
 

 

 
 
 
Skró t prójektu PAKA - 
Pódhalań ska Akademia  
Kreatywńych 
i Aktywńych 

Używane skróty 
 

PNT – powiat nowotarski 

MRP – Młodzieżowa Rada Powiatu 

ARM – Akademia Rzeczników Młodzieży 

Adresy korespondencyjne, strony 
 

WWW 
 

www.paka-nowotarski.pl 

 

Fanpage na Facebook 
 

https://www.facebook.com/paka.nowotarski 

 

Adres email 
 

stowarzyszenie.rabkon@gmail.com 



 

 

 

1) Podsumowanie projektu 
 

Głównym celem projektu jest zmiana postaw obywatelskich młodzieży w wieku 16-20 lat z powiatu 

nowotarskiego poprzez rozwój aktywności i podniesienie jej wiedzy nt. praw i obowiązków obywateli 

oraz umiejętności wykorzystania narzędzi demokracji do zaangażowania się w sprawy społeczne. 

Młodzież zostanie zaangażowana w szereg działań, które stworzą im warunki do rozwoju i pracy 

na rzecz własnego środowiska. W ramach Młodzieżowej Rady Powiatu powołana zostanie grupa 

liderów, których stałym elementem pracy będzie prowadzenie działań upowszechniających ideę 

samorządu wśród młodzieży. Młodzieżowi radni będą w stałym kontakcie ze swoimi rówieśnikami, 

których będą reprezentować w radzie. Będą mieć możliwość wpływania na swoją gminę, miasto 

czy powiat. 

Portal informacyjny podniesienie jakość informowania młodzieży o tym, co ważnego dzieje się 

w ich regionie, da im także szanse wypowiedzi na nurtujące ich kwestie życia społecznego. 

Odpowiednie szkolenia oraz konkurs na najlepszą inicjatywę wskażą młodzieży możliwość 

realizowania pomysłów uatrakcyjniających życie w społeczności lokalnej. 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnik projektu może brać udział w dowolnej 

ilości grup. Młodzieży zapewnione będą wyżywienie, materiały szkoleniowe. 

Przejazdy, wyżywienie i nocleg na warsztatach wyjazdowych lub wizytach 

studyjnych również będą zapewniane bezpłatnie. 

 

2) Działania w projekcie 
 

Działanie 1.   

Akademia Rzeczników Młodzieży (30 osób, po wyborach 15) 

I 14 – VIII 14. Pole działania: działania edukacyjne dotyczące praw wyborczych elektoratu 

(z wykluczeniem prowadzenia kampanii wyborczych i partyjnej agitacji) oraz mające na celu 

zwiększenie świadomości praw obywatelskich. 

Harmonogram 

 



 

 

 

I 14: Wyłonienie grupy 30 kandydatów  do Młodzieżowej Rady Powiatu (2 os. na jedno miejsce 

w Radzie – docelowo 15 mandatów). 

I 14: Przeprowadzenie 2-dniowego warsztatu dla kandydatów  (30 osób) z zakresu: autoprezentacji, 

czyli budowania wizerunku, komunikacji z ludźmi, sztuki argumentowania i logicznego dowodzenia, 

asertywności, postaw międzyludzkich (8h), PR (5h), zasad organizowania zbiórek publicznych (3h). 

I-II.14: Kampania wyborcza. Każdy z kandydatów będzie miał do dyspozycji 150 zł na materiały 

promocyjne, komputer z oprogramowaniem graficznym (bez limitu) oraz 2h konsultacji grafika. 

Kandydaci przygotują swoje materiały wyborcze, rozdysponują we własnym zakresie. Przeprowadzą 

kampanię na własną rękę i jednocześnie będą mieć możliwość prezentowania swojej kandydatury za 

pomocą młodzieżowego portalu informacyjnego (pod adresem paka-nowotarski.pl). W szkołach 

zostaną powołane lokalne komisje wyborcze, przygotowane zostaną urny i wyznaczonego dnia 

jednocześnie odbędzie się głosowanie. W wyborach zostaną wyłonieni członkowie MRP (15 osób).  

II-VIII.14: Funkcjonowanie MRP; regularne spotkania (1 x mc), uzgodnienie planu działania 

na najbliższe dwa lata (czas trwania kadencji), sformułowanie postulatów młodzieżowych dla dorosłej 

Rady Powiatu, opracowanie projektów młodzieżowych do realizacji. 

Rada ma być apolityczna! 

IV-V.14: Praca MRP w terenie – przeprowadzenie prezentacji o swojej działalności w gimnazjach, 

zachęcenie młodszych do włączenia się w działania, zbieranie potrzeb i oczekiwań młodszych 

kolegów/koleżanek (min. 6 prezentacji w gimnazjach). 

VI.14: 2-dniowa wizyta studyjna młodzieży z MRP (15 os. + 2 opiekunów) do Kielc 

(najprawdopodobniej), gdzie prężnie działa MRP – spotkanie z tamtejszą młodzieżą, prezentacja 

dokonań, wymiana doświadczeń, wspólne warsztaty – burza mózgów: co można jeszcze zrobić w 

mojej gminie na rzecz młodzieży? 

 

Działanie 2 

Młodzieżowy portal informacyjny (10 osób)  

I 13 – VIII 14. Pole działania: tworzenie narzędzi, w tym informatycznych, pozwalających na 

zwiększenie partycypacji obywatelskiej. 

Harmonogram 

 I 14: 2-dniowe wyjazdowe warsztaty dziennikarskie (Region Jeziora Czorsztyńskiego), 1 dzień: pisanie 

newsów, reportaży, wywiadów (8h); 2 dzień: fotografia reportażowa (8h). 

I 14: Uruchomienie portalu informacyjnego (stworzenie strony www). 

 



 

 

 

I 14 - VIII.14: Regularne (min. 1 x mc) spotkania młodzieżowej redakcji w celu bieżącej pracy nad 

materiałami dziennikarskimi, podziału zadań, dyskusji, itp. Aktualności  na stronie www będą 

pojawiać się min. 2 x tydzień; na stronie będą komentowane m.in.  wybory MRP (sylwetki i programy 

kandydatów, wywiady), działalność MRP (postanowienia, plany), inicjatywy młodzieżowe.  

I 14 – VIII 14: Organizacja 3 konkursów pobudzających aktywność młodzieży w ramach portalu. 

Konkursy będą dotyczyć przygotowania materiałów reporterskich dot. wydarzeń, problemów 

lub sukcesów, które pojawiają się w ich otoczeniu. W skład jury wejdą m.in. przedstawiciele każdego 

z partnerów projektu. 

 

Działanie 3 

Młodzież w działaniu (15 osób) 

II-VIII.14. Pole działania: programy służące rozwijaniu postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży, 

w tym służące rozwojowi samorządności uczniowskiej i angażowaniu młodzieży na rzecz środowiska 

lokalnego. 

Harmonogram 

II 14: Rekrutacja 15 osób ze szkół ponadgimnazjalnych. Kryterium: formularz zgłoszeniowy, w którym 

kandydaci będą musieli przedstawić swój pomysł na projekt lokalny.  

II-VIII 14: Cykl szkoleń dot. działalności lokalnej i podniesienia aktywności społecznej środowiska. 

Program: 

a) 1 szkolenie 1-dniowe – pozyskiwanie środków na działania lokalne: 8h (II.14); 

b) 1 szkolenie 1-dniowe – przepisy prawne (dostęp młodzieży do praw społecznych; prawo autorskie) 

8h (III.14); 

c)  1 szkolenie 1-dniowe PR (planowanie, organizacja, zarządzanie eventami; efektywne 

wykorzystywanie social media, kontakty z mediami) 8h (IV.14); d) 1 szkolenie 1-dniowe planowanie 

strategiczne, jak zostać lokalnym liderem 8h (V.14). 

V.14: Przeprowadzenie konkursu na tematyczną inicjatywę/wydarzenie młodzieżowe (np. rajd 

rowerowy, festiwal kabaretów, konkurs literacki, olimpiadę sportową) – młodzież wychodzi 

z pomysłami, ich przedstawiciele prezentują je na wspólnym posiedzeniu MRP, odbywa się 

głosowanie. 

Zostaje wybrany 1 najlepszy pomysł. 

VI-VII.14: 2- dniowe warsztaty wyjazdowe (Rejon Jeziora Czorsztyńskiego), na których przy wsparciu 

ekspertów młodzież dopracowuje zwycięski projekt. Powstają materiały, które pomogą zainicjować 

pomysł, m.in. dokładny plan, oferty sponsorskie. 

 



 

 

 

 

Zapraszamy serdecznie do udziału i wsparcia projektu. 

Załącznikiem do skrótu projektu  

jest formularz rekrutacyjny oraz materiały promocyjne. 


