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     3 NEWSLETTER PROJEKTU 26.06.2019 

 

GŁÓWNE INFORMACJE O PROJEKCIE SB YCGN: 
 
ZADANIA: 
- zwiększenie możliwości współpracy transgranicznej w krajach Nadbałtyckich poprzez budowanie 
potencjału lokalnych podmiotów pracujących z młodzieżą; 
- Ukazanie korzyści płynących z miękkiej współpracy transgranicznej jako narzędzia rozwiązywania 
wspólnych problemów młodzieży; 
CELE: 
- Poprawa współpracy transgranicznej młodych ludzi w krajach partnerskich; 
- Poprawa zdolności i kompetencji samorządów lokalnych i ich przedstawicieli do angażowania się w dialog 
obywatelski z młodzieżą; 
- Rozpowszechnianie wyników projektu w celu opracowania przyszłych planów zwiększenia udziału 
młodzieży w kwestiach lokalnych i transgranicznych w regionie SB; 
 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE 

 

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. Celem apeli było zwiększenie świadomości o możliwości 

udziału w projekcie wśród uczniów oraz wprowadzenie do tematyki, czym jest młodzieżowa rada, jak 

funkcjonuje, jak może zmieniać lokalne otoczenie i do jak ważnych decyzji jest dopuszczana.  

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. W 
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 

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  
23.11.2018 –  SZKOLENIA DLA POIEKUNÓW RAD MŁODZIEŻYCH W ELBLĄGU  

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 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. 

 
04.12.2018 –  PROJEKTOWE SPOTKANIE MŁODZIEZOWYCH RADNYCH Z BURMISTRZEM NOWEGO 

MIASTA LUBAWSKIEGO PANEM JERZYM BLANKIEM  

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. 
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04.12.2018 –  SZKOLENIE Z NARRACJI I KOMUNIKACJI Z MEDIAMI W GDAŃSKU  

Przedstawiciele Partnera Wiodącego i innych partnerów wzięli udział w zorganizowanym przez Sekretariat 

Techniczny Programu szkoleniu dotyczącym komunikacji, które skupiało się na tym, jak pisać historie 

projektów i komunikować wyniki oraz 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.  
06-07.12.2019 –  DRUGI MIĘDZYNARODOWY WARSZTAT I SZKOLENIE DLA DOROSŁYCH I 

LOKALNYCH LIDERÓW MŁODZIEŻY W TELŠIAI  

Przedstawiciele młodych oraz dorosłych z Polski i Litwy wzięli udział w szkoleniu dla dorosłych i młodzieży 

połączonym 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 oraz z młodzieżą. 

 
11.12.2018 –  SPOTKANIE PARTNERSKIE POŚWIĘCONE ZAGADNIENIOM DOTYCZĄCYM 

POWOŁANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY W ELBLĄGU  

Po konsultacjach z władzami Miasta,  jednym z 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  

Pierwszy warsztat w Koge, w trakcie którego uczestnicy mogli lepiej poznać sytuację młodzieży w mieście 

Koge jak i w całej Danii. 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. 
 

13-14.02.2019 –  UDZIAŁ W SPOTKANIU ZARZĄDU EUROREGIONU BAŁTYK I ROZWÓJ 

WSPÓŁPRACY Z RADĄ MŁODZIEŻOWĄ ERB W SPRAWACHMŁODZIEŻOWYCH W KLAIPEDIE  

W trakcie spotkania przedstawiono nowego szwedzkiego członka ERB, przekazano prezydencję ERB, 

zatwierdzono nowego szefa Międzynarodowego Stałego Sekretariatu Euroregionu Bałtyk oraz plan działania 

ERB na 2019 r. Ponadto członkowie Zarządu zostali wprowadzeni do projektu SB YCGN jako nowej metody 

angażowania młodzieży w proces podejmowania decyzji i wzmocnienia uczestnictwa obywatelskiego. 
 

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.  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. 
 

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. Uczestnicy wspólnie pracowali nad rozwiązaniami i mechanizmami współpracy skupionej na 

rozwoju sieci SB YCGN gminy.    



Project  SB YCGN 

South Baltic Youth Core Group Network  

4
th

 Regular Call, South Baltic  

Programme 2014–2020 

 

SB YCGN – SOUTH BALTIC YOUTH CORE GROUPS NETWORK              STHB.05.01.00-28-0117/17 

 

 
3 

 

25.02.2019 –  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.  
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 warsztaty 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 poziomu świadomości, wiedzy i 

umiejętności korzystania z prawa dostępu do informacji publicznej. Zastosowano technikę Okrągłych stołów 

w ramach metody word cafe w celu oceny dobrych praktyk i rezultatów projektów CaSYPoT i SB YCGN. 
 

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 w Elblągu wspólny warsztat w ramach projektów młodzieżowych SB YCGN i 

CASYPOT podczas spotkania projektu SIA4Y - Dostęp do informacji publicznej z perspektywy 

młodzieżowej. Cała sesja SIA4Y miała na celu podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i umiejętności 

korzystania z prawa dostępu do informacji publicznej i wspierania wolności informacji wśród młodzieży. 

Dokonano praktycznego szkolenia z zakresu budżetu partycypacyjnego dla młodzieży. Oprócz tego udało 

się młodzieży 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. W 

szkleniu brali udział członkowie Młodzieżowych Rad razem z Opiekunami.  Głównym celem spotkania było 

pokazanie młodym członkom, na jakich zasadach funkcjonuje Młodzieżowa Rada, czym się zajmuje, do 

jakich decyzji może być dopuszczana i poprzez jakie działania ma realny wpływ na otaczającą 

rzeczywistość.  
22.03.2019 - 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. W trakcie spotkania prezydent miasta 

zadeklarował chęć wsparcia ze strony Samorządu dla Młodzieżowej Rady i działań projektu SB YCGN.  
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. 

 
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. Rozmawiano na temat następnych działań i kroków jakie 

Młodzieżowa Rada powinna wykonać, jak Rada Miasta Elbląg powinna pomóc młodzieży i jak z nią 

współpracować. 
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26.03.2019 –  WARSZTAT PLANISTYCZNY DLA POLSKICH  PARTNERÓW STOWARZYSZONYCH W 

GDYNI 

W trakcie warsztatu w Gdyni dnia 23 marca 2019 wzięli 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.  
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.  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  
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.  Wybraną przez młodzież formą spotkania było Word Cafe, w 

której młodzież została podzielona na 4 grupy tematyczne, gdzie koordynator pomagał młodzieży w danej 

tematyce.  

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.  W ramach okrągłego stoły przeprowadzono dyskusje 

metodą Word Cafe, gdzie rozmawiano na 4 różne tematy związane z przyznawaniem stypendiów. 
 

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. Projekt został ukazany jako przykład budowania potencjału współpracy, który 

umożliwia integrację ekspertów, polityków i praktyków, a także młodzieży w dziedzinie podnoszenia 

świadomości i możliwości partycypacyjnych lokalnych społeczności. 

 
13-14.05.2019 –  PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH REALIZOWANYCH W PROJEKCIE 

SB YCGN W TRAKCIE KONFERENCJI PROJEKTU CASYPOT W KALMARZE 

W dniach 13-14.05.2019 roku, w mieście Kalmar w Szwecji odbyło się spotkanie kończące realizację 

projektu CaSYPoT. 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 doświadczenia, pomysły na nowe projekty. 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 

Zaprzysiężenie Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg miało miejsce 30.05.2019.  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 Elbląskiego. 
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MORE INFO: http://www.eurobalt.org.pl/  
 Facebook you can find us on dedicated FB group 

https://www.facebook.com/groups/SBYCGN/ 

 
Copyright © 2018 Association of Polish Communes of Euroregion Baltic ǀ Stowarzyszenie Gmin RP 

Euroregion Bałtyk, All rights reserved. 
 

You are receiving this email because you are part of a stakeholders' list built for SB YCGN project 
purpose. We remind you that SB YCGN is co-financed by Interreg South Baltic Programme and aims at 

boosting cross-border cooperation capacity of local actors in the South Baltic Sea area. 
 

Nasz adres e-mail: 
Association of Polish Communes of Euroregion Baltic / Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk 

SB YCGN PROJECT 
Stary Rynek 25 
Elblag 82-300 

Poland 
zuchowski@eurobalt.org.pl 
Mobile: +48 509 773 620 
Tel:+48 (55) 611 20 02 
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