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Stwórzmy mapy myśli



Poznajmy się!



Cel projektu



Głos Krzywińskich Młodych Obywateli

to projekt, który zakłada szereg interesujących działań,
dzięki którym dowiecie się więcej o potrzebach swoich

rówieśników, o potędze partycypacji, o polityce
młodzieżowej prowadzonej przez krzywiński samorząd 

oraz o kierunkach działań jakie należy podjąć,
by Wasz głos został usłyszany!



Działania projektowe



- cztery zjazdy szkoleniowe: 
2 stacjonarne, 2 wyjazdowe

do Schroniska Młodzieżowego
w Śmiglu;

- doświadczeni trenerzy pracujący
metodą edukacji nieformalnej;

- wsparcie i opieka mentora

Cykl szkoleniowy "Akademia
Młodego Obywatela"



23 stycznia 2021 - online
20 lutego 2021 - online

12 - 14 marca 2021 - wyjazd
9 - 11 kwietnia 2021 - stacjonarnie

14 - 16 maja - wyjazd
5 czerwca 2021 - wyjazd

Harmonogram zjazdów



- warsztaty przygotowujące do
przeprowadzenia diagnozy lokalnej
wybranymi przez Was metodami;

- wsparcie i opieka mentora

Spotkania grup
roboczych



- przeprowadzenie diagnozy, która
pozlowi Wam poznać potrzeby

młodzieży z Waszego otoczenia,
a tym samym zaproponować czy też

podjąć odpowiednie działania

Badanie potrzeb



- znając już potrzeby Wasze oraz
Waszych kolegów i koleżanek,

będziecie mogli stworzyć raport,
który będzie punktem wyjścia do

dalszych dyskusji i debat z
decydentami

Raport



- spotkania, podczas których
zaplanujecie debaty z decydentami:

omówicie z nimi szczegóły debat
i ustalicie harmonogram działań

Spotkania grup roboczych
z decydentami



- spotkania z decydentami pn.
"Młodzi z głosem", podczas których
podejmiecie dyskusję na ważne dla
Was tematy, wynikające z diagnozy

i raportu

Panele dyskusyjne



- Wasze doświadczenia, analizy,
wnioski  i rekomendacje zostaną

zebrane w publikacji pn.
"Za Głosem Młodych Krzywińskich
Obywateli", dzięki czemu być może

uda się wcielić Wasze pomysły
i rozwiązania w życie!

Publikacja



Co gwarantujemy?



Bezpłatny udział oraz certyfikat!

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Unii
Europejskiej w ramach programu Erasmus+, udział

w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a dodatkowo, każdy
uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział 
w projekcie i nabyte umiejętności - tzw. YOUTHPASS

uznawany na szczeblu międzynarodowym



A ponadto...

- zestaw atrakcyjnych gadżetów projektowych,
- poczęstunek, ubezpieczenie, transport i nocleg podczas

szkoleń wyjazdowych 



Kontakt z nami:

Monika Pawlak - koordynatorka projektu
tel. 603 118 624

e-mail: fundacja.cooperacja@gmail.com

Joanna Jękot-Łaźniak - mentorka
tel. 504 799 110

e-mail: joanna.jekot@gmail.com



Zapraszamy do śledzenia strony www
i polubienia profilu Fundacji 

na Facebooku!

www.cooperacja.pl 
(Projekty / Lokalne / Głos Krzywińskich Młodych Obywateli)

www.facebook.com/FundacjaCooperacja


