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Już po raz drugi spotkała się grupa robocza ds. polityki młodzieżowej projektu
Potencjał młodych. Spotkanie odbyło się w Olsztynie 7 lutego br. Każdy z uczestników
przyszedł z głową pełną pomysłów: Co jeszcze można zrobić? Gdzie jeszcze można
podpatrzeć? W jaki sposób to ugryźć?!
W spotkaniach grupy roboczej ds. polityki młodzieżowej biorą udział przedstawiciele instytucji
samorządowych jak i organizacji młodzieżowych, czasami udowadniają sobie nawzajem, że są
iście wybuchową mieszanką!
Uczestnicy spotkania brali udział w dialogu usystematyzowanym, zgodnie z zasadą nic o nas
bez nas!
Grupa robocza ds. polityki młodzieżowej potwierdziła potrzebę organizacji konsultacji
młodzieżowych. Zaproponowali również działania, które mogą zostać podjęte by ułatwić
młodzieży z mniejszymi szansami i osobom, które mieszkają na terenach położonych z dala
miast na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
wieloetapowe wsparcie polegające na animacji społeczności lokalnej, w tym zainteresowanej
założeniem działalności gospodarczej, praca ze środowiskiem,zaszczepienie postaw i
nawyków; założenie działalności gospodarczej dopiero ostatnim etapem działań,
dofinansowania do organizacji szkoleń, dofinansowania w sprzęt, bazę i infrastrukturę dla
wspierających młode osoby dążące do założenia własnej działalności, „mini granty” na „mini
projekty” badające umiejętności i zdolności takich osób to prowadzenia własnego
przedsięwzięcia (dofinansowanie małych inicjatyw przed przyznaniem znacznych środków
finansowych na działalność), inkubator przedsiębiorczości działający na przykład w szkole,
tworzenie miejsc spotkań młodych osób – miejsc inicjatyw młodzieżowych, miejsc
międzypokoleniowej aktywności.
Spotkania moderuje Rzecznik Młodzieży Warmii i Mazur – Monika Pabijańska. Rzecznik zaczął
swoją pracę z początkiem lutego. „Moim zadaniem jest przede wszystkim przekazywanie głosu
młodzieży decydentom, konsultowanie z młodymi, zbieranie opinii, czy dobrych praktyk! „– mówi
Monika. „Efekty spotkań grupy roboczej to przede wszystkim opis stanowiska pełnomocnika ds.
młodzieży, którego powołanie zaplanowane jest na początek 2015 roku oraz zasad programu
finansującego inicjatywy młodzieżowe” – zapowiada Monika Pabijańska.
Grupa zaplanowała swoje przyszłe prace. Znane są terminy kolejnych spotkań (21.02 oraz
21.03) oraz zakres i treść prac do wykonania pomiędzy spotkaniami.
Zainteresowane osoby włączeniem się w prace grupy, proszone są o kontakt z moderatorką
pracy grupy Moniką Pabijańską (monika@atomywsieci.pl).
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Zapraszamy na stronę Rzecznika Młodzieży Warmii i Mazur - http://www.mlodziezowy.info/
O
realizowanych
działaniach
informujemy
https://www.facebook.com/atomywsieci?fref=ts
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Projekt jest realizowany przez Chorągiew Warmińsko-Mazurską Związku Harcerstwa Polskiego
w partnerstwie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Siecią Organizacji
Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ewelina Dżugan
fot. Adriana Sałak
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