PROPOZYCJE DZIAŁAŃ WYPRACOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

ZREALIZOWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE ROZWOJU MŁODZIEŻY RAMPA
ORAZ KOMISJĘ DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. MŁODZIEŻY W DNIU 21 CZERWCA 2016 ROKU.

1. Grupa samopomocy dla liderów działających na rzecz zmiany społecznej – pomysł zgłoszony
przez Dorota Gierszewski z Instytutu Pedagogiki UJ w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane
przez uczestników. Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się 1 lipca o godzinie 17.00 w
Instytucie Pedagogiki UJ.
2.

Proobywatelski ranking szkół krakowskich/ małopolskich – pomysł zgłoszony przez obecnyc
nauczycieli, pedagogów i opiekunów samorządów szkolnych, który ma na celu zwiększenie
rangi działań obywatelskich i wychowawczych w szkołach, wzmocnienie osób zajmujących się
wychowaniem do obywatelskości, zwiększenie przychylności dyrekcji oraz gron
pedagogicznych dla tego typu działań. Prowadzenia tematu podjął się Tomasz Talaczyński
Referat ds. Młodzieży i Seniorów UMK; Z uwagi na skalę przedsięwzięcia, jego realizacja
będzie długim procesem.

3.

OPEN SPACE dla przedstawicieli, przedstawicielek oraz opiekunów i opiekunek
Samorządów Uczniowskich - pomysł zgłoszony przez obecnych dyrektorów i opiekunów
Samorządów Uczniowskich, który ma na celu stworzenie przestrzeni do wymiany
doświadczeń i inspiracji w opisanym środowisku. Optymalny termin realizacji - październik
2016 roku. Prowadzeia tematu podjął się Tomasz Talaczyński, Referat ds. Młodzieży i
Seniorów UMK;

4.

Szkolenie z PR’u dla organizacji młodzieżowych - pomysł zgłoszony przez obecnych
przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych, mających zwiększyć skuteczność
NGO w zakresie docierania ze swoją ofertą do młodzieży i środowisk młodzieżowych.
Przedstawicielka Centrum Obywatelskiego, Anna Cioch, podjęła się sprawdzenia, czy
organizacja takiego spotkania będzie możliwa w ramach oferty CO;

5. VLOG młodzieżowy i obywatelski – pomysł zgłoszony przez obecnych przedstawicieli i
przedstawicielki organizacji pozarządowych mający na celu promocję postaw i działań
obywatelskich wśród młodzieży. Prowadzenia tematu podjął się Dariusz Grochocki;
6. Rekomendacje młodzieżowe do Rocznego Programu Współpracy z organizacjami
pozarządowymi – ponieważ część pomysłów zrodzonych podczas konferencji wpisuje się w
ogóle cele współpracy UMK z NGO, postanowiono zgłosić je jako propozycje zadań zleconych
do Rocznego Programu Współpracy na rok 2017. Prowadzenia tematu podjęły się Joanna
Czarnik i Aleksandra Latocha;
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