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

ZROZUMIEĆ
SAMORZĄD

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

W ramach projektu zaplanowano:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Efektem projektu będzie
1)

aktywni liderzy młodzieżowi i kompetentni opiekunowie w
powiatach;

2)

zrealizowane projekty społeczno-obywatelskie liderów
młodzieżowych w powiatach;

3)

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

4)

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

GRUPY DOCELOW E
Młodzież w
wieku 14-19
lat

Nauczyciele

z każdego powiatu do projektu planujemy
zaprosić:
- min.

Lokalne
organizacje
pozarządowe

-

10 uczniów szkół ponadpodstawowych

3 nauczycieli wspierających uczniów

- min.

1 organizację pozarządową działającą lokalnie

Przydział powiatów do Hufców
powiat

hufiec

powiat

hufiec

Gdańsk

Wrzeszcz Oliwa

wejherowski

Wejherowo

Sopot

Sopot

pucki

Puck

Gdynia

Gdynia

lęborski

Lębork

gdański

Śródmieście

słupski

Słupsk

nowodworski

Portowa

Słupsk

Słupsk

tczewski

Tczew

bytowski

Bytów

malborski

Malbork

czułchowski

Miastko

sztumski

Malbork

chojnicki

Chojnice

kwidzyński

Kwidzyn

kościerski

Kościerzyna

starogardzki

Starogard

kartuski

Kartuzy

Harmonogram i finanse projektu:
Termin0

Zaplanowane działania

Kto odpowiada

Środki finansowe

1.04-10.04

Opracowanie informacji dla szkół

1.04- 30.04

Przekazanie informacji do szkół, rekrutacja uczniów i
nauczycieli, podjęcie współpracy z organizacjami, w tym
naszymi oddziałami terytorialnymi Hufcami

Tutor, wyznaczony z grona instruktorów
Hufca

Umowa zlecenie na cały okres
projektu w wysokości 1500 zł x
18 hufców

22.04 –
15.06

Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla uczniów
3 spotkania x 8 godzin

Wyznaczeni przez Hufiec instruktorzy we
współpracy ze tutorem i starostwem w
oparciu o przygotowany konspekt

Prowadzenie szkolenia:
8 godzin wolontariat x 20
powiatów
16 godzin x 75 zł x 20 powiatów

Koordynator projektu we współpracy z
animatorem

Koszty warsztatów 10 x 60 zł
22.04 –
15.06

Przeprowadzenie dwóch warsztatów każdy dla 30 osób
dorosłych wspierających młodzież

22.04 –
30.11

Objęciem mentoringiem uczestników projektu, w tym
praca na zdefiniowaniem inicjatywy młodzieży, pomoc w
jej realizacji, podsumowanie,

Chorągiew

33 godziny x 70 zł
15 godzin wolontariatu
Nocleg, przejazd, wyżywienie
200 zł/os x 60 osób

Tutor

Jak wyżej

Harmonogram i finanse projektu:
1.06 – 20.09

Realizacja inicjatyw przez młodzież oraz
przygotowanie prezentacji na konkurs

Tutor wspierany przez
Animatora

18.10

Prezentacja najlepszych projektów podczas VIII
Forum Pomorskiej Edukacji

Tutor wspierany przez
Animatora

22.04 – 20.11

Opracowanie koncepcji funkcjonowania liderów
młodzieżowych i ich opiekunów w powiatach

Animator, osoba prowadząca

10.11-30.11

Seminarium podsumowujące dla osób
wspierających

Animator

Jak wyżej
20 x 1500 zł

Przejazdy, poczęstunek,
materiały, osoba prowadząca
2690 zł

ZAKRES OCZEKIWANEJ WSPÓŁPRACY Z POWIATEM
•

wskazanie osoby w Starostwie Powiatowym do współpracy i pomocy przy
realizacji projektu, w tym włączenia się w proces opracowania koncepcji

wspierania liderów młodzieżowych;
•

umożliwienie umieszczania informacji o realizowanym projekcie na stronie
www powiatu;

•

wysłanie do szkół ponadpodstawowych, dla których powiat jest organem
prowadzącym, informacji o projekcie i zaproszenie do współpracy;

ZAKRES OCZEKIWANEJ WSPÓŁPRACY Z POWIATEM
•

udostępnienie Sali w Starostwie Powiatowym na przeprowadzenie szkoleń dla

młodzieży;
•

udział przedstawiciela Zarządu Powiatu w jednym warsztacie dla młodzieży
i prezentacja/omówienie działań podejmowanych przez powiat;

•

pomoc w zaangażowaniu radnych powiatowych w warsztatach dla młodzieży.

No i byłoby super gdyby była taka wola i możliwości :
•

przygotowanie kawy, herbaty i ciasteczek na warsztaty dla młodzieży,

•

pokrycie kosztów dojazdu nauczycieli na seminarium .

Dziękuję za uwagę
Beata Matyjaszczyk

beata.matyjaszczyk@zhp.net.pl
Tel. 501 209 717

