃ, POŚWIĘCONE KOORDYNACJI DZIAŁAŃ PROJEKTU SB YCGN 

22 lutego 2019 przedstawiciele Lidera Projektu, Fundacji Civis Polonus oraz 

reprezentanci władz miasta Dzierzgoń spotkali się na wspólnym spotkaniu. W trakcie, 

którego poruszono temat sytuacji młodych osób w Dzierzgoniu, zakresu możliwości 

uczestnictwa młodzieży w gminie Dzierzgoń oraz organizacji działań projektowych. 

Uczestnicy wspólnie pracowali nad rozwiązaniami i mechanizmami współpracy skupionej 

na rozwoju sieci SB YCGN gminy.   

 

25.02.2019 –  SPOTKANIE Z WŁADZAMI MIASTA GDYNIA 

25 lutego 2019 odbyło się spotkanie partnera projektu Fundacji Civis Polonus wraz z 

władzami miasta Gdynia. W trakcie spotkania poruszono tematy współpracy władz z 

Młodzieżową Radą Miasta, ich systemu pracy oraz szkoleń potrzebnych młodzieży oraz 

pracownikom samorządu. Władze miasta zadeklarowały chęć współpracy z młodzieżą i 

zaproponowały do jakich tematów może włączyć młodych. W trakcie obrad omówiono 

również zakres przyszłych szkoleń dla opiekunów Młodzieżowych Rad i planowano 

tematy przewodnie przyszłych spotkań w formule „Okrągłych Stołów” planowane na 

wiosnę i jesień 2019 roku. 

 

05.03.2019 - SPOTKANIE ROBOCZE POŚWIĘCONE PRZYGOTOWANIU 

WSPÓLNEGO MIĘDZYNARODOWEGO WYDARZENIA PROJEKTÓW SIA4Y ORAZ 

SB YCGN W ELBLĄGU  

W Elblągu przedstawiciele i liderzy trzech międzynarodowych projektów: CASYPOT, SB 

YCGN, SIA4Y spotkali się, aby zaplanować i zorganizować wspólne warsztaty pod 

nazwą: „Dostęp do informacji publicznej z perspektywy młodzieży”. Podczas spotkania 

zdecydowano, iż każdy projekt będzie miał swój własny panel warsztatowy, a ogólnym 

celem będzie podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i umiejętności korzystania z 

prawa dostępu do informacji publicznej. Zastosowano technikę Okrągłych stołów w 

ramach metody word cafe w celu oceny dobrych praktyk i rezultatów projektów.  
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07.03.2019 -  WARSZTAT PROJEKTU SB YCGN W TRAKCIE WYDARZENIA SIA4Y - 

STRENGTHENING CIVIL SOCIETY RIGHTS BY INFORMATION ACCESS FOR 

EUROPEAN YOUTH  

W dniu 7.03.2019 odbył się w Elblągu wspólny warsztat w ramach projektów 

młodzieżowych SB YCGN i CASYPOT podczas spotkania projektu SIA4Y - Dostęp do 

informacji publicznej z perspektywy młodzieżowej. Cała sesja SIA4Y miała na celu 

podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i umiejętności korzystania z prawa dostępu 

do informacji publicznej i wspierania wolności informacji wśród młodzieży. Dokonano 

praktycznego szkolenia z zakresu budżetu partycypacyjnego dla młodzieży. Oprócz tego 

udało się młodzieży podzielić pomysłami nowych projektów lokalnych jak Forum 

artystyczne PolRus, które mogą być wdrożone w przyszłości 

 

20.03.2019 -  SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA GDYNIA 

W dniu 20.03.2019 odbyło się szkolenie dla Młodzieżowej Rady Miasta Gdynia w 

Wymiennikowni. W szkleniu brali udział członkowie Młodzieżowych Rad razem z 

Opiekunami.  Głównym celem spotkania było pokazanie młodym członkom, na jakich 

zasadach funkcjonuje Młodzieżowa Rada, czym się zajmuje, do jakich decyzji może być 

dopuszczana i poprzez jakie działania ma realny wpływ na otaczającą rzeczywistość.  
Kluczowym momentem było zdiagnozowanie potrzeb młodych mieszkańców Miasta 

Gdynia oraz podjęcie próby wybrania tematu, który będzie realizowany podczas 

okrągłego stołu. Uczestnicy mieli także przestrzeń na integrację, gdzie mogli poznać 

zasady dobrej współpracy, czy poznać różne określenia i formy „lidera” 

 

 

22.03.2019 - PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU SB YCGN I JEGO DZIAŁAŃ ORAZ 

USTALENIE KIERUNKÓW DALSZEJ WSPÓŁPRACY Z WŁADZAMI GMINY MIASTA 

ELBLĄG 

Kontynuacją cyklu spotkań z władzami lokalnymi  było spotkanie z przedstawicielami 

Gminy miasta Elbląga. W trakcie spotkania prezydent miasta zadeklarował chęć wsparcia 

ze strony Samorządu dla Młodzieżowej Rady i działań projektu SB YCGN.  Celem 

głównym w Elblągu  jest stworzenie elementu sieci korzystając z metody „Okrągłych 

Stołów” w oparciu o władze miasta, istniejące NGO i inne organizacje działające na rzecz 

młodzieży. 

 

23.03.2019 –  SPOTKANIE KOMITETU STERUJĄCEGO PROJEKTU SB YCGN W 

ELBLĄGU 

23 marca odbyło się spotkanie polskich i litewskich liderów poszczególnych zestawów 

zadań projektowych, projektu SB YCGN poświęcone przygotowaniom do kolejnej fazy 

realizacji projektu w 2019 roku, w trakcie którego skupiono się na: kolejnych działaniach i  

zmianach w projekcie, podziale zadań związanym z rozwojem sieci grup młodzieżowych 

Południowego Bałtyku. 

 

25.03.2019 –   SPOTKANIE Z PRZEWODNICZĄCYM RADY MIASTA ELBLĄG 

W dniu 23 marca 2019 odbyło się spotkanie Lidera Projektu, opiekuna Młodzieżowej 

Rady oraz Przewodniczącego Rady Miasta Elbląg. Rozmawiano na temat następnych 

działań i kroków jakie Młodzieżowa Rada powinna wykonać, jak Rada Miasta Elbląg 

powinna pomóc młodzieży i jak z nią współpracować. 
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26.03.2019 –  WARSZTAT PLANISTYCZNY DLA POLSKICH  PARTNERÓW 

STOWARZYSZONYCH W GDYNI 

Spotkanie partnerskie polskiej strony projektu poświęcone realizacji spotkań w formule 

„Okrągłych Stołów” w poszczególnych samorządach. W trakcie warsztatu w Gdyni wzięli 

udział przedstawiciele władz i opiekunowie Młodzieżowych Rad z Nowego Miasta 

Lubawskiego, Gdyni, Iławy i Elbląga. Warsztat został poprowadzony przez Fundację 

Civis Polonus oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. 

Głównym celem spotkania było podsumowanie aktualnych działań i zaplanowanie 

nowych do końca trwania projektu. 

 

12.04.2019 –  PIERWSZE SPOTKANIE SIECI GRUP MŁODZIEŻOWYCH 

POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU W FORMULE „OKRĄGŁEGO STOŁU” W 

DZIERZGONIU 

Pierwsze spotkanie okrągłego stołu w Dzierzgoniu. Celem wydarzenia była debata 

zaproszonych stron na temat utworzenia Strefy Aktywności Młodzieży w Dzierzgoniu.  

Okrągły stół został przeprowadzony w formie debaty oksfordzkiej poprowadzonej przez 

opiekuna MRM. Przedstawiciele MRM Dzierzgonia przedstawili argumenty za i przeciw 

powstaniu w Dzierzgoniu Strefy Aktywności Lokalnej. 

 

18.04.2019 –  PIERWSZE SPOTKANIE SIECI GRUP MŁODZIEŻOWYCH 

POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU W FORMULE „OKRĄGŁEGO STOŁU” W NOWYM 

MIEŚCIE LUBAWSKIM 

Spotkanie pierwszego okrągłego stołu w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się 

18.04.2019. Jego celem było przeprowadzenie konsultacji oraz rozmów odnośnie 

wprowadzenia programu stypendialnego, a także zasad, na których miałby on 

funkcjonować.  Wybraną przez młodzież formą spotkania było Word Cafe, w której 

młodzież została podzielona na 4 grupy tematyczne, gdzie koordynator pomagał 

młodzieży w danej tematyce. 

 

25.04.2019 -  PIERWSZE SPOTKANIE SIECI GRUP MŁODZIEŻOWYCH 

POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU W FORMULE „OKRĄGŁEGO STOŁU” W IŁAWIE 

Spotkanie okrągłego stołu w Iławie odbyło się w Urzędzie Gminy I Miasta Iława w dniu 

25.04.2019. Celem wydarzenia była debata stron na temat zmiany formuły stypendium 

przyznawanego uczniom iławskich szkół.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

władz.  W ramach okrągłego stoły przeprowadzono dyskusje metodą Word Cafe, gdzie 

rozmawiano na 4 różne tematy związane z przyznawaniem stypendiów. 

 

09.05.2019 -  PROMOCJA DOŚWIADCZEŃ PROJEKTU W TRAKCIE „EUROPE DAY” 
W SORØ (DANIA) W RAMACH UMBRELLA AWERNESS RASING EVEN 
Na zaproszenie przedstawicieli projektu Umbrella przedstawiciele Stowarzyszenia 
dokonali prezentacji idei i założeń projektu SB YCGN. Projekt został ukazany jako 
przykład budowania potencjału współpracy, który umożliwia integrację ekspertów, 
polityków i praktyków, a także młodzieży w dziedzinie podnoszenia świadomości i 
możliwości partycypacyjnych lokalnych społeczności.  W trakcie mikro-działań warsztatu, 
projekt YCGN został ukazany jako wzór do tworzenia dedykowanych sieci 
transgranicznych w określonym obszarze. Beneficjenci mogli skorzystać z wiedzy, 
doświadczenia i zdobytego w trakcie implementacji dużego międzynarodowego projektu, 
aby później złożyć swoje własne wnioski projektowe finansowane ze środków UE 

 

13-14.05.2019 –  PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH 
REALIZOWANYCH W PROJEKCIE SB YCGN W TRAKCIE KONFERENCJI 
PROJEKTU CASYPOT W KALMARZE 
W dniach 13-14.05.2019 roku, w mieście Kalmar w Szwecji odbyło się spotkanie 
kończące realizację projektu CaSYPoT. Młodzi przedstawiciele: Iławy, Elbląga, 
Dzierzgonia, Gdyni oraz Nowego Miasta Lubawskiego zaprezentowali wyniki ankiet 
prowadzonych w Polsce i na Litwie w ramach projektu SB YCGN.  Uczestnicy w trakcie 
spotkania zdobyli nowe doświadczenia, pomysły na nowe projekty. Drugiego dnia 
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konferencji zorganizowana została wizyta studyjna do klubu młodzieżowego UNIK, gdzie 
młodzież z Polski mogła zobaczyć w jakich warunkach ich szwedzcy rówieśnicy mogą 
rozwijać się i spędzać czas wolny. 
30.05.2019 -  UROCZYSTA INAUGURACJA POWSTANIA MŁODZIEZOWEJ RADY 
MIASTA ELBLĄG POŁĄCZONA ZE ŚLUBOWANIEM MŁODYCH RADNYCH 
Jednym z dużych sukcesów projektu SB YCGN wypracowanym w porozumieniu z 
lokalnym samorządem Gminy Miasta Elbląg jest odtworzenie i powołanie do życia MRM 
Elbląg. Zaprzysiężenie Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg miało miejsce 30.05.2019.  
Nowa rada składa się 56 przedstawicieli, zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i 
ponadgimnazjalnych.  Jest to efekt współpracy merytorycznej i technicznej członków 
projektu SB YCGN z opiekunami i młodzieżą z Elbląga, z przedstawicielami władz Miasta 
oraz pracownikami samorządu Elbląskiego. 

 

24.05.2019 – WYSŁUCHANIE PUBLICZNE Z PRAC GRUPY YCG I OKRĄGŁEGO 
STOŁU W DZIERZGONIU  
Po przejściu etapu diagnozowania problemu (najpierw między sobą, potem na 
seminarium z lokalną grupą młodzieżową) zaprezentowali decydentom wnioski oraz 
rekomendacje do dalszej pracy nad wybranym przez władze tematem i ich w nim udziale 
w procesie decydowania. 
Wysłuchanie publiczne stanowiło element lokalnego spotkania sieci YCG a zarazem jego 
podsumowanie oraz prezentację wyników obrad szerszemu gronu lokalnego ośrodka 
władzy. Prezydium MRM Dzierzgoń 24 maja 2019 r. gościło na Sesji Rady Miejskiej 
podczas którego przewodniczący MRM Kacper Karabin, Wiceprzewodniczący Szymon 
Kamiński i Sekretarz Mateusz Sitek przedstawili radnym ustalenia Okrągłego Stołu, który 
odbył się 12 kwietnia 2019. Celem spotkania  było zapoznanie Radnych Miejskich z 
planami i projektem działania Młodzieżowego Centrum. Podobnie jak podczas samej 
debaty w kwietniu młodzi reprezentanci usłyszeli słowa poparcia dla idei Centrum i 
zapewnienia pomocy w jego realizacji. 

 

28–29.05.2019 - SPOTKANIE REGIONALNYCH STRUKTUR LITEWSKO-
SZWEDZKICH SIECI YCG W HASSLEHOLM 
Międzynarodowe spotkanie sieciowe partnerów litewskich i szwedzkich (polityków, 
młodzieży i dorosłych) Forum regionalne YCGN służyło wymianie doświadczeń i dobrych 
praktyk istniejących w LT (region Telsiai) i Hassleholm (region Skane). To 
międzynarodowe spotkanie było okazją do zapoznania się z zagadnieniami i tematami, 
które okazały się ważne z punktu widzenia samorządów lokalnych i młodzieży w obu 
krajach. Uczestnicy mieli także okazję podsumować i ocenić lokalne działania skierowane 
do młodzieży opracowane przez jednostki samorządu terytorialnego i omówić 
nadchodzące spotkania w formie okrągłych stołów, które odbędą się w każdej organizacji 
partnerskiej sieci YCG. Podczas forum regionalnego uczestnicy pracują nad wspólnymi 
tematami i inicjatywami (np. Projektami), które można rozwijać w szerszej niż tylko 
lokalnej koalicji 

 

07.06.2019 – PREZENTACJA POSTĘPU I DZIAŁAŃ PROJEKTU PODCZAS 
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA Przedstawiciele partnera wiodącego wspólnie 
partnerami Stowarzyszonymi przedstawili postępy z realizacji działań w ramach projektu 
SB YCGN. Wystąpienie promocyjne przed przedstawicielami władz lokalnych 
samorządów oraz konsultacje dalszych działań projektowych związanych z praktyczną i 
techniczną stroną realizacji lokalnych okrągłych stołów. W trakcie spotkania ustalono 
zakres włączenia lokalnych samorządów i polityków z gmin partnerskich, tematykę 
przewodnią poszczególnych spotkań YCG oraz możliwy obszar udziału młodych w 
podjęciu decyzji na szczeblu samorządu w danym temacie. Wybrano też metody 
dotyczące realizacji wysłuchani publicznych w poszczególnych samorządach. 
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12.06.2019  - PIERWSZE LOKALNE  FORUM DYSKUSYJNE W FORMIE 
„OKRĄGŁEGO STOŁU” POD NAZWĄ: „BUDŻET OBYWATELSKI W ELBLĄGU - 
WPŁYW I UDZIAŁ MŁODYCH ELBLĄŻAN” PRZEPROWADZONE W RATUSZU 
STAROMEIJSKIM W ELBLĄGU  
Celem wydarzenia było przeprowadzenie konsultacji oraz rozmów odnośnie budżetu 
obywatelskiego oraz jego funkcjonowania. Rolą młodzieży była pomoc w 
przygotowaniach do wydarzenia, zwiększenie zainteresowania tematem BO wśród 
rówieśników oraz wcielenie się w role moderatorów stolikowych. Samym celem okrągłego 
stołu było włączanie młodych ludzi, mieszkańców Elbląga w procesy decyzyjne. Na 
spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Miasta Elbląg – Wiceprezydent Pan Edward 
Pietrulewicz oraz Janusz Nowak, Rada Miasta na czele z przewodniczącym Panem 
Antonim Czyżykiem, a ze strony młodzieży: Młodzieżowa Rada Miasta Elbląg oraz 
przedstawiciele samorządów uczniowskich. 
Spotkanie w formule „word cafe”) – prac stolikowych wszystkich uczestników 
kierowanych przez moderatorów skupiona była na 5 głównych obszarach m.in.: 

 Jaka powinna być rola Młodzieżowej Rady i młodzieży w Budżecie Obywatelskim? Jak 
powinna wyglądać promocja BO i w jaki sposób możemy ją usprawnić? 

 Dzięki jakim (konkretnym) mechanizmom, działaniom możemy zwiększać świadomość 
mieszkańców o BO? 

 Konkretne pomysły na realizację projektów w BO. 

 Jaka powinna być ścieżka pomocy ze strony urzędu od momentu wygrania projektu do 
momentu wdrożenia projektu w życie? (Od sukcesu do realizacji.) 

 Czy budżet powinien być jeden: bez podziału, czy np. z odgórnie ustalonymi 
przedziałami finansowymi na realizację projektu. 

Na koniec odbyło się podsumowanie prac przy stolikach oraz ogólna dyskusja. Pan 
Prezydent na bieżąco tłumaczył wszystkie wątpliwości pojawiające się na sali, a także 
opowiadał o sprawach i tematach, które już zostały wprowadzone w życie. W trakcie 
czterech godzin pracy powstały bardzo cenne wnioski i tematy, które zostaną 
kontynuowane przez urząd.  
W wydarzeniu wzięło udział około 70 uczestników reprezentujących różne środowiska i 
organizacje. 

 

12-13.06.2019 - UDZIAŁ PARTNERÓW PROJEKTU W OBRADACH 10. 
DOROCZNEGO FORUM EUSBSR W GDAŃSKU 
Wydarzenie programowe. Organizowane od 2010 r., dwudniowe Forum SUERMB jest 
najważniejszą, doroczną imprezą gromadzącą interesariuszy Strategii i instytucje 
zainteresowane współpracą w regionie bałtyckim. Przez lata Forum SUERMB stało się 
rozpoznawalnym wydarzeniem w Europie Północnej, przyciągającym gości z ponad 20 
krajów. Forum jest okazją do promocji wysiłku, jaki jest podejmowany przez Polskę 
na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu oraz zamknięcia luki innowacyjnej. 
W dniach 12 – 13 czerwca 2019 r. 10. Forum SUERMB odbyło się w Gdańsku w Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej. Jego głównym organizatorem jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Baltic Sea States Subregional Co-operation 
(BSSSC) we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych (partner stowarzyszony 
projektu) i Komisją Europejską. Przewiduje się udział ok. 800 gości, planowane jest 
zaproszenie przedstawicieli rządów państw regionu.  

 

13.06.2019 - PIERWSZE LOKALNE  FORUM DYSKUSYJNE W FORMIE 
„OKRĄGŁEGO STOŁU” POD NAZWĄ  „PARKI KIESZONKOWE W GDYNI – 
OKRĄGŁY STÓŁ” PRZEPROWADZONE W WYMIENNIKOWNI – MŁODZIEŻOWYM 
CENTRUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH I DESIGNU W GDYNI 
Celem wydarzenia było przeprowadzenie konsultacji oraz rozmów odnośnie parków 
kieszonkowych oraz ich funkcjonowania. Rolą młodzieży było zaangażowanie się w 
przygotowania do wydarzenia oraz zwiększenie świadomości o tematyce parków 
kieszonkowych wśród swoich rówieśników. Samym celem okrągłego stołu było włączanie 
młodych ludzi oraz mieszkańców Gdyni w procesy decyzyjne.  
Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Miasta Gdynia – Przewodnicząca Rady 
Miasta Pani Joanna Zielińska, Radni poszczególnych dzielnic. Łącznie w wydarzeniu 
wzięło udział około 50 osób z samorządów uczniowskich, stowarzyszeń czy miasta.   
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Po wspólnej pracy w czterech rundach tematycznych zaprosiliśmy moderatorów stolików 
do zaprezentowania wniosków. Po każdym temacie prezentowanym na środku 
Wymiennikowni, Pani Joanna Zielińska odnosiła się do wniosków. W trakcie prezentacji 
pojawiały się dodatkowe pomysły, które zostały omawiane na koniec. Uczestnicy doszli 
do wniosku, że dobrym pomysłem jest zastosowanie elementu charakterystycznego dla 
wszystkich parków, tak żeby jadąc w różne części miasta, różne dzielnice – mieszkańcy 
mogli rozpoznać, że jest to park kieszonkowy. Całość wydarzenia przyniosła pozytywne 
efekty, jednak ze strony władz nie padły słowa gwarancji na realizację parków, tak jak 
zostały one podane w Wymiennikowni. Pojawił się za to temat prowadzenia konsultacji 
społecznych oraz promowania idei parków kieszonkowych w Gdyni 

18-19.06.2019 – PROMOCJA PROJEKTU W RAMACH IX KALININGRADZKIEGO 
FORUM REGIONÓW PARTNERSKICH 
Promocja zagraniczna projektu w kraju znajdujących się poza UE w postaci udziału 

przedstawicieli partnera wiodącego w międzynarodowym Forum Partnerskim w 

Kaliningradzie. Spotkanie związane z specjalnym zaproszeniem Administracji Obwodu 

Kaliningradzkiego, zainteresowanego możliwościami i stosowanymi metodami 

oferowanymi przez projekt SB YCGN. Udział przedstawiciela LP w wydarzeniu w 

Obwodzie Kaliningradzkim był konieczny ze względu na obowiązek rozszerzenia wiedzy 

na temat metod włączenia młodego pokolenia do aktywności publicznej oraz chęci 

poznania idei projektu  SB YCGN. W trakcie wydarzenia dokonano objaśnienia założeń 

sieci YCG w trakcie dedykowanych paneli dyskusyjnych, uczestnikom spotkania jako 

przykład współdziałania obywatelskiego samorządu i grup formalnych i nie formalnych 

 

24.06.2019 – WYSŁUCHANIE PUBLICZNE Z PRAC GRUPY YCG I OKRĄGŁEGO 
STOŁU W IŁAWIE  
Po przejściu etapu diagnozowania problemu w Gminie Iława (najpierw między politykami 

i młodzieżą, potem na seminarium z lokalną grupą młodzieżową) przedstawiciele 

Młodzieżowej rady Miasta i jej reprezentant Bartosz Bielak zaprezentował podczas sesji 

rady Miejskiej, lokalnym decydentom wnioski oraz rekomendacje do dalszej pracy nad 

wybranym przez władze tematem dot. usprawnienia systemu stypendialnego w Gminie 

Iława. W trakcie wysłuchania publicznego ustalono dalsze prace nad współudziałem 

młodych (reprezentanci różnych organizacji młodzieżowych) w procesie kształtowania 

nowego regulaminu stypendiów miejskich 

 

25.06.2019 – WYSŁUCHANIE PUBLICZNE Z PRAC GRUPY YCG I OKRĄGŁEGO 
STOŁU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM  
W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim w trakcie Sesji Rady 
Miejskiej odbyło się pierwsze wysłuchanie publiczne po „okrągłym stole YCG” , na którym 
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w formie wystąpienia publicznego 
przedstawiła na forum podsumowanie wyników rozmów przeprowadzonych 18 kwietnia 
br. dotyczących wprowadzenia w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie programu 
stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów w roku szkolnym 2019-2020. 

 

28.06.2019 - PIERWSZE POLSKIE REGIONALNE SPOTKANIE SIECI GRUP 
MŁODZIEŻOWYCH (YCG) W ELBLĄGU  
Spotkanie sieciowe projektu skupiające 5 lokalnych samorządów polskich: Elbląg, Iławę, 
Dzierzgoń, Nowe Miasto Lubawskie, Gdynia. Wzięło w nim udział ponad 40 uczestników 
reprezentujących samorząd, polityków, młodzież i przedstawicieli lokalnych organizacji i 
instytucji działających na rzecz młodzieży.  
Regionalne forum YCGN służyło głównie wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. Była 
to okazja do zapoznania się z zagadnieniami i tematami, które okazały się ważne z 
punktu widzenia samorządów i młodzieży. Tematy takie jak: parki kieszonkowe, 
stypendia, budżet obywatelski, wsparcie warunków życia młodzieży w społecznościach 
lokalnych, zostały ponownie omówione przez członków władz lokalnych wraz z 
młodzieżą. Wydarzenie było okazją do podsumowania i oceny lokalnych spotkań w 
formie okrągłych stołów, które odbyły się w każdej organizacji partnerskiej sieci YCG.  
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Podczas regionalnego forum uczestnicy mieli okazję pracować nad wspólnymi tematami i 
inicjatywami (np. Projektami), które można rozwijać w szerszej niż tylko lokalnej koalicji. 
Regionalne spotkanie Sieci Grup Młodzieżowych okazało się bardzo efektywne. Pomogło 
wyciągnąć wnioski z dotychczasowych działań oraz zebraliśmy pomysły na przyszłe 
działania sieci, które mogą stać się ważnym przyczynkiem do powstania Karty Zasad.  Z 
podsumowania pierwszej rundy okrągłych stołów wynikło, że narzędzie okrągłych stołów 
stworzone na potrzeby projektu SB YCGN zostało dobrze zaprojektowane, model 
dyskusji za pomocą metody word cafe został oceniony jako bardzo pomocne narzędzie 
do rozmów. Z podsumowania dotyczącego wizji Sieci Grup Młodzieżowych wynikło 
przede wszystkim, że uczestnicy (zarówno młodzi, jak i dorośli), widzą ją skierowaną 
przede wszystkim do młodych. Ciekawe było, że i młodzi i dorośli podnieśli temat, żeby w 
struktury decyzyjne zaangażowani byli młodzi ludzie. Główny zrąb działania sieci miałby 
być podobny do tego, który już zaproponowaliśmy w ramach projektu, czyli cykliczne 
spotkania na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym oraz praca nad 
konkretnymi ważnymi tematami. Bardzo ważnym elementem okazała się też wymiana 
doświadczeń, wzajemne inspirowanie się, jak również integracja (szczególnie dla 
młodych). 

28-29.08.2019 – DWUDNIOWA WIZYTA STUDYJNA NA LITWIE (KLAIPEDA I 
TELSIAI)  
Warsztaty dla dorosłych i młodzieży połączone z wizytami studyjnymi w miejscach 
wskazanych przez partnerów, przedstawiające stan uczestnictwa w życiu obywatelskim i 
społecznym oraz sposób włączenia młodych ludzi w procesy partycypacyjne na Litwie. 
Udział wzięło 37 uczestników z Polski Litwy i Szwecji. W trakcie wizyty uczestnicy 
odwiedzili szereg lokalnych placówek wspierających młodzież na Litwie. 
28 sierpnia rozpoczęła się wizyta studyjna dla młodzieży i jej opiekunów w Kłajpedzie, 
gdzie pierwszym odwiedzonym miejscem był Park Technologiczno-Naukowy. Uczestnicy 
mogli dowiedzieć się, co robi Park na co dzień. Kolejnym miejscem była organizacja 
QTIME, która jest prywatną inicjatywą dla młodzieży. W QTIME młodzi ludzie mogą nie 
tylko spędzać wolny czas na rozwijaniu swoich zainteresowań, np. taniec, rzemiosło lub 
gry. Jest to miejsce, w którym za niewielką opłatą mogą korzystać z całej infrastruktury. 
Następnie uczestnicy odwiedzili Uniwersytet w Kłajpedzie, Youth Open Space - Queen 
Louise Youth Center i Culture Factory, które są kolejnymi miejscami, w których młodzi 
ludzie mogą spędzać wolny czas, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania. 
Drugi dzień rozpoczął się od spotkania z burmistrzem Telsiai w Urzędzie Miasta, który 
przywitał gości i przedstawił informacje o zaangażowaniu miasta i młodzieży. Następnie 
uczestnicy udali się do biblioteki miejskiej, gdzie przedstawiciel Litewskiej Rady 
Młodzieży. Innym miejscem podczas wizyty studyjnej było Telsiai Youth Open Space 
Center, które jest mobilnym centrum, które podróżuje do pobliskich wiosek, gdzie 
pracownicy spędzają czas z młodymi ludźmi i pomagają im rozwijać ich zainteresowania. 
Część grupy po wizycie w ośrodku młodzieżowym udała się na spotkanie w Urzędzie 
Miasta Telsiai, gdzie odbyło się posiedzenie Rady Gminy. 
Ostatnim elementem wizyty studyjnej było spotkanie z 5 organizacjami młodzieżowymi 
reprezentującymi organizację katolicką, harcerzami, Parlamentem Młodzieży, klubem 
dyskusyjnym i Stowarzyszeniem Strzelców.  

 

 

 

13-14.09.2019 - UDZIAŁ W WYDARZENIU NA ZAPROSZENIE SIA4Y - 
STRENGTHENING CIVIL SOCIETY RIGHTS BY INFORMATION ACCESS FOR 
EUROPEAN YOUTH W FINLANDII (PORVOO) 
Udział przedstawicieli projektu w wydarzeniu zewnętrznym w ramach budowania synergii 
między projektami SB YCGN oraz SIA4Y, w związku z realizacją działań i zadań 
zaplanowanych w karcie projektu polegającymi na komunikacji projektu oraz promocji i 
propagowaniu rozwiązań w dziedzinie młodzieży (desyminacja efektów) wypracowanych 
w trakcie realizacji zadań projektowych.  
Wspólna dyskusja i ustalenia pomiędzy partnerami Polskimi i Fińskimi poświęcone 
stosowanych metod i technik zwiększania partycypacji obywatelskiej w krajach Bałtyku i 
wypracowanie wspólnych dobrych praktyk w oparciu o lokalne możliwości danych 
samorządów. Dokonano również omówienia uwarunkowań historycznych i kulturowych 
mających wpływ na obecny stan aktywności społecznej mieszkańców, a zwłaszcza  
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młodych ludzi. 

17.09.2019 – SPOTKANIE KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO PROJEKTEM W ŁAWIE 
Spotkanie partnerów z Polski i Litwy odbyło się w Iławskim Centrum Kultury. Dotyczyło 

planowania i realizacji dalszej części projektu, w tym zmian w konsorcjum i samej 

aplikacji oraz harmonogramu działań do końca trwania projektu.  Podsumowanie 

dotychczasowych działań w ramach sieci oraz dokonanie ich oceny. W trakcie spotkania 

partnerskiego przedstawiciele liderów poszczególnych WP omówili główne kwestie 

dotyczące wykonania wskaźników projektu i zaplanowali ostatnią fazę realizacji działań 

projektowych przewidzianych do marca 2020. W trakcie obrad sporo miejsca poświęcono 

kwestii przeprowadzenia kampanii online w lokalnych samorządach i udziału 

poszczególnych aktorów w niej 

 

19.09.2019 – WYSŁUCHANIE PUBLICZNE Z PRAC GRUPY YCG I OKRĄGŁEGO 
STOŁU W ELBLĄGU  
 Po przejściu etapu diagnozowania problemu w ramach seminarium sieciowego, 
przedstawiciele lokalnej grupy młodzieżową reprezentowani przez Przewodnicząca MRM 
mieli okazje zaprezentować lokalnym decydentom wnioski oraz rekomendacje do dalszej 
pracy nad budżetem obywatelskim w Gminie Miasta Elbląg. 
W dniu 19 września 2019 roku podczas sesji Rady Miasta Elbląga, w obecności: 
Prezydenta Witolda Wróblewskiego, wiceprezydentów Janusza Nowaka i Edwarda 
Pietrulewicza, posłów na Sejm RP Elżbiety Gelert i Jerzego Wilka, Dyrektorów 
Departamentów elbląskiego Urzędu Miejskiego wszystkich radnych, odbyło się 
wysłuchanie publiczne jako następstwo obrad Elbląskiego Lokalnego Okrągłego Stołu” 
poświęconego budżetowi obywatelskiemu. Wystąpienie Przewodniczącej Młodzieżowej 
Rady Miasta Elbląg - Aleksandry Dąbrowskiej zostało zarejestrowane i jest dostępne pod 
linkiem  https://youtu.be/nVPxjrcoSUs. Wysłuchanie publiczne odbyło się w obecności 
mediów : Truso tv, elbląskich gazet internetowych portel.pl, info.elblag.pl. 

 

19.09.2019 – WYSŁUCHANIE PUBLICZNE Z PRAC GRUPY YCG I OKRĄGŁEGO 
STOŁU W GDYNI 
Publiczne wysłuchanie podsumowujące działalność sieci YCG w Gdyni podczas 
posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej UM Gdynia. W trakcie obrad przedstawiciel 
Młodzieżowej Rady Miasta Gdynia Kamil Sarapuk przedstawił efekty debaty  i 
podsumował rezultaty spotkania „Parki kieszonkowe w Gdyni – okrągły stół. Spotkanie 
młodzieży z lokalnymi władzami i przedstawicielami strefy NGO”. Niebywałym sukcesem 
tych działań jest uwzględnienie części z zaprezentowanych uwag, które znajdą swoje 
odzwierciedlenie w ogólno-miejskim projekcie Budżetu Obywatelskiego 2019, który 
uzyskał drugi wynik w głosowaniu i zostanie zrealizowany. Parki kieszonkowe powstaną 
na Grabówku, Leszczynkach, w Chyloni, Pustkach Cisowskich, na Pogórzu, Wzgórzu 
Świętego Maksymiliana, Działkach Leśnych, a także w Wielkim Kacku i na Dąbrowie. 
Będą mieć różną powierzchnię – od 310 m.kw. (Dąbrowa) po 1200 m.kw. (Pogórze). 

 

24-25.09.2019 - UDZIAŁ W WYDARZENIU PROGRAMOWYM INTERREG SB ANNUAL 
EVENT OSTRÓDA 
Wydarzenie Programowe. Czwarta coroczna impreza programu Interreg South Baltic 
odbyła się w dniach 24-25 września w Ostródzie, która poświęcona była wymianie 
doświadczeń i wzajemnym uczeniu się na temat ważnych kwestii, które osiągają 
końcowy etap realizacji projektów. 
Udział w nim wzięli beneficjenci Programu w postaci partnerów projektu, przedstawiciele 
władz lokalnych i regionalnych, naukowców, badaczy, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych, polityków zainteresowanych zielonymi technologiami, ochroną 
środowiska, przemysłem morskim, rynkiem pracy, zrównoważoną turystyką i 
transportem. Spotkanie podzielone było na dwa dni wydarzeń tematycznych:  
Pierwszy dzień - networking, kapitalizacja i działania społecznościowe- Pierwszego dnia 
działania w sieci, seminaria i dyskusje które miały dać wgląd w ważną kwestię 
kapitalizacji.  
Drugi dzień - komunikacja, wytrzymałość, przyszłe wyzwania i oczekiwania - Drugiego 
dnia zaproszeni eksperci, regionalne punkty kontaktowe i zespół Wspólnego Sekretariatu 
poprowadzą dwie sesje równoległych warsztatów. Będziesz miał okazję wymienić się 
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doświadczeniami z innymi partnerami projektu, porozmawiać o nadchodzącym okresie 
programu i wyzwaniach we współpracy międzykulturowej. 

25.09.2019 - DRUGIE LOKALNE  FORUM DYSKUSYJNE W FORMIE „OKRĄGŁEGO 
STOŁU” POD NAZWĄ „ZNACZENIE PROCESÓW DEMOKRATYCZNYCH I 
ZAANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY W DZIAŁANIA DECYZYJNE WŁADZ LOKALNYCH” 
W TELSIAI (LITWA) 
W sumie w wydarzeniu sieciowym wzięły udział 32 osoby: 2 członków rady gminy, 3 
przedstawicieli administracji gminy, 2 przedstawicieli rady młodzieży, 1 nauczyciel 
gimnazjum, 18 uczniów szkół z kilku gimnazjów i szkół średnich w Telsiai, 2 uczniów 
szkoły zawodowej i 2 projekty YCGN koordynatorzy (Arūnas Juška i Birutė Jatautaitė). 
Celem spotkania - omówienie znaczenia procesów demokratycznych i udziału młodzieży 
w procesach decyzyjnych samorządu lokalnego - w szczególności spotkań Rady 
Lokalnej, oraz identyfikacja niektórych zagadnień, które mają kluczowe znaczenie dla 
uczestników - młodych ludzi. Temat dyskusji przy okrągłym stole (problemy młodzieży w 
programach spotkań lokalnych rad) został zidentyfikowany we współpracy między 
kilkoma stronami - przedstawicielami projektu YCGN, administracją gminy, 
przewodniczącym rady młodzieży i kilkoma członkami rady lokalnej lub gminnej (zwanej 
dalej „ Rada). Wybrany temat był dość ogólny, ponieważ według wszystkich stron 
zaangażowanych w przygotowanie dyskusji zgodziły się, że nie ma ogólnego 
zrozumienia znaczenia uczestnictwa młodzieży w posiedzeniach Rady, a także brak 
wystarczającej wiedzy wśród potencjalnych uczestników na temat ogólnych procesów 
posiedzenia Rady. 

 

26-27.09.2019 - UDZIAŁ W WYDARZENIU NA ZAPROSZENIE SIA4Y - 
STRENGTHENING CIVIL SOCIETY RIGHTS BY INFORMATION ACCESS FOR 
EUROPEAN YOUTH W BELGII (LOUVAIN) 
Konwencja została zorganizowana przez WeCitizens, we współpracy z EKES-em i 
Uniwersytetem w Louvain, w ramach projektu SIA4Y, w którym wzięło udział 14 
prelegentów z 11 różnych narodowości. Udział przedstawicieli projektu w wydarzeniu 
zewnętrznym w ramach budowania synergii między projektami SB YCGN oraz SIA4Y, w 
związku z realizacją działań i zadań zaplanowanych w karcie projektu polegającymi na 
komunikacji projektu oraz promocji i propagowaniu rozwiązań w dziedzinie młodzieży 
(desyminacja efektów) wypracowanych w trakcie realizacji zadań projektowych. Tematem 
przewodnim wydarzenia był dostęp do informacji dla młodzieży w Belgii oraz działania 
aktywizujące młodzież w krajach UE. W trakcie wydarzenia przedstawiono sposób 
włączenia młodych ludzi w procesy partycypacyjne w Belgii i dokonano porównania 
stosowanych metod w różnych krajach w tym z Polski, Finlandii, Estonii. 

 

02-04.10.2019 - DWUDNIOWA WIZYTA STUDYJNA W HÄSSLEHOLM (SZWECJA)  
Wizyta studyjna połączona z warsztatami poświęconymi przedsiębiorczości młodych i 
możliwości wsparcia przez lokalne samorządy inicjatyw młodzieży w dziedzinie edukacji i 
wzrostu uczestnictwa obywateli z  udziałem reprezentantów z Polski, Litwy i Szwecji. 
Podczas wizyty prawie 50 uczestników miało okazję poznać szwedzkie metody pracy z 
młodymi ludźmi i ponownie nawiązać nowe kontakty i doświadczenia bezpośrednio od 
młodych ludzi, polityków i specjalistów, a także zdobyć wiedzę na temat skandynawskich 
rozwiązań w celu zwiększenia aktywności społecznej ta wyjątkowa grupa, która jest 
młodym pokoleniem europejskim. Uczestnicy odwiedzili m.in. 

 zamek Hovdala, w którym poznaliśmy historię regionu i regionalne uwarunkowania 
historyczne, 

 Hässleholmsgården, gdzie mogliśmy poznać ścieżkę, którą trzeba było podjąć, aby 
zrealizować plany miasta dotyczące otwarcia nowego centrum młodzieżowego, 

 Mötesplats Ljungdala i Markan - dwa miejsca, w których można spotkać i wspierać 
młodych ludzi i dorosłych jako centra aktywności lokalnej 

 Vocational University - niesamowity uniwersytet zapewniający edukację techniczną i 
promocję specjalistów, zapewniający wsparcie lokalnym rynkom pracy 
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17-18.10.2019 - WARSZTATY ROZWOJU KOMPETENCJI MRM W RAMACH 
PROJEKTU YCGN W ELBLĄGU 
Szkolenie i warsztaty przygotowawcze poświęcone młodzieży z Elbląga (Miejska Rada 
Młodzieży i lokalne rady szkolne) w ramach sieci Youth Core Group Network mające na 
celu przygotowanie uczestników do pełnienia ambasadorów sieci oraz podniesienie 
kompetencji dotyczących partycypacji obywatelskiej młodego pokolenia w Elblągu. 
Tematem przewodnim spotkania było znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jak zwiększyć 
współpracę młodzieży z jednostką samorządu terytorialnego 
Były to warsztaty skierowane dla elbląskiej młodzieży i członków Młodzieżowej Rady 
Miasta połączone z warsztatami poświęconymi poszerzaniu wiedzy, umiejętności w 
zakresie uczestnictwa obywatelskiego. Blisko 50 uczestników wzięło w nich udział. 
Warsztaty prowadzone były przez Fundację Civis Polonus wspierane przez 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Bałtyk 

 

24-27.10.2019 - UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NECE- 
NETWORKING EUROPEAN CITIZENSHIP EDUCATION CONFERENCE UNDER THE 
NAME "CONFRONTING INEQUALITIES! THE ROLE OF CITIZENSHIP EDUCATION" 
W GLASGOW (SZKOCJA) 
Partnerstwo projektu YCGN wzięło udział w Europejskiej Konferencji Edukacji 
Obywatelskiej NECE- Networking pod nazwą „W obliczu nierówności! Rola edukacji 
obywatelskiej” w Glasgow Był to czas intensywnej aktywności nie tylko podczas samej 
konferencji, ale także po niej, w formie pracy i debat zespołu projektowego SB YCGN. 
Indywidualne warsztaty / panele i dyskusje mające na celu przyczynienie się do lepszego 
osiągnięcia wyników projektu YCGN, dotyczące edukacji obywatelskiej młodych ludzi, 
podnoszenia świadomości, wiedzy i umiejętności uczestników projektu na temat 
uczestnictwa obywatelskiego i demokracji dla młodych ludzi.  
28.10.2019 - DRUGIE LOKALNE  FORUM DYSKUSYJNE W FORMIE „OKRĄGŁEGO 
STOŁU” KTÓREGO TEMATEM PRZEWODNIM BYŁ ZAKŁAD KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ W OCZACH MŁODZIEŻY W IŁAWIE 
W trakcie spotkania przedstawiciele młodzieży z różnych środowisk - PCK, orkiestry 
dętej, harcerstwa i MRM - wypracowali wnioski dotyczące iławskiej komunikacji miejskiej, 
zwracając tym samym władzom miasta uwagę na swoje potrzeby i oczekiwania w 
stosunku do ZKM. Jak stwierdzili zaproszeni goście, spotkanie było bardzo bogate 
merytorycznie a wiele z przedstawionych i wypracowanych przez młodzież wniosków 
zostanie w bliższej lub dalszej przyszłości zrealizowanych. 
Nad całością przedsięwzięcia czuwał radny Tomasz Woźniak - opiekun MRM. W panelu 
dyskusyjnym udział wzięli także: Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Iławie Michał Młotek, z-ca burmistrza Iławy Dorota Kamińska, radni 
miejscy Tomasz Sławiński, Anna Pogodowska oraz Zbigniew Miecznikowski, kierownik 
wydziału utrzymania mienia komunalnego Julia Bartkowska, prezes ZKM w Iławie Roman 
Smoliński oraz naczelnik wydziału ruchu drogowego KPP w Iławie Sławomir Kołpacki. 

 

30.10.2019 - DRUGIE LOKALNE  FORUM DYSKUSYJNE W FORMIE „OKRĄGŁEGO 
STOŁU” W ELBLĄGU POD NAZWĄ „ELBLĄSKI WOLONTARIUSZ - TO BRZMI 
DUMNIE” W ZAKRESIE OCENY STANU I ROZWOJU WOLONTARIATU W ELBLĄGU. 
Tematem spotkania sieciowego był szeroko rozumiany wolontariat i kwestie go 
dotyczące. W trakcie warsztatów prowadzonych metodą „word cafe” uczestnicy 
reprezentujący młodzież, organizacje w tym Fundację Elbląg, Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy, Elbląskiego Centrum Wolontariatu oraz przedstawiciele lokalnego 
samorządu skupili się na wypracowywaniu możliwych rozwiązań i technik wsparcia, 
zrozumienia i rozwoju idei wolontariatu w Gminie Miasta Elbląg. W trakcie prac 
stolikowych swoją wiedzą znani i doświadczeni aktywiści wsparli uczestników w pracach 
nad tematami dot. m.in. promocji tej formy działalności społecznej młodych ludzi, 
sposobów wsparcia uczestników, kompetencji i umiejętności wymaganych od 
wolontariusza. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób. 
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30.10.2019 - DRUGIE LOKALNE  FORUM DYSKUSYJNE W FORMIE „OKRĄGŁEGO 
STOŁU” W GDYNII POŚWIĘCONE TRANSPORTOWI MIEJSKIEMU W GDYNII 
Spotkanie przeprowadzone zostało z pomocą metody World Cafe, która polegała na 
opracowywaniu przez uczestników odpowiedzi na 3 określone wcześniej tematy. Tematy 
zostały wybrane we współpracy z młodzieżą z Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i 
skonsultowane z Przewodniczącą Rady Miasta Gdyni – Panią Joanną Zielińską. Brzmiały 
one następująco: Jak powinny być ustalane rozkłady jazdy komunikacji miejskiej by 
spełniały potrzeby młodych ludzi? Jakie znacie możliwości wpłynięcia na komfort 
użytkowania komunikacji miejskiej w Gdyni i czy jest możliwe by któreś z pomysłów 
młodzieży wprowadzić w naszym mieście?  Czy pieszy w Gdyni jest bezpieczny?  
Spotkanie miało formę otwartej dyskusji. Jego celem było umożliwienie spotkania 
młodzieży z osobami decyzyjnymi, uwrażliwienie uczestników na różne punkty widzenia, 
nauka słuchania i możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące młodzież pytania. 
Sukcesem była duża frekwencja na Okrągłym Stole i liczna obecność młodzieży – 
reprezentantów samorządów uczniowskich (często wraz z ich opiekunkami ze szkół). W 
spotkaniu wzięło udział 68 osób. 

 

05.11.2019 - DRUGIE LOKALNE  FORUM DYSKUSYJNE W FORMIE „OKRĄGŁEGO 
STOŁU” W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM POŚWIĘCONE USPRAWNIENIU PRACY 
ZASADOM, METODOM I FORMOM, DZIALANIA CENTRUM KULTURY  
W Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się debata, w której 
wzięli udział: burmistrz, dyrektorka Centrum, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, 
samorządów uczniowskich oraz biblioteki miejskiej. Celem spotkania było dostosowanie 
oferty oraz działania Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb mieszkańców, a przede 
wszystkim młodzieży. W trakcie debaty padło wiele pomysłów m.in. na tematy: jak 
młodzież może włączyć się w tworzenie przestrzeni i oferty, m.in. promowanie wydarzeń, 
zagospodarowanie sal na potrzeby młodych ludzi, wprowadzenie nowych zajęć itp. 
Wspólnie z burmistrzem postanowiono, że jest to dopiero początek współpracy 
przedstawicieli władz z młodzieżą i że potrzebne będą kolejne spotkania. 

 

07.11.2019 - DRUGIE LOKALNE  FORUM DYSKUSYJNE W FORMIE „OKRĄGŁEGO 
STOŁU” W DZIERZGONIU POŚWIĘCONE USPRAWNIENIU OFERTY SPORTOWEJ 
MIASTA I DOSTOSOWANIU JEJ DO POTRZEB MŁODZIEŻY 
Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego 
w Dzierzgoniu. Celem wydarzenia była debata zainteresowanych stron na temat sportu 
młodzieżowego w gminie Dzierzgoń. W debacie licznie wzięła udział młodzież z 
młodzieżowej rady i miejscowych szkół, przedstawiciele Rady Gminy, Urzędu i lokalnych 
ośrodków sportowych. W trakcie debaty młodzi wypracowali bardzo dużo pomysłów na 
nowe inwestycje, zmiany i sposoby aktywizacji sportowej młodzieży. Na koniec głos 
zabrała burmistrz Dzierzgonia – Jolanta Szewczun, która potwierdziła, że na następne 
lata są zaplanowane pieniądze na nowe inwestycje sportowe i podane tutaj pomysły 
zostaną wzięte pod uwagę. Potwierdziła również, że planowane są zmiany w szkołach, 
dotyczące lekcji WF-u i zgłoszone podczas debaty uwagi zostaną wzięte pod uwagę. 

 

19.11.2019 -  PIERWSZE LOKALNE  FORUM DYSKUSYJNE W FORMIE 
„OKRĄGŁEGO STOŁU” W  HÄSSLEHOLM POŚWIĘCONE WPŁYWOWI MŁODYCH 
NA DECYZJE PODEJMOWANE W GMINIE (SZWECJA) 
W trakcie spotkanie, które odbyło się w lokalnym Inkubatorze przedsiębiorczości Gminy 
Hassleholm przedstawiciele projektu reprezentujący lokalny samorząd oraz pkt 
kontaktowy  EU-kontor Skåne Nordost spotkali się z lokalną młodzieżą i dyskutowali o 
sytuacji młodych w Gminie Hassleholm z pkt widzenia różnych środowisk i ich wpływie  
na kształtowanie lokalnych decyzji samorządu dotyczących życia lokalnego młodzieży. 
Było to pierwsze tego typu spotkanie, w trakcie którego partnerzy połączyli się online ze 
swoimi kolegami z Polski i Litwy, w celu wymiany dobrych praktyk związanych z 
organizacją tego typu wydarzeń sieciowych i omówienia najistotniejszych wniosków 
płynących z innych krajów. Spotkanie to miało na celu przekonać lokalną młodzież, iż ich 
rówieśnicy dzięki projektowi zostali już lepiej wysłuchani przez lokalne władze i włączeni 

w procesy partycypacyjne i jest to możliwe do przeprowadzenia w Szwecji. W rozmó w 
formule okrągłego stołu omówiono również planowana realizację projektu a zwłaszcza 
planowane kolejne spotkania, w tym spotkania międzynarodowe jak wizyty studyjne w 
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Polsce i na Litwie oraz wizyta partnerów w Hässleholm 

25.11.2020 – WYSŁUCHANIE PUBLICZNE Z PRAC GRUPY YCG I OKRĄGŁEGO 
STOŁU W IŁAWIE 
25 listopada 2019 na sesji rady miejskiej w Iławie zostały przedstawione wyniki prac z 
"Okrągłego stołu" zorganizowanego przez młodzieżową radę miasta 28 października, 
którego tematem przewodnim była szeroko pojęta komunikacja miejska w oczach 
młodzieży. Głównymi pomysłami którym poświęcone zostało najwięcej uwagi były między 
innymi zmiany w już istniejącym rozkładzie jazdy oraz kwestia powstania nowych 
przystanków oraz linii i połączeń. Omówiony został także pomysł nowych sposobów 
płatności za przejazdy w postaci biletomatów i aplikacji oraz koncept biletów czasowych. 
Poruszony został również temat innych środków komunikacji, takich jak hulajnogi 
elektryczne oraz rowery miejskie. Pod wątpliwość poddane zostały m. in częstotliwości 
zmian rozkładu jazdy czy korelacja rozkładu z planami lekcji w miejskich szkołach. 
Wszystkie wnioski zostały skrzętnie wysłuchane przez radnych miejskich, Burmistrza 
Miasta Iława wraz zastępcami oraz zaproszonych gości w tym kierownicy i Dyrektorzy 
jednostek, służby Urzędu Miasta 

 

28.11.2019 - DRUGIE POLSKIE REGIONALNE SPOTKANIE SIECI GRUP 
MŁODZIEŻOWYCH (YCG) W ELBLĄGU POD NAZWĄ :MŁODZI NA RZECZ 
ZILONEGO WZROSTU POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU. 
Spotkanie struktur regionalnych - skupiające 5 lokalnych samorządów polskich: Elbląg, 
Iława, Dzierzgoń, Nowe Miasto Lubawskie, Gdynia - odbyło się w Elblągu 28.11.2019. 
Wzięło w nim udział prawie 80 uczestników reprezentujących władze lokalne, młodzież. 
Regionalne forum YCGN służyło głównie wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. Była 
to okazja do zapoznania się z zagadnieniami i tematami, które okazały się ważne z 
punktu widzenia samorządów i młodzieży. 
Wydarzenie było okazją do podsumowania i oceny lokalnych spotkań w formie okrągłych 
stołów, które odbyły się w każdej organizacji partnerskiej sieci YCG. Podczas forum 
regionalnego uczestnicy mieli okazję pracować nad wspólnymi tematami i inicjatywami 
oraz planować zbliżającą się wizytę studyjną w Polsce. 
Tym razem głównym tematem całego wydarzenia była odpowiedź na pytanie: co to 
znaczy być „eko” i jak członkowie sieci Youth Core Group mogą wspólnie wspierać 
działania proekologiczne na obszarze Morza Bałtyckiego . 

 

03.12.2019 – UDZIAŁ W WARSZTATACH EUROPEJSKA SOLIDARNOŚĆ I PRAWA 
UE Z PERSPEKTYWY MŁODZIEŻY W GDAŃSKU 
W ramach projektu Connect Europe mającego na celu połączenie obywateli i 
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z Kartą praw podstawowych UE w  
historycznym miejscu jakim jest Europejskie Centrum Solidarności, którym znajduje się 
dziś historia walk Solidarności i polskiej walki o demokrację reprezentanci różnych 
środowisk mieli okazję dyskutować, co znaczy dla współczesnych ludzi idea solidarności. 
W trakcie warsztatu uczestnicy z 9 krajów UE oraz Rosji podejmowali rozmowy na temat 
przyszłości rozwoju ruchu solidarności społecznej oraz dyskutowali nad potrzebą 
stworzenia międzynarodowego porozumienia w sprawie wyzwań XXI wieku jak zmiany 
klimatu i podział społeczny, czy budowania międzynarodowej wspólnoty młodych ludzi. 

 

09.12.2019 – PRZYGOTOWANIE I ZLOŻENIE NOWEJ APLIKACJI POD NAZWĄ BSR 
CIVICS JAKO KONTYNUATORA DZIAŁAŃ PROJEKTU SB YCGN 
W ramach projektu SB YCGN przygotowano aplikację Seed Money (środki zalążkowe) w 
ramach program Interreg Region Morza Bałtyckiego, aby wspierać przygotowanie 
projektu zgodnie z Planem Działania w ramach strategii Unii Europejskiej dla Regionu 
Morza Bałtyckiego (EUSBSR).  
Projekt BSR CIVICS  ma na celu stworzenie przyszłego większego projektu w Programie 
Interreg BSR skupionego na rozwoju tematycznej sieci transgranicznej w regionie Morza 
Bałtyckiego, w skład którego wchodzą regionalni i lokalni politycy, urzędnicy i eksperci 
wyznaczeni przez kraje członkowskie BSR, którzy będą pracować w imieniu konsorcjum 
projektowego nad poprawą włączenia wszystkich obywateli, międzypokoleniowego 
dialogu na temat demokracji i edukacji obywatelskiej w krajach BSR, co może pomóc w 
ustanowieniu nowej solidarności między pokoleniami i lepiej przygotować obywateli do 
uczestnictwa w życiu demokratycznym. 
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Efekty przyszłej pełnej aplikacji przyczynią się do uzyskania przewagi nad konkurencją 
regionalną poprzez: Wspólny pogląd, połączenie kompetencji, konkretne projekty i 
współpracę. Przyszła sieć powinna służyć jako łącznik pomiędzy głównymi lokalnymi 
politykami i ekspertami oraz jest odpowiedzialna za zakotwiczanie i rozpowszechnianie 
informacji oraz wyników na forach. Projekt skierowany jest w szczególności do 
specjalistów i instytucji lokalnych, którzy są w stanie prowadzić międzysektorowe, 
lokalne, nieformalne sieci, a także mogą zajmować się promocją edukacji obywatelskiej i 
uczestnictwa oraz zrównoważonego rozwoju, a także stylu życia w regionie Morza 
Bałtyckiego. Grupą docelową programu są przede wszystkim urzędnicy publiczni 
odpowiedzialni za edukację obywatelską, instytucje szkolnictwa wyższego, lokalne 
organizacje pozarządowe, a zwłaszcza obywatele pracujący dla organizacji formalnych 
lub poza formalnych. Jednakże zaproszeni są także eksperci z zaawansowanym 
doświadczeniem w zakresie wdrażania edukacji obywatelskiej. Eksperci ci mogą 
pochodzić od władz lokalnych i regionalnych, izb, sektorów edukacji i specjalistów.  
11.12.2019 – E-WARSZTATY PROJEKTU SB YCGN 
Kampania online projektu pod nazwą wymiana międzynarodowych praktyk i doświadczeń 
w zakresie uczestnictwa w życiu obywatelskim młodych, którego celem było podnoszenie 
świadomości, promowanie uczestnictwa młodzieży na poziomie południowego Bałtyku 
oraz inicjowanie lub wspieranie młodych ludzi w ich dalszych działaniach. Warsztat miał 
charakter moderowanego spotkania online z przedstawicielami Youth Core Group z 
krajów członkowskich SE, LT, PL i samorządów uczestniczących w projekcie, w celu 
realizacja kampanii promocyjnej uczestnictwa obywatelskiego w Polsce, na Litwie i w 
Szwecji.  
W trakcie spotkania każdy z reprezentantów danych krajów przedstawił 3 problemy 
lokalne i krajowe (lub panbałtyckie), które zostały przez nich wybrane jako najbardziej 
istotne dla młodych ludzi w ich kraju / mieście. Po każdej prezentacji pojawiły się pytania 
z innych krajów oraz prowadzone działania do identyfikacji podobnych wyzwań w danym 
obszarze występujących w pozostałych regionach. Następnie uczestnicy zostali 
zaproszeni do głosowania na najistotniejsze tematy, które posłużą przygotowania nowych 
aplikacji projektowych w ramach różnych programów i dedykowane będą rozwiązaniu 
lokalnych problemów młodego pokolenia. 

 

12.12.2019 - UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJI "PARTYCYPACJA 
OBYWATELSKA MŁODZIEŻY W TEORII I PRAKTYCE" ZORGANIZOWANEJ W 
RAMACH PROJEKTU SB YCGN NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I EKONOMII 
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 
Wydarzenie zorganizowane przez przedstawicieli Wydział  Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej w ramach którego specjaliści oraz praktycy mieli szanse pokazać 
teoretyczną i praktyczna stronę zagadnienia aktywności obywatelskiej młodych ludzi. 
Międzynarodowa konferencja stanowiła jeden z elementów prezentacji naukowego 
dorobku projektu w trakcie, której zostały zaprezentowane informacje dotyczące 
młodzieżowej partycypacji obywatelskiej. W konferencji wzięły udział władze Politechniki 
Gdańskiej, i innych instytucji krajowych i zagranicznych, przedstawiciele samorządu, 
reprezentanci partnerów projektu SB YCGN, zaproszeni prelegenci z Polski, Litwy i Rosji, 
a także członkowie MRM. 
Konferencja poświęcona była w całości debacie dotyczącej problemu partycypacji 
obywatelskiej młodzieży w krajach BSR różnych pkt widzenia.. W trakcie spotkania w 
reprezentanci władz lokalnych, praktyków i naukowców podejmowali wspólne badania i 
analizowali dotychczasowe projekty skierowane do młodych ludzi z różnych grup 
społecznych i kulturowych. Uczestnicy w trakcie paneli dyskusyjnych mieli możliwość 
poznania rozbieżności między dostępną w temacie teorią a faktycznym stanem i 
funkcjonowaniem młodych osób w lokalnych społecznościach.  
Przedstawiono udział młodzieży z krajów bałtyckich i perspektyw jakie kształtują się dla 
tej grupy społecznej w przyszłości. W trakcie samego wydarzenia członkowie Sieci YCG 
mieli okazję zaprezentować rezultaty blisko dwuletnich zmian zaistniałych w lokalnych 
samorządach powstałych w ramach realizacji projektu i jego działań.  Dokonano 
podsumowania i prezentacji metody Okrągłych Stołów jako aktywnej metody pracy 
lokalnych środowisk samorządowych z młodzieżą. 
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16.12.2019 – WYSŁUCHANIE PUBLICZNE Z PRAC GRUPY YCG I OKRĄGŁEGO 
STOŁU W DZIERZGONIU 
W dzierzgońskim ratuszu podczas Komisji Oświaty 16.12.20119 r. odbyło się 
wysłuchanie publiczne wniosków wypracowanych na Okrągłym Stole 7 listopada 2019 r. 
Zostały zaprezentowane efekty pracy uczestników listopadowego wydarzenia, 
Młodzieżowa Rada Miejska Gminy Dzierzgoń zwróciła również uwagę na 
zainteresowanie młodzieży przedsięwzięciem i merytoryczną dyskusją w temacie 
aktywizacji sportowej młodzieży, nowych inwestycji sportowych oraz lekcji WF-u. 
Młodzi uczestnicy pierwszego okrągłego stołu YCGN reprezentowani przez 
przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Dzierzgoń – Szymona Kamińskiego mieli 
okazję podjąć dyskusję z przedstawicielami władz na temat aktywności lokalnej 
młodzieży i sposobów funkcjonowania lokalnych instytucji . 

 

19.12.2019 – WYSŁUCHANIE PUBLICZNE Z PRAC GRUPY YCG I OKRĄGŁEGO 
STOŁU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 
W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się drugie 
wystąpienie publiczne Młodzieżowej Rady Miasta, na którym radny Maksymilian Rogalski 
przedstawił na forum posiedzenia komisji wspólnych Rady Miejskiej podsumowanie 
wyników rozmów „Spotkania przy okrągłym stole”, które miało miejsce 5 listopada 2019. 
Młodzieżowy  radny przedstawił wypracowane przy okrągłym stole wnioski na temat 
współpracy z Miejskim Centrum Kultury oraz przedstawił wiele nowych inicjatyw 
aktywizujących nowomiejską młodzież i zachęcających do dalszych działań, rozwijania 
pasji i zainteresowań. 
W wystąpieniu publicznym uczestniczyli m.in.: Burmistrz Józef Blank wraz z Zastępcą 
Damianem Artuszewskim, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Nadolski wraz z 
radnymi, Skarbnik Wioletta Chętnicka, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu 
Dorota Osińska, Kierownik Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej Jerzy 
Grządzielewski. 

 

30.12.2019 – WYSŁUCHANIE PUBLICZNE Z PRAC GRUPY YCG I OKRĄGŁEGO 
STOŁU W ELBLĄGU 
Podczas sesji Rady Miasta Elbląg, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg, 
Aleksandra Dąbrowska, przedstawiła wnioski z debaty wokół okrągłego stołu na temat  
wolontariatu. 
Wystąpienie to odbyło się w obecności całej Rady Miasta Elbląg, prezydenta Witolda 
Wróblewskiego, wiceprezydentów, dyrektorów departamentów Urzędu Miejskiego w 
Elblągu. Ponadto na Sesji obecni byli posłowie na Sejm RP Monika Falej i Jerzy Wilk 
oraz przedstawiciele mediów (Truso TV, Radio Olsztyn, portel.pl, info.elblag.pl, 
dziennikelblaski.pl). Przewodnicząca MRME krótko scharakteryzowała obrady 
przedstawiając biorących w nich udział gości, specjalistów i praktyków z dziedziny 
wolontariatu oraz zaznajomiła słuchaczy z wnioskami, do których doszli Radni 
Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg. 

 

15.01.2020 – DRUGIE SPOTKANIE SIECI YCG W HASSLEHOLM (SZWECJA) 
Spotkanie przedstawicieli samorządu szwedzkiego reprezentowanego przez Ola Hall z 
reprezentantami lokalnej młodzieży w ramach sieci Grup Młodzieżowych. Wydarzenie 
dedykowane uruchomieniu dialogu pomiędzy samorządem a przedstawicielami 
organizacji młodzieżowych. W trakcie spotkania młodzi ludzie mieli okazję ocenić i 
wypowiedzieć się na następujące tematy: 
1. Co sądzisz o możliwościach wpływania przez młodych ludzi w gminie? 
2. W czym chcesz zabrać głos? 
3. Czy chciałbyś wziąć udział w warsztatach, podczas których omawiamy przyszłe 
projekty w gminie? 
Z przeprowadzonych rozmów jasno wynikało, iż młodzież Szwedzka potrzebuje wsparcia, 
i chciałaby zabrać głos w sprawach związanych z działalnością młodzieży, w tym 
planowaniu utworzenia nowego centrum młodzieżowego, które stanowią obecnie 
największą inicjatywę skierowana do młodego środowiska z terenów Gminy. 
Stwierdzono, iż wymagane też będzie większe zaangażowanie lokalnych polityków i 
organizacji jak  Markan and Mötesplats Ljugdala w umożliwienie dialogu i wypracowania 
wspólnych rozwiązań. 
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28.01.2019 – WYSŁUCHANIE PUBLICZNE Z PRAC GRUPY YCG I OKRĄGŁEGO 
STOŁU W GDYNII 
W dniu 28 stycznia 2020 przedstawicielki Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni – radna Julia 
Wyczk oraz opiekun Marta Otrębska – wzięły udział w spotkaniu Komisji Gospodarki 
Komunalnej Rady Miasta Gdyni. Celem spotkania było przekazanie radnym rekomendacji 
wypracowanych podczas okrągłego stołu dotyczącego dostosowania transportu 
miejskiego w Gdyni do potrzeb młodzieży. 
Opiekun Marta Otrębska rozpoczęła od przedstawienia formuły spotkania oraz kulisów 
jego organizacji. Następnie młodzieżowa radna Julia Wyczk przedstawiła najważniejsze 
rekomendacje wypracowane podczas okrągłego stołu. Na koniec radni mieli okazję 
zadania pytań dotyczących rekomendacji oraz odniesienia się do postulatów młodzieży. 

 

19-21.02.2020 – WIZYTA STUDYJNA W POLSCE W ELBLĄGU, IŁAWIE, NOWYM 
MIEŚCIE LUBAWSKIM ORAZ GDYNI 
Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w 
porozumieniu z Fundacją Civis Polonus z Warszawy oraz z lokalnymi samorządami 
(Elbląg, Gdynia, Iława, Nowe Miasto Lubawskie) i organizacjami krajowymi wspierającymi 
i integrującymi młodzież jak m.in.: Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Rada Dzieci i 
Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej czy Rada Dialogu 
z Młodym Pokoleniem. 
Była to czwarta wizyta studyjna projektu SB YCGN w samorządach członkowskich 
projektu, a zarazem pierwsza wizyta studyjna całego zespołu w Polsce. Stanowiła ona 
podsumowanie dotychczasowych działań realizowanych w samorządach w ramach 
projektu, który trwa od ponad dwóch lat i jest finansowany z programu Interreg 
południowy Bałtyk 2014-2020.  Wizyta studyjna w Polsce, w której Gmina Miasta Elbląg 
pełniła rolę gospodarza i bazy logistycznej dla całego wydarzenia to element 
obowiązkowy dla wszystkich partnerów krajowych i zagranicznych stanowiący 
kontynuację części szkoleniowo-warsztatowej obejmującej przedstawicieli z Polski, Litwy, 
Szwecji. Celem wizyty było zobrazowanie sytuacji samorządu młodzieżowego w Polsce 
oraz szeroko pojętej partycypacji obywatelskiej, występującej na różnych szczeblach 
funkcjonowania naszych samorządów. Jednym z zadań wydarzenia była  prezentacja 
polskich metod aktywizacji młodego pokolenia i działań w zakresie włączania 
obywatelskiego i wspierania młodych obywateli (na przykładzie polskich samorządów i 
organizacji działających na rzecz młodzieży). 

 

 

 

 

 

12.03.2020 –   DRUGIE SZWEDZKO-LITEWSKIE  REGIONALNE SPOTKANIE SIECI 
GRUP MŁODZIEŻOWYCH (YCG) W TELSIAI ( LITWA) POD NAZWĄ :MŁODZI NA 
RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 
Wydarzenie organizowane przez partnerów reprezentujących litewskie organizacje 
partnerskie – Gminę Telsiai oraz  Telsiai Community Foundation w ramach spotkań sieci 
Youth core Group. 
Celem drugiego międzynarodowego spotkania sieciowego w formie forum partnerskiego 
była wzajemna nauka i wymiana dobrych praktyk wśród dwóch partnerów - gminy 
Hassleholm i Telšiai. Tematem przewodnim były lokalne polityki wobec młodzieży, 
przedstawienie pomysłów na funkcjonowanie istniejących struktur i instytucje  

wspierających młodzież. Drugim nie mniej ważnym celem było umożliwienie młodym 
ludziom z Szwecji i Litwy otwartej dyskusji na różne tematy, w celu zidentyfikowania 
podobieństw i różnic w aktywności społecznej młodych ludzi w obu krajach, poziomie  
uczestnictwa i wyzwaniom napotykanym przez młodzież.  
Udział w spotkaniu wzięło ponad 40 uczestników, w tym uczestnicy z Hassleholm 
reprezentujący gminę Hassleholm oraz lokalni przedstawiciele administracji gminy, 
Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego Telšiai (nauczyciele i studenci), 
Gimnazjum Telšiai Žemaitės (nauczycieli i uczniów) 
Wizyta w Telšiai rozpoczęła się od spotkania wprowadzającego w Urzędzie gminy 
Telšiai. Goście spotkali się i przeprowadzili krótką rozmowę z administracją gminy i 
podzielili się specyfiką pracy z młodzieżą w Hässleholm i Telsiai. 
Potem nastąpiły lokalne wizyty, w ramach których odwiedzono: 

1. Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego  
2. Otwarte centrum młodzieżowe 
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3. Gimnazjum Telšiai Žemaitės  
Najważniejszą częścią była dyskusja między gośćmi Telšiai i Hässleholm dotycząca 
następujących zagadnień: ochrona środowiska, wirus Corona COVID-19 i migracja. 
Ponieważ wizyta zbiegła się w czasie z obchodami 30. rocznicy odzyskania przez Litwę 
niepodległości, goście mieli okazję uczestniczyć lub obserwować kilka wydarzeń w 
Kłajpedzie. 
28.03.2020 - ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU VIDEO POD NAZWĄ „PARTYCYPACJA 
OBYWATELSKA I AKTYWNOŚĆ MŁODZIEŻY W KRAJACH MORZA BAŁTYCKIEGO 
OCZAMI PROJEKTU SB YCGN”  ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE 
GMIN RP EUROREGION BAŁTYK, W RAMACH PROJEKTU SB YCGN  
Konkurs miał na celu przyczynić się do lepszego zrozumienia tego, jakimi 
niepowtarzalnymi walorami i dobrymi praktykami w dziedzinie młodzieży dysponują 
samorządy lokalne w: Polsce, Litwie, Szwecji. 
Działania umożliwiły uczestnikom - społecznościom, gminom, dzieciom w wieku 
szkolnym / studentom, społecznościom młodzieżowym, radom młodzieżowym i różnym 
zainteresowanym przedstawicielom młodzieży na: 
 - podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat sytuacji młodych ludzi w UE i 
przedstawienie miejsca oraz możliwości rozwoju w lokalnych społecznościach,  
- określenie możliwości i wyzwań życia młodych osób; 
- wypowiedzieć się na temat, co oznacza być aktywnym lub biernym obywatelem oraz 
jakie są tego korzyści i skutki; 
Nadesłano łącznie 6 prac konkursowych, przygotowanych przez 29. uczestników, z 
których decyzją komisji tylko jedna nie spełniała wymogów formalnych. 
Decyzją Komisji Konkursowej postanowiono nagrodzić, zgodnie z regulaminem, trzy 
pierwsze miejsca oraz wyróżnić dwie pozostałe. 
Wszystkie filmy i klipy wyróżnia profesjonalizm, nieszablonowe podejście do tematu, 
autorski charakter prac. 
Podczas wyboru brano pod uwagę zaangażowanie, trud włożony w przygotowanie 
technicznej strony klipu oraz zrozumienie tematu. 
Pierwsze miejsce zajęła produkcja Młodzieżowej Rady Miasta Dzierzgoń „Civic activity of 
the Dzierzgoń youth council for local residents”, którą przygotowali: 
- Szymon Kamiński; Kacper Karabin; Maciej Leoniak; Mateusz Sitek 

 


