Młodzieżowa Rada Miejska w Golinie
Biuro Rady
ul. Nowa 1, 62-590 Golina
e-mail: mrmgolina@gmail.com

Informacje o działaniach na:

www.facebook.com/MRMGolina

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA

…informacje ogólne…
Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Miejskiej jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. MRM jest instytucją, która zapewnia młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na
poziomie lokalnym.
Działanie Młodzieżowej Rady Miejskiej przyczynia się do:
➢
zwiększenia zainteresowania młodzieży sferą polityki na poziomie lokalnym,
➢
kształtowania umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej,
➢
rozwijania dialogu pomiędzy przedstawicielami władz wykonawczych i stanowiących gminy a młodzieżą,
➢
zwiększenia zrozumienia potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne,
➢
zwiększenia skuteczności działań prowadzonych przez władze gminy na rzecz młodych ludzi,
➢
zapoznania młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego.
Dzięki działaniu MRM chłopcy i dziewczęta rozwijają kluczowe umiejętności obywatelskie oraz zyskują
przekonanie, że lokalne sprawy publiczne są ważne i godne ich uwagi. Dobrze działająca MRM tworzy
zatem podwaliny dla aktywnego obywatelstwa w gminie.
MRM stanowi ważny element lokalnej polityki. Przykłady decyzji, które warto poddać opiniowaniu
młodzieży:
➢
konsultacje tworzonego, rocznego programu imprez kulturalnych,
➢
konsultacje już stworzonego programu imprez artystycznych, w którym urzędnicy jedynie pytają o
konkretne kwestie np.: wykonawcę na koncercie w ramach festynu/ święta gminy, wybór kabaretu itp.,
➢
konsultacje dotyczące oferty konkretnych instytucji kultury na dany rok np.: biblioteki gminnej czy
domu kultury,
➢
aktualizacja/nowy regulamin korzystania z obiektu/obiektów sportowych gminy, konsultacje mogą
dotyczyć m.in.: godzin otwarcia, zasad odpłatności, oferty danego obiektu, rodzaju opieki sprawowanej
nad młodzieżą (trenerzy, animatorzy),
➢
aktualizacje dokumentów strategicznych gminy np. Strategii Rozwoju Gminy
➢
zapisy gminnego programu profilaktyki szczególnie dotyczące celów i zadań programu odnoszących się do młodzieży: organizowania zajęć pozalekcyjnych, treści zajęć edukacyjnych dotyczących zagrożeń, związanych z używkami,
➢
koncepcja i/lub plan, forma imprez o charakterze ogólno-gminnym np. dożynki, festyny, dzień
dziecka itp.,
➢
plan zagospodarowania przestrzennego całej gminy lub skweru, parku,
➢
projekt rewitalizacji w przestrzeni publicznej.

MRM może konsultować i opiniować decyzje samorządu lub ich projekty w następujący sposób:
➢
regularnie spotykając się z przedstawicielami Rady Miasta i/lub Burmistrzem, urzędnikami,
➢
włączając młodych obywateli w proces podejmowania decyzji na etapie tworzenia projektu uchwały bądź decyzji,
➢
prowadząc badania (np. ankiety, wywiady),
➢
organizując debaty, deliberacje i inne otwarte formy spotkań.
Inne działania MRM - organizacja przedsięwzięć na rzecz młodzieży w gminie
Realizacja projektów skierowanych do młodych w gminie. Pomysły wynikają z potrzeb młodzieży i wykorzystują istniejące szanse i zasoby społeczności. Młodzieżowi radni samodzielnie wybierają tematy projektów, a następnie we współpracy z dorosłymi (urzędnikami, radnymi, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi) organizują przedsięwzięcia.
Utrzymywanie kontaktu z wyborcami poprzez:
➢
profile na portalach społecznościach,
➢
dyżury w swoich szkołach,
➢
dostępność poprzez email,
➢
tablice informacyjne i inne pisemne formy przekazu.

Wspieranie młodzieżowej rady
Młodzieżowa Rada Miejska to przedsięwzięcie organizowane przez władze gminy, które oferują wsparcie
wyznaczonego w urzędzie ANIMATORA. Działania MRM będą skuteczne, gdy młodzież otrzyma odpowiednie i systematyczne wsparcie ze strony DOROSŁEGO.
Przykładowe zadania animatora:
➢
wymiana informacji pomiędzy MRM a władzami i urzędnikami,
➢
organizacja spotkań roboczych młodzieżowych radnych z w/w organami,
➢
monitorowanie wykonywania zadań przez młodzieżowych radnych,
➢
wyszukiwanie informacji na tematy związane z profilem działania MR (np. wymiany młodzieżowe,
szkolenia, zjazdy młodzieżowych rad),
➢
wspieranie merytoryczne i logistyczne MRM w realizacji działań,
➢
nagłaśnianie działań MRM w mediach lokalnych,
➢
organizacja szkoleń dla członków MRM,
➢
organizacja wyborów do młodzieżowej rady.

Przykładowy plan pracy MRM:
➢
spotkania z wójtem/ burmistrzem,
➢
debaty ogólno-gminne,
➢
konsultacje projektu ważnego dla młodzieży,
➢
debaty w szkołach,
➢
oddolny projekt (np.: koncert, turniej sportowy),
➢
prowadzenie strony www,
➢
stała współpraca z Radą Miasta i jej komisjami,
➢
informowanie młodych ludzi o ważnych wydarzeniach lokalnych (poprzez tablice informacyjne,
www, profil na Facebooku).
Działanie MRM jest sygnałem dla całej społeczności lokalnej, że wychowanie młodych, zaangażowanych
obywateli jest ważnym elementem odpowiedzialności za przyszłość małej ojczyzny.
Więcej informacji na: www.mlodziezowarada.pl

