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UWAGA!  
Ze względu na Jubileusz          
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Wielkopolskie Forum 

Rad Młodzieżowych to: 

- 10 lat doświadczenia 

- kilkudziesięciu  

  uczestników rocznie 

- zaufanie szkół oraz    

  samorządów lokalnych 

- zawsze ciekawe i aktualne  

  tematy do dyskusji 

Wielkopolskie Forum Rad Młodzie-
żowych to cykl spotkań, wykładów, 
warsztatów organizowanych od dzie-
sięciu lat przez Stowarzyszenie Gmin  
i Powiatów Wielkopolski. 
 
Celem wydarzenia jest integrowanie 
młodzieżowych środowisk samorządowych, wspieranie wymiany doświadczeń  
i motywowanie młodych lokalnych liderów do podejmowania działań. Spotkania 
są kierowane do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazalnych oraz 
ich opiekunów. Wśród uczestników są zarówno członkowie istniejących już Mło-
dzieżowych Rad Gminy / Powiatu, jak i osoby zainteresowanie utworzeniem ta-
kiego organu w swojej gminie czy powiecie. 
 
 

 
 
Tematyka każdej z edycji Forum jest różna i dotyczy wielu dziedzin życia spo-
łecznego. Dopełnieniem zagadnień będących przedmiotem debat młodzieżo-
wych, jest obcowanie z przyrodą Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazo-
wego oraz miejsc pamiątek historycznych w najbliższej okolicy. Uczestnicy Fo-
rum biorą udział w rajdzie rowerowym, a także mają możliwość spotkania z cie-
kawymi, niejednokrotnie bardzo znanymi postaciami. Naszymi gośćmi byli m.in. 
prof. Stefan Stuligrosz - założyciel i twórca wieloletnich sukcesów artystycz-
nych Chóru Chłopięcego i Męskiego "Poznańskie Słowiki", o. dr Jan W. Góra - 
zakonnik z Poznania, od 1997 roku organizator Ogólnopolskiego Spotkania Mło-
dzieży na Polach Lednickich, Agnieszka Duczmal - polska dyrygentka, założy-
cielka i dyrygentka orkiestry Amadeus, Ireneusz Krosny - polski aktor i mim, 

Włodzimierz Matuszak - aktor, odtwórca głównej roli w serialu „Plebania”. 
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X Wielkopolskie  

Forum Rad  

Młodzieżowych p.t.: 

„Młodzi obywatele Unii 

Europejskiej - korzyści     

i wyzwania”  

odbędzie się w dniach  

18 - 20 kwietnia 2012 r. 

w Mickiewiczowskim 

Centrum  

Turystycznym               

w Żerkowie. 
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X Jubileuszowe Wielkopolskie Forum Rad Młodzieżowych będzie poświęco-
ne dyskusji na temat szans i możliwości rozwoju młodych ludzi w Unii Europej-
skiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych Wielkopolan, chcemy przy-
bliżyć uczestnikom szanse dotyczące podejmowania inicjatyw obywatelskich, 
edukacji oraz pracy, jakie stwarza członkostwo w Unii Europejskiej. Celem orga-
nizatorów Forum jest wyposażenie uczestników w szeroką wiedzę na temat tego 
skąd czerpać fundusze na działalność bieżącą grup inicjatywnych, jak roz-
wijać swoją edukację w oparciu o dostępne programy europejskie, a także 
jak dokonywać świadomych wyborów kariery zawodowej, aby osiągnąć 
sukces na europejskim rynku pracy.  

Stałym elementem realizacji Forum Młodzieżowego, jest dyskusja na temat 
funkcjonowania rad młodzieżowych w naszym regionie. Tej tematyce po-
święcony będzie ostatni dzień Forum, podczas którego dokonamy wymiany do-
świadczeń oraz prezentacji dokonań wybranych projektów rad młodzieżowych. 
Uczestnikom spotkania zaprezentowane zostaną także zagadnienia dotyczące 
realizacji przez SGiPW projektu „Budowa rad młodzieżowych w Wielkopol-

sce”.   

Organizatorzy tegorocznego spotkania oprócz elementów merytorycznych, prze-
widzieli liczne atrakcje rekreacyjne oraz integrujące środowiska młodzieżowe. 
Nie zabraknie również spotkań z gośćmi specjalnymi, którzy podkreślą jubileu-
szowy charakter naszych działań, a także wpłyną inspirująco na przebieg inicja-
tyw młodzieżowych.  
 

Tegorocznym gościem specjalnym Forum będzie  
Mieczysław Hryniewicz - aktor, znany z ról: Jacka Żytkiewicza w serialu 

Zmiennicy S. Barei oraz Włodka Zięby z serialu „Na Wspólnej”. 

 

X Wielkopolskie Forum Rad Młodzieżowych odbędzie się w dniach 18 - 20 

kwietnia 2012 r. w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie. 

 

REKRUTACJA 

Do udziału w Forum zapraszamy delegacje w składzie dwoje uczniów i opie-
kun. Koszt uczestnictwa dla delegacji z gminy/powiatu - członka SGiPW wy-
nosi 450 zł, dla pozostałych - 600 zł. UWAGA! NIE ZWLEKAJCIE ZE ZGŁO-
SZENIEM! Podane kwoty dotyczą wyłącznie pierwszych 20 delegacji, których 
udział będzie dofinansowany z Budżetu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wiel-
kopolski. Dla pozostałych delegacji koszty udziału kształtują się następująco: dla 
delegacji z gminy/powiatu - członka SGiPW - 750 zł, dla pozostałych - 900 zł. 

 

Karty zgłoszenia należy przesyłać faksem (61 851 53 95) lub e-mailem na ad-

res: office@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 16 kwietnia 2012 r.  

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa dostępne na stronie: 
www.sgipw.wlkp.pl

http://www.sgipw.wlkp.pl/administrator/index.php?option=com_content


Program X Wielkopolskiego Forum Rad Młodzieżowych: 

DZIEŃ I  

Temat: Finansowanie inicjatyw młodzieżowych  

09.30 – 10.00 
10.00 – 11.00 
11.00 – 12.00 

Zbiórka na dworcu PKP w Jarocinie 
Przejazd do Żerkowa i zakwaterowanie 
Otwarcie Forum 

12.00 – 13.30 I BLOK SZKOLENIOWY /Centrum Inicjatyw Młodzieżowych HORYZONTY/ 

Cykl i fazy projektu (planowanie, implementacja, ewaluacja) 
Badanie potrzeb  

13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa 

14.30 – 16.00 II BLOK SZKOLENIOWY /Centrum Inicjatyw Młodzieżowych HORYZONTY/ 

Style zarządzania projektem 
Planowanie budżetu i fundraising 

16.00 – 16.30 Przerwa 

16.30 – 17.30  III BLOK SZKOLENIOWY I PODSUMOWANIE /Centrum Inicjatyw Młodzieżowych HO-
RYZONTY/ 

Planowanie partnerstwa 

17.30 – 18.30 
18.30 – 19.00 
19.00 – 20.00 
20.00 – 22.00 

Spotkanie z gościem specjalnym 
Przerwa 
Kolacja 
Wieczór w kręgielni 

DZIEŃ II 

Temat: Praca i edukacja w Unii Europejskiej 

09.00 – 10.00 
10.00 – 13.00 

     13.00 – 14.00 

Śniadanie 
Rajd rowerowy

* 

Obiad 

  14.00 – 16.00    I BLOK SZKOLENIOWY 

Wybór ścieżki edukacyjnej jako krok do kariery zawodowej – Biuro Karier UAM 
Młodzież na polskim i unijnym rynku pracy – perspektywy i zagrożenia – Wielkopolskie 
Obserwatorium Rynku Pracy 
Polityka edukacyjna i programy edukacyjne Unii Europejskiej 

  16.00 – 16.30    Przerwa 

16.30 – 17.30  II BLOK SZKOLENIOWY 

Międzynarodowe projekty współpracy szkół – przykłady dobrych praktyk 

17.30 – 18.30 
18.30 – 19.00 
19.00 – 20.00 
20.00 – 22.00 

Spotkanie z gościem specjalnym - Mieczysławem Hryniewiczem 
Przerwa 
Kolacja 
Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej

* 

DZIEŃ III 

Temat: Funkcjonowanie Rad Młodzieżwych w Wielkopolsce 

09.00 – 10.00 
10.00 – 10.45 

 
10.45 – 11.30 
11.30 – 12.15 

 
 
 

12.15 – 12.45 
 

12.45 – 13.00 
13.00 – 13.30 
13.30 – 14.00 

Śniadanie 
Zasady i zakres działania rad młodzieżowych - Tomasz Telesiński, Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Wielkopolski 
Dobre praktyki w realizacji projektów przez rady młodzieżowe  
Moja droga z rady młodzieżowej do dorosłej polityki, czyli spotkanie z młodym lide-
rem społeczności lokalnych 
      - Tomasz Rusiecki, II Zastępca Prezydenta Leszna,  
      - Zuzanna Markiewicz, Radna z Miasta i Gminy Środa Wlkp. 
Prezentacja założeń projektu „Budowa rad młodzieżowych w Wielkopolsce” - To-
masz Telesiński, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 
Podsumowanie i zamknięcie X Forum Rad Młodzieżowych  
Obiad 
Wyjazd z Żerkowa 

*
UWAGA! Prosimy wszystkich o zabranie obuwia i stroju sportowego 


