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1. KRÓTKO O PROJEKCIE 
The SB YCGN PROJECT – Projekt Sieci Grup 
Młodzieżowych Południowego Bałtyku został 
zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Programu 
Interreg Południowy w trakcie obrad, które miały 
miejsce w dniach 8-9 listopada 2017 r. w Güstrow 
(Niemcy). Projekt posiada budżet całkowity w 
wysokości 565 642,00 EUR i jest realizowany przez 8 
formalnych partnerów i 6 stowarzyszonych z 4 krajów 
(Polska, Szwecja, Dania, Litwa). Główni partnerzy 

reprezentują społeczności lokalne i międzynarodowe jak Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk” 
(zrzeszające 42 gminy) pełniące rolę partnera wiodącego. Oprócz tego w projekcie biorą udział: 
przedstawiciele sektora akademickiego (reprezentowanego przez Wydział Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej i Uniwersytet w Kłajpedzie), dwie fundacje współpracujące z lokalną społecznością i 
działające na rzecz młodzieży i jej zaangażowania, oraz 9 gmin i miast. Okres realizacji projektu to 
styczeń 2018 r. - grudzień 2019 r. (24 miesiące). 
 
Ogólną ideą projektu jest zwiększenie udziału młodzieży w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym 
oraz wzmocnienie potencjału lokalnych i regionalnych podmiotów w obszarze Programu Południowy 
Bałtyk w dziedzinie polityki młodzieżowej i zrównoważonego rozwoju. Projekt ma ambicję stworzenia 
sieci transgranicznej ze wspólnymi wydarzeniami w zakresie budowania potencjału pomiotów 
zaangażowanych, opartymi na analizie i badaniach krajów partnerskich, które przejdą międzynarodową 
kampanię opartą na wzmocnieniu uczestnictwa młodych ludzi. 
 
SB YCGN ma na celu zwiększenie potencjału lokalnych aktorów pracujących z młodzieżą, pokazując 
korzyści płynące z miękkiej współpracy transgranicznej w rozwiązywaniu wspólnych problemów 
młodzieży. W ramach projektu partnerzy dążyć będą do wzmocnienia współpracy transgranicznej 
między młodymi ludźmi w krajach partnerskich poprzez dialog obywatelski, w celu zwiększenia 
zdolności samorządów lokalnych i ich przedstawicieli oraz rozpowszechnienia wyników projektu. 
Ostatecznym rezultatem wspólnych działań będzie opracowanie przyszłych planów zwiększenia udziału 
młodzieży w życiu lokalnym i transgranicznym w regionie Południowego Bałtyku. 
 

1. TRZECIA FAZA REALIZACJI PROJEKTU 10.2018 – 06.2019 
 
09.10.2018 – APELE SZKOLNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W NOWYMN MIEŚCIE 

LUBAWSKIM 

 W dniu 9.10.2018 odbyły się we wszystkich placówkach 
oświatowych w Nowym Mieście Lubawskim apele, dla 
uczniów od 5 do 8 klasy szkół podstawowych.  
 
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 
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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. Miasto jest 
członkiem projektu “Młodzi ludzie w Dzierzgoniu, Elblągu, 
Gdyni, Iławie i Nowym Mieście Lubawskim uczestniczą w 
procesie decyzyjnym (publicznym)”. Projekt jest 
współfinansowany z funduszy Programu Inicjatyw 
Obywatelskich w 2018 roku.  
 

To wydarzenie zostało połączone z aktywnością 4.7 projektu SB YCGN - modelowanie przykładów 
procesów uczestnictwa obywateli, funkcjonowania rad młodzieżowych, dobrych praktyk i wspólnego 
rozwiązywania problemów poprzez wymianę doświadczeń. 
 
W zaplanowanych 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. 

 
 
07-08.11.2018 – MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „UCZESTNICTWO OBYWATELSKIE 
MŁODZIEŻY: ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE I TEORETYCZNE”  NA UNIWERSYTECIE 
KLAIPEDZIE 

 
Członkowie projektu i zaproszeni goście wzięli udział w 
międzynarodowej konferencji SB YCGN „Młodzieżowa 
partycypacja obywatelska: praktyczne i teoretyczne rozwiązania” 
zorganizowanej przez Uniwersytet w Kłaipedzie, jako część 
prezentacji wyników badań naukowych przeprowadzonych w 
ramach projektu. 
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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. 
 

 
23.11.2018 – SZKOLENIA DLA POIEKUNÓW RAD MŁODZIEŻYCH W ELBLĄGU 

 
23 listopada 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 podzielili się pomysłami, jak działają, co chcieliby 
robić i czy mają realny wpływ na decyzje władz. 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. 
 
Trener przekazał informacje na temat ważnej 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. Innymi z poruszonych kwestii były: co robi Rada Młodzieży i co właściwie powinna się 
zajmować, Jakie ma problemy i jak je rozwiązywać w praktyce. 
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04.12.2018 – PROJEKTOWE SPOTKANIE MŁODZIEZOWYCH RADNYCH Z BURMISTRZEM 
NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO PANEM JERZYM BLANKIEM 
 

W dniu 4 lutego 2019 roku 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 wg nich pytania Burmistrzowi. Jednym z 

tematów były: sport, stypendia dla młodych, miejsca spotkań młodzieży oraz bezpieczeństwo w mieście. 
 
04.12.2018 – SZKOLENIE Z NARRACJI I KOMUNIKACJI Z MEDIAMI W GDAŃSKU 
 

Przedstawiciele Partnera Wiodącego i innych liderów projektu z 
Programu Interreg South Baltic  wzięli udział w zorganizowanym przez 
Sekretariat Techniczny Programu szkoleniu dotyczącym komunikacji, 
które skupiało się na tym, jak pisać historie projektów i komunikować 
wyniki i 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  oraz omówione 

zostały sposoby zwiększenia skuteczności projektowej. 
 
6-7.12.2019 – DRUGI MIĘDZYNARODOWY WARSZTAT I SZKOLENIE DLA DOROSŁYCH I 
LOKALNYCH LIDERÓW MŁODZIEŻY W TELŠIAI (LITWA) 
 

W dniach 6-7.12.18 odbył się kolejny warsztat połączony z 

treningiem dla "Młodych liderów" w ramach projektu SB YCGN, w 

którym wzięło udział około 50 uczestników. Spotkanie odbyło się na 

Litwie w mieście Telšiai i udział w nim wzięli przedstawiciele 

młodych oraz dorosłych z Polski i Litwy. Wydarzenie miało charakter 

szkolenia dla dorosłych i młodzieży połączonego 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 

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. 
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11.12.2018 – SPOTKANIE PARTNERSKIE POŚWIĘCONE ZAGADNIENIOM DOTYCZĄCYM 
POWOŁANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY W ELBLĄGU 

  
Oprócz podstawowych działań projektowych, projekt SB YCGN w swoich 
celach ma ambicje by stać się prekursorem zmian lokalnych mających na 
celu zwiększenie realnego wpływu na podejmowane decyzje przez 
młodych ludzi w lokalnych społecznościach.  
W  wyniku wcześniejszych konsultacji z władzami Miasta,  jednym z takich 
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, (DANIA) 
 

W dniach 29-30.01.2019 odbył się w Koge pierwszy warsztat, w trakcie 
którego uczestnicy mogli lepiej poznać sytuację młodzieży w mieście Koge 
jak i w całej Danii. Uczestnicy mieli szanse poznania prezenterów takich jak: 
Majbritt Baek Dalgaard z organizacji DUF, Kenneth Salomonser, John Khan i 
przedstawicieli grupy “Junta” oraz reprezentantów młodzieżowych rad 
szkolnych z Koge.  

Dnia drugiego warsztat skupiony był na wiedzy młodzieży i opiekunów młodzieżowych dotyczącej 
sytuacji młodych osób w każdym z miast. Uczestnicy mogli przedstawić różne punkty widzenia z Polski, 
Litwy, Szwecji i Danii. Po tej prezentacji mieli szansę wymienienia się swoimi doświadczeniami i wiedzą 
w tym zakresie. 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. 
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13-14.02.2019 – UDZIAŁ W SPOTKANIU ZARZĄDU EUROREGIONU BAŁTYK I ROZWÓJ 
WSPÓŁPRACY Z RADĄ MŁODZIEŻOWĄ ERB W SPRAWACHMŁODZIEŻOWYCH W KLAIPEDIE 

 
W dniach 13-14 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu 
Euroregionu Bałtyk w Kłajpedzie. Niektóre z jego 
najważniejszych wydarzeń to: prezentacja nowego 
szwedzkiego członka ERB, przekazanie prezydencji ERB, 
zatwierdzenie nowego szefa Międzynarodowego Stałego 
Sekretariatu Euroregionu Bałtyk oraz planu działania ERB na 
2019 r. Ponadto nowi członkowie Zarządu zostali wprowadzeni 
do projektu SB YCGN jako nowej metody angażowania 

młodzieży w proces podejmowania decyzji i wzmocnienia uczestnictwa obywatelskiego. 
Zaprezentowano projekt i szczegółowe, ciężko wypracowane wyniki oraz przedstawiono plany na 
przyszłość. 
 
Podczas spotkania Rady Młodzieży ponownie zaprezentowano Strategię Młodzieży stworzoną w 
ramach projektu CASYPOT oraz metody stosowane w projekcie SB YCGN. Uczestnicy 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 
 

15 lutego 2019 odbyło się kolejne spotkanie z władzami miasta 
członkowskiego projektu SB YCGN jakim jest Iława. W trakcie 
spotkania przedstawiciele Lidera Projektu oraz Liderzy zadań 
projektowych z Fundacji Civis Polonus i Politechniki Gdańskiej mieli 
szansę zaprezentować założenia projektu, porozmawiać o ogólnej 
sytuacji młodzieży w Iławie i pracować nad wspólnymi rozwiązaniami 
i mechanizmami współpracy skupionej na rozwoju sieci SB YCGN w 
Iławie.  

 
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. 
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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 
we współpracy miasta. 
 
Uczestnicy wspólnie pracowali nad rozwiązaniami i mechanizmami 

współpracy skupionej na rozwoju sieci SB YCGN gminy.   
W trakcie spotkania pracownik Politechniki Gdańskiej przeprowadził indywidualne konsultację z Panią 
Burmistrz Jolantą Szewczun. Wywiad związany był z obecną sytuacją młodzieży, formalnym i 
nieformalnym dialogiem pomiędzy władzami miasta, a mieszkańcami.    

22.02.2019 - 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, tj. 

transport publiczny, estetyki miasta, czy nowe inwestycje w mieście. Tematy te zostaną omówione na 
lokalnych spotkaniach w ramach sieci Grup Młodzieżowych. 
 
05.03.2019 - SPOTKANIE ROBOCZE POŚWIĘCONE PRZYGOTOWANIU WSPÓLNEGO 
MIĘDZYNARODOWEGO WYDARZENIA PROJEKTÓW SIA4Y ORAZ SB YCGN W ELBLĄGU 
 

W Elblągu 5 marca przedstawiciele i liderzy trzech międzynarodowych 
projektów: CASYPOT, SB YCGN, SIA4Y spotkali się, aby zaplanować i 
zorganizować wspólne wydarzenie: warsztaty międzyregionalne w 
Polsce z udziałem partnerów z krajów nadbałtyckich; 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 
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poziomu świadomości, wiedzy i umiejętności korzystania z prawa dostępu do informacji publicznej oraz 
wspieranie wolności informacji (FoI ) wśród młodzieży. Wydarzenie powinno przyczynić się do 
zwiększenia poziomu zrozumienia i aktywności młodych obywateli w zakresie nie tylko publicznego 
monitorowania instytucji państwowych i samorządowych, ale także innych sposobów uczestnictwa 
młodzieży w życiu obywatelskim.  
Odpowiednie narzędzia do zwiększenia uczestnictwa i włączenia młodych ludzi w procesy decyzyjne 
zostały wybrane do omówienia zgodnie z planowaną do zastosowania metodą: Okrągłych stołów w 
ramach metody word cafe. W celu oceny dobrych praktyk i rezultatów projektów CaSYPoT i SB YCGN z 
punktu widzenia  zaangażowania młodzieży w procesy decyzyjne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.03.2019 – 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 wspólny warsztat w ramach projektów 
młodzieżowych SB YCGN i CASYPOT realizowanych przez 
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk podczas spotkania 
projektu SIA4Y - Dostęp do informacji publicznej z perspektywy 
młodzieżowej, który odbył się w Elblągu. Cała sesja SIA4Y miała na 
celu podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i umiejętności 
korzystania z prawa dostępu do informacji publicznej i wspierania 
wolności informacji (FoI) wśród młodzieży. 

 
Podczas warsztatów zaprezentowano ideę projektu SB YCGN i jego główne założenie jakim jest 
stworzenie praktycznych platform/aren dialogu i współpracy w każdej zaangażowanej gminie 
(STRUKTURA LOKALNA YCG). Opisano założenia elementów sieciowych i samych wielostronnych 
spotkań - będzie działać na zasadzie wielostronnych Spotkań Projektowych / Okrągłych Stołów, co 
powinno pomóc ulepszyć wewnętrzną i zewnętrzna komunikację między różnymi kategoriami aktorów 
zaangażowanych, wzmocnić wymianę informacji poprzez dialog i wspólną pracę  zaangażowanych 
różnych kategorii podmiotów (polityków, urzędników służby cywilnej, organizacji pozarządowych 
pracujących z młodzieżą i dla młodzieży) a także co najważniejsze włączenie młodzieży w 
rozwiązywaniu lokalnych problemów i partycypację w procesach decyzyjnych. 
 
W trakcie warsztatu udało nam się skonsultować z młodymi ludźmi stronę praktyczną związaną z 
tworzeniem tych lokalnych elementów w ramach sieci SB YCG jako przyszłymi arenami wielostronnej 
współpracy. Poddano analizie również inne narzędzia włączenia społecznego młodych jak: centra 
młodzieżowe, mobilność pracy, strefy i informacja młodzieżowa. Głównym celem wydarzenia było 
informowanie i szkolenie uczestników w zakresie korzystania z prawa dostępu do informacji publicznej, 
w tym praktycznego szkolenia w zakresie odpowiedzialnych społecznie relacji i wiedzy z zakresu 
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budżetu partycypacyjnego dla młodzieży. Oprócz tego udało się młodym ludziom 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- Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych i Designu. W 
szkleniu brali udział członkowie Młodzieżowych Rad razem z Opiekunami. 
 
Głównym celem spotkania było pokazanie młodym aktywnym członkom, na jakich 
zasadach funkcjonuje Młodzieżowa Rada, czym się zajmuje, do jakich decyzji 
może być dopuszczana i poprzez jakie działania pokazuje, że 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 - SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU SB YCGN - PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU SB 
YCGN I JEGO DZIAŁAŃ ORAZ USTALENIE KIERUNKÓW DALSZEJ WSPÓŁPRACY Z WŁADZAMI 
GMINY MIASTA ELBLĄG 

 
Dnia 22 marca 2019 odbyło się spotkanie z władzami miasta 
Elbląga. Lider projektu zaprezentował główne założenia projektu i 
planowane działania, w które zaangażowane będzie miasto Elbląg 
jako partner stowarzyszony projektu. W trakcie spotkania prezydent 
miasta zadeklarował chęć wsparcia ze strony Samorządu dla 
Młodzieżowej Rady i działań projektu SB YCGN. 
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Podczas spotkania zadecydowano, że warto połączyć Młodzieżową Radę z Dziecięcą Radą, tak aby 
najmłodsi uczyli się partycypacji obywatelskiej od starszych kolegów. Omówione zostało również jedno 
z działań projektu jakim jest stworzenie Sieci Grup Młodzieżowych, która będzie się składać z grup 
lokalnych i regionalnych. 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. 
Podczas spotkania poruszono następujące tematy: 
- Podsumowanie działań podjętych w projekcie przez każdą gminę 

oraz zewnętrzna i wewnętrzna promocja i komunikacja zrealizowanych wydarzeń  
- Metodologia sieci SB YCG: Weryfikacja i doskonalenie zasad i standardów YCGN, podział 
obowiązków w zakresie przygotowania materiałów na spotkania „Okrągłych Stołów” w każdej 
społeczności; 
- Indywidualna realizacja pakietów roboczych projektu przez liderów WP - status i plany, zmiany w 
harmonogramie projektu, ustalanie dat granicznych dla działań projektowych; 
- Część finansowa projektu oraz stan zespołu projektowego 
 
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. W trakcie tego spotkania zaprezentowano najważniejsze 
informacje dotyczące projektu oraz omówiono w jaki sposób 
zaangażowani są opiekunowie Młodzieżowych Rad oraz sama 
młodzież w działania projektu SB YCGN. Podsumowano działania 
związane z władzami, urzędnikami i osobami decyzyjnymi 
dotyczącymi przeprowadzonych indywidualnych konsultacji. 

Rozmawiano na temat następnych działań i kroków jakie Młodzieżowa Rada powinna wykonać, jak 
Rada Miasta Elbląg powinna pomóc młodzieży i jak z nią współpracować. Pan Czyżyk zaproponował, 
że ważną kwestią jest wybranie tematów do rozmów, które będą dotyczyć młodzieży oraz zainteresują 
młodzież. Ponadto młodzież nie ma doświadczenia, którego musi się nauczyć od dorosłych. 
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26.03.2019 – WARSZTAT PLANISTYCZNY DLA POLSKICH PARTNERÓW STOWARZYSZONYCH 
W GDYNI 

W trakcie warsztatu w Gdyni dnia 23 marca 2019 wzieli udział 
przedstawiciele 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. Dodatkowo 
wyjaśniono idee sieci SB YCGN w celu dokładnego zaplanowania 
działań po stronie polskiej sieci. W trakcie pierwszej części szkolenia 
przypomniano uczestnikom co do tej pory wydarzyło się w projekcie, 

poznali ramy czasowe przyszłych wydarzeń podzielonych na konieczne i opcjonalne na poziomie 
lokalnym i regionalnym. W trakcie szkolenia każda gmina rozmawiała na temat swoich planów działania 
oraz podjęła pierwsze założenia, jak wdrożyć to oraz czego się nauczyli. 

 

 
12.04.2019 – PIERWSZE SPOTKANIE SIECI GRUP MŁODZIEŻOWYCH POŁUDNIOWEGO 
BAŁTYKU W FORMULE „OKRĄGŁEGO STOŁU” W DZIERZGONIU 
 

Pierwsze spotkanie okrągłego stołu w Dzierzgoniu odbyło się 
12.04.2019, celem wydarzenia była debata zaproszonych stron na 
temat utworzenia Strefy Aktywności Młodzieży w Dzierzgoniu. Do 
debaty zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta 
Dzierzgoń oraz wiceburmistrz Dzierzgonia, Rady miasta i gminy 
Dzierzgoń, nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz ze strony młodzieży: 
Młodzieżowa Rada Miasta Dzierzgoń oraz przedstawiciele 

wolontariatu. 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. Kolejno padły propozycje miejsca, w którym miałaby się 
znajdować ta strefa, godziny otwarcia i formy aktywności. W odpowiedzi na postulaty młodzieży władze 
wyraziły chęć współpracy i pomocy młodym w rozwijaniu się i aktywnym działaniu.  
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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. Na spotkanie zostali 
zaproszeni przedstawiciele miasta, między innymi Pan Burmistrz, 
Kierownik referatu kultury, sportu i oświaty oraz dyrektorzy wszystkich 
placówek oświaty, Rada Miasta na czele z przewodniczącym oraz 

młodzież: Młodzieżowa Rada Nowego Miasta Lubawskiego oraz przedstawiciele samorządów 
uczniowskich szkół w Nowym Mieście Lubawskim. Wybraną przez młodzież formą spotkania było Word 
Cafe, w której młodzież została podzielona na 4 grupy tematyczne, gdzie koordynator pomagał 
młodzieży w danej tematyce. Pytania dotyczyły wieku uczniów, którzy mogą dostać stypendium, formy i 
częstotliwości stypendiów, kryteriów przyznawania stypendiów oraz sposobu ich wręczania. Władze 
miasta pomimo trudności w znalezieniu finansowania stypendiów poprzez burmistrza miasta 
zagwarantowały środki finansowe niezbędne na pokrycie stypendiów. 
 

 
 
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 – pani wiceburmistrz i przewodniczący Rady Miasta, 
przedstawiciele młodzieży z Młodzieżowej Rady Miasta Iława, SIM 
PCK Iława, Orkiestry Iławskiej, szkół iławskich oraz przedstawiciele 
zainteresowanych organizacji: Stowarzyszenia „Przystań” oraz 
PUP Iława. Spotkanie prowadził opiekun Młodzieżowej Rady 

Miasta Iława Tomasz Woźniak. W ramach okrągłego stoły przeprowadzono dyskusje metodą Word 
Cafe, gdzie rozmawiano na 4 różne tematy związane z przyznawaniem stypendiów, wyboru przedziału 
wiekowego, za co powinno przyznawać się stypendium, czy w ogóle warto przyznawać stypendium 
skoro odnotowano spadek zainteresowania młodzieży tym tematem. MRM ma przedstawić na Radzie 
Miasta zebrane wyniki, które zostaną wzięte pod uwagę w trakcie tworzenia nowej formuły 
przyznawania stypendiów. 
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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, a także doświadczeń wynikających z implementacji 
działań sieciowych. Blisko 30 osób z 6 krajów Nadbałtyckich 
wzięło udział w wydarzeniu. 
Projekt został ukazany jako przykład budowania potencjału 
współpracy w ramach edukacyjnego projektu międzynarodowego, 
który umożliwia integrację ekspertów, polityków i praktyków, a 
także młodzieży w dziedzinie podnoszenia świadomości i 

możliwości partycypacyjnych lokalnych społeczności. 
 
W trakcie warsztatu uczestnicy wzięli udział w mikro-działaniach zorganizowanych jako działania 
równoległe w wydarzeniu podnoszącym świadomość projektu Umbrella, Mieli okazję uzyskać wsparcie 
w rozszerzaniu partnerstwa i tworzeniu nowych platform współpracy z partnerami zagranicznymi. Mogli 
również skorzystać z wsparcia ekspertów pomagających stworzyć nową aplikacje projektową, czy 
symulować rzeczywiste projekty transgraniczne, przy obniżonych obciążeniach administracyjnych lub 
finansowych dla beneficjentów. 
 
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 Unii Europejskiej. 
 
13-14.05.2019 – PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH REALIZOWANYCH W 
PROJEKCIE SB YCGN W TRAKCIE KONFERENCJI PROJEKTU CASYPOT W KALMARZE 
(SZWECJA) 
 

W dniach 13-14.05.2019 roku, w mieście Kalmar w Szwecji odbyło się 
spotkanie kończące realizację projektu CaSYPoT. W trakcie dwóch 
dni prowadzono panele przedstawiające wyniki ankiet 
przeprowadzonych w m.in. Słupsku, Kłajpedzie, Elblągu itp. Natomiast 
na jednym z paneli 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 
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doświadczenia, pomysły na nowe projekty, a dodatkowo młodzi zyskali odwagę do wystąpień przed 
dużą ilością słuchaczy, dzięki przegotowaniu przez Panią Izabelę Borucińską  reprezentującą 
organizację partnerską jaką jest Politechnika Gdańska. Odbyło się spotkanie partnerskie na którym 
omówiono dotychczasowe działania i zaplanowano przyszłe zadania. Drugiego dnia 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 osiągnieć projektu jest inicjacja działań 
partycypacyjnych w Gminie Miasta Elbląg, która doprowadziła do 
odtworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg. 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 Elblaskiego. 
Młodzieżowa Rada Miasta Elbląg to sposób na systematyczne 

działanie obywatelskie młodzieży w swojej społeczności, które ma kształtować kompetencje 
obywatelskie młodych ludzi, uczy ich jak podejmuje się ważne decyzje dla mieszkańców na poziomie 
lokalnym i pozwala współdecydować o sprawach ważnych dla młodzieży. Najważniejszym celem 
istnienia Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych 
ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. 
To działanie zgodne z Preambułą Europejskiej Karty Uczestnictwa Młodych Ludzi w Życiu Lokalnym i 
Regionalnym, polegającym na: „Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na 
szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować społeczeństwa bardziej 
demokratyczne, bardziej solidarne i bardziej dostatnie. (…) Wspólnoty lokalne i regionalne, które są 
najbliższymi władzami dla młodzieży, odgrywają bardzo istotną rolę w lansowaniu ich uczestnictwa. 
Spełniając tę rolę mogą one czuwać nad tym, by młodzi byli nie tylko dobrze poinformowani o 
demokracji i przynależności państwowej, ale również umożliwić im konkretne w nich uczestnictwo. (…) 
By uczestnictwo to miało jakiś sens, niezbędne jest umożliwienie młodym od zaraz, działalności i 
wpływu na podejmowane decyzje, a nie dopiero w późniejszym okresie ich życia.”  
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