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NEWSLETTER 1/2013 sierpień 2013 
                

  Drodzy Koledzy i Koleżanki, Szanowni Państwo!   

W maju 2013 roku rozpoczęliśmy nowy rozdział w historii Polskiej Rady Organizacji  

Młodzieżowych. Wybraliśmy nowy zarząd, przed którym aż 2 lata wspólnej pracy, dołączyły 

do nas nowe organizacje członkowskie, pojawiły się nowe inicjatywy, m.in. propozycja uznania 

pracy z młodzieżą poprzez dodanie jej do obszarów pożytku publicznego. Mieliśmy okazję 

zaprezentować tę inicjatywę podczas konferencji prasowej inaugurującej Europejski Tydzień 

Młodzieży. 

 

Dodajmy do tego plany stworzenia zawodu pracownika młodzieżowego (wejdzie w życie od 1 

stycznia przyszłego roku), nową perspektywę finansową programów unijnych i debiut 

„Erasmusa+” oraz coraz bardziej zaawansowane plany stworzenia Krajowego Programu dla 

Młodzieży. To wszystko dowody na to, że w polskiej i europejskiej polityce na rzecz 

młodzieży dzieje się coraz więcej.  

 

Nie mam żadnych wątpliwości, że organizacje młodzieżowe mają teraz bardzo ważną rolę 

do odegrania, nie tylko poprzez swoje codzienne działania, ale też konsultowanie i 

angażowanie się w projektowanie systemowych rozwiązań w obszarze młodzieży. To jedno z 

najważniejszych zadań Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, dlatego gorąco zachęcam 

Was do współpracy i kontaktu z nami. 

 

Zapraszam do lektury PROMowego newslettera, który od teraz co miesiąc zagości w 

Waszych skrzynkach mailowych! 
 

        Jakub Radzewicz  
 

        Przewodniczący Zarządu 

        Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych 
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          Zmieńmy razem ustawę dla młodzieży!  

 
Ustawa o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w art. 4 ust. 1 definiuje 33 
obszary działalności pożytku publicznego, 
jednakże o młodzieży wspomina się 
zaledwie raz w kontekście „wypoczynku i 
czasu wolnego” w artykule 4. pkt 1. Zapis 
ten jest bardzo ważny ze względu na 
obowiązujące prawo, jednak 
zdecydowanie nie wystarcza w obliczu 
nowoczesnego pojmowania polityki na 
rzecz młodzieży. W związku z tym Polska 
Rada Organizacji Młodzieżowych 
proponuje uzupełnienie art. 4 ust. 1 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie o punkt: ,,działalność z 
młodzieżą i na rzecz młodzieży”. Pełną 
treść stanowiska można znaleźć pod 

adresem: http://prom.info.pl/?p=665. 

Wszystkie organizacje, które chcą poprzeć 
naszą inicjatywę, proszone są o napisanie 
do nas na adres: kontakt@prom.info.pl. 

Stanowisko PROM-u w sprawie rządowego 
programu ,,Mieszkanie dla Młodych”  

  
         Polska Rada Organizacji Młodzieżowych z  

zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
wprowadzenia rządowego programu 
dopłat do mieszkań dla ludzi młodych. 
Zaapelowaliśmy jednocześnie do Kancelarii 
Premiera oraz Sejmowej Komisji 
Infrastruktury o objęcie programem 
„Mieszkanie dla Młodych” kredytów na 
zakup mieszkań na rynku wtórnym. Z treścią 
pełnego stanowiska można zapoznać się 
pod adresem:  

         
http://prom.info.pl/wpcontent/uploads/201
3/08/MDM-stanowisko-3-08-201

 

Jak polski rząd wdraża wyniki dialogu 
usystematyzowanego?  

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych od 
samego powstania włączyła się czynnie  
w koordynację konsultacji dialogu 
usystematyzowanego. Czas na kolejny krok 
– monitoring wyników. W tym celu PROM 
wystosował listy do polskich ministerstw 
zajmujących się młodzieżą z pytaniem o to, 
w jaki sposób wdrażają wyniki dialogu 
usystematyzowanego, a więc Konkluzji i 
Rezolucji przyjętych przez Radę Unii 
Europejskiej. Na podstawie uzyskanych 
odpowiedzi zostanie sporządzony raport, 
który zostanie przesłany organizacjom 
młodzieżowym.  

 

 

Pracownik młodzieżowy na liście 
kwalifikacji zawodów 

Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej 
prowadzi konsultacje na temat projektu 
rozporządzenia listy kwalifikacji zawodów, 
na którą wpisany został również zawód 
pracownika młodzieżowego. PROM 
prowadzi rozmowy z Ministerstwem na 
temat doboru polskiego odpowiednika 
nazwy tego zawodu, która odzwierciedlać 
będzie podmiotowy i aktywny charakter 
pracy z młodzieżą (youth work). Kolejnym 
ważnym przedmiotem rozmów jest kwestia 
certyfikacji i kształcenia pracowników 
młodzieżowych, gwarantująca 
profesjonalizację zawodu pracownika 
młodzieżowego w Polsce. 

 
NASZE                           DZIAŁANIA RZECZNICZE  
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� 9 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Polskiej Rady Organizacji 
Młodzieżowych z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat wzajemnej współpracy. 
Ministerstwo Edukacji wyraziło swoje poparcie dla inicjatywy PROM-u w sprawie zmiany 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Uzgodniono, że będą 
prowadzone regularne spotkania międzyresortowe dotyczące polityki na rzecz młodzieży 
w Polsce, a w grudniu odbędzie się spotkanie podsumowujące konkluzje UE na temat 
dialogu usystematyzowanego.  

� 31 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Polskiej Rady Organizacji 
Młodzieżowych z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pożytku 
Publicznego). Omówiono plany Ministerstwa w zakresie utworzenia departamentu ds. 
młodzieży oraz współpracy w pracach nad Krajowym Planem dla Młodzieży.  
Więcej na temat Krajowego Programu Młodzieży można przeczytać w artykule Polskiej 

Rady Organizacji Młodzieżowych na portalu www.ngo.pl:  
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/890627.html  

� Polska Rada Organizacji Młodzieżowych bierze udział w Radzie Konsultacyjnej projektu 
Parlamentu Studentów RP „Think Tank Pokolenie 2.0”. Celem projektu jest wypracowanie 
rekomendacji w obszarze pracy, rodziny i edukacji oraz pokazanie potencjału młodzieży i 
jej aktywnej roli w kształtowaniu polityk publicznych. 

� Nawiązana została współpraca z Forum Młodych przy Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych „Lewiatan” w szczególności w dziedzinie zatrudnienia. Forum Lewiatana 
wyraziło swoje poparcie dla zmian w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie 
proponowanych przez PROM. Obecnie trwają rozmowy na temat wspólnych działań i 
przyszłych kampanii.  

 

 

 
NASZE                           PARTNERSTWA   
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Stowarzyszenie JES: Spotkanie   
pełnomocników ds. młodzieży 
 
 8 lipca na zaproszenie Stowarzyszenia JES 
(Jakość, Energia, Starachowice) do 
Warszawy przybyli polscy pełnomocnicy ds. 
młodzieży oraz osoby pracujące z młodymi 
na co dzień. Wydarzenie miało na celu 
wymianę doświadczeń i informacji o:  
kompetencjach, zakresie obowiązków, 
procesie powoływania i codziennej pracy 
pełnomocników ds. młodzieży. 

W spotkaniu wzięli udział pełnomocnicy z 
województw zachodniopomorskiego, 
świętokrzyskiego, dolnośląskiego, 
podlaskiego oraz reprezentanci Urzędów 
Miast Warszawy, Starachowic, 
przedstawiciele fundacji FRSE i Batorego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundacja Civis Polonus  
Projekt „Młodzież ma wpływ” 
(Projekt realizowany wspólnie z Fundacją 
Pole Dialogu)  
 

P   W sześciu gminach w południowo-
wschodniej Polsce rozpoczynają się lokalne 
działania projektu „Młodzież ma wpływ”. 
Celem projektu jest wypracowanie, 
wdrożenie i upowszechnienie modelu 
uczestnictwa młodych ludzi w procesach 
podejmowania decyzji na terenie szkoły i 
społeczności lokalnej.  

W projekcie uczestniczy sześć gmin, w 
których nauczyciele i przedstawiciele 
lokalnych instytucji będą starać się rozwijać 
regularny dialog z młodzieżą. Zostanie 
również opracowany zestaw praktycznych 
wskazówek do codziennej pracy z 
młodzieżą w szkole i gminie, który będzie 
rozpowszechniony wśród władz 2000 
samorządów gminnych i 50 specjalistów 
działających w ramach sieci konsultantów 
w zakresie edukacji obywatelskiej, 
pracowników Ośrodków Doskonalenia 
Nauczycieli i nauczycieli.  

Osoby zainteresowane informacjami na 
temat projektu zapraszamy na stronę 
poświęconą partycypacji młodzieżowej 
www.mlodziezmawplyw.org.pl . 

 

 

 
NASZE                    WIADOMOŚCI OD ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH  
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� Parlament Europejski zaprasza na spotkanie dialogu z obywatelami na temat 
bezrobocia młodzieży „The European Parliament’s Citizens’ Agora on Youth 
Unemployment” w dniach 6-8 listopada 2013. Każdy kraj członkowski będzie 
reprezentować jedna młoda osoba zatrudniona i jedna niezatrudniona w wieku 18-30 
lat. Podczas spotkania zostaną wypracowane rekomendacje, które zostaną 
przekazane unijnym decydentom.  

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza na stronie internetowej 
http://www.europarl.europa.eu/agora2013 do 31 sierpnia. Informacje o 
zakwalifikowaniu się na spotkanie zostaną przekazane w pierwszym tygodniu września. 
Koszty transportu i zakwaterowania zostaną opłacone przez Parlament Europejski. 
Dodatkowe pytania można kierować do: DGCOMM-Events@europarl.europa.eu. 

 

� Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza organizacje pozarządowe oraz 
nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców do 
udziału w "Regionalnym Konkursie Grantowym" w ramach Programu "Równać Szanse 
2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Można uzyskać dotacje do 7 000 zł na 
projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i 
trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r.  

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na 
dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-
19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój 

umiejętności społecznych. 

Termin składania wniosków upływa 10 października. Szczegółowe zasady udziału w 
konkursie grantowym można znaleźć na stronie 
http://www.rownacszanse.pl/warte_uwagi/konkursy_dotacyjne 

 
NASZE                                          ZAPROSZENIA   
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Central Europe Youth Forum,  
Stowarzyszenie Projekt Tarnów 19-22.09 
 
Spotkanie zgromadzi młodych liderów z 
Europy Środkowej z krajów UE jak i krajów 
kandydujących.  
 
Młodzi ludzie będą mieli okazję dyskutować 
razem z decydentami nad problematyką 
rynku pracy, społeczeństwa 
obywatelskiego, przedsiębiorczości i spraw 
europejskich, brać udział w ciekawych 
warsztatach i nawiązać nowe znajomości.  
 
Szczegółowe informacje, w tym formularz 
aplikacyjny na spotkanie można znaleźć na 
stronie: www.youth.projekttarnow.org.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
„Gramy w Radę, damy radę!”, Polski Portal 
Edukacyjny Interkl@sa 

Młodzież z województw warmińsko-
mazurskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego 
skupiona w 30 drużynach młodzieżowych, 
pod przewodnictwem 30 dorosłych 
tutorów, będzie uczyć się i doświadczać 
działalności obywatelskiej w formie 
Młodzieżowej Rady. 

Gra to zestaw powiązanych ze sobą, 
etapowych zadań, które młodzież 
realizować będzie w rzeczywistości, 
angażując społeczność lokalną. Drużyny, 
przechodząc przez kolejne etapy gry, 
zdobywają wiedzę i rozwijają umiejętności, 
budują lokalną sieć współpracy z różnymi 
grupami i instytucjami, samodzielnie 
projektują i przygotowują inicjatywy 
społeczne.  

Finałem gry jest realizacja wybranej 
inicjatywy i poddanie jej ocenie 
konkursowej. Zwycięskie zespoły (po 
3 z każdego województwa) i ich inicjatywy 
zostają objęte finałową kampanią 
promującą na skalę regionalną, 
ogólnopolską i międzynarodową. 

Więcej informacji na:  

http://gramywrade.interklasa.pl  
 

 

 

 
NASZE                        PATRONATY PROM   
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Zapraszam wszystkich zainteresowanych tematem sytuacji młodzieży na rynku pracy, aby 
dołączyli do grupy roboczej ds. zatrudnienia i edukacji poza formalnej!  

Jest to nowo powstała grupa, która wywodzi się z grupy roboczej polityki na rzecz młodzieży. 
Sama nazwa grupy wskazuje już na dział, którym będziemy się zajmować, a mianowicie 
szeroko pojętym tematem bezrobocia, wśród młodzieży.  

Sytuacja na rynku pracy w Polsce nie wygląda najlepiej. Wielu młodych ludzi skarży się na to, 
że po ukończeniu studiów nie mogą znaleźć pracy. Jest to problem, z którym może spotkać 
się każdy z nas.  

Naszym zadaniem jest poznanie sytuacji od podstaw, konsultacja problemów z młodymi 
ludźmi, stworzenie postulatów i zainteresowanie nimi rządzących.  

Jeśli chcesz mieć wpływ na zmianę sytuacji na rynku pracy zapraszam do wypełnienia 
formularza:  

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aj-
lxmK_7rg7dG5XeGNPbm0zZ2ZkSWJ5RlpNVGlTekE&usp=sharing 

W razie pytań proszę o kontakt: anna.skrzypek@prom.info.pl 

         Anna Skrzypek, 

                                                                          Członek Zarządu Polskiej  

                                                                          Rady Organizacji Młodzieżowych 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
NASZE              NABÓR DO GRUPY ROBOCZEJ DS. ZATRUDNIENIA   

     

 

 Zapraszamy do nadsyłania informacji o organizowanych 
przez Was wydarzeniach i inicjatywach na adres 
newsletter@prom.info.pl do  7 września, tak aby mogły 
ukazać się w następnym numerze 15 września.  


