
Przykłady działao 
partycypacyjnych z 

młodzieżą 



Działania partycypacyjne w Cambridge (Anglia) 

Etapy:  

1. badanie 1000 młodych osób za pomocą sondaży i grup fokusowych; 

2. wybór reprezentatywnego, 40-osobowego Sądu  Młodzieżowego;     

3. przeszkolenie i udzielenia niezbędnego wsparcia dla wybranych młodych ludzi;  

4. Sąd Młodzieżowy wybiera 2 najbardziej istotne problemy, które postanawia  
przekazad wybranej spośród siebie 14-osobowej Radzie Młodzieżowej; 

5. Rada debatuje nad danymi kwestiami i proponuje rozwiązania;  

6. na realizację propozycji Rady przeznacza się ogółem 40,000 £;   

Więcej: 
http://www.cambridge.gov.uk/public/councillors/agenda/2010/03%20March/0304a
rean/10.pdf 
 

http://www.cambridge.gov.uk/public/councillors/agenda/2010/03 March/0304arean/10.pdf
http://www.cambridge.gov.uk/public/councillors/agenda/2010/03 March/0304arean/10.pdf


Uczestnictwo dzieci w zarządzaniu budżetem w Barra 
Mansa (Brazylia) 

 • Od 1998 roku częśd budżetu miasta jest przekazana 
dzieciom do niezależnej dyspozycji; 

• O finansowaniu konkretnych działao decyduje 36 
dzieci, w tym 18 chłopców i 18 dziewcząt   
(9-15 lat) wybieranych przez inne dzieci; 

• Dzieci mogą w dowolny sposób przeznaczyd na 
swoje potrzeby  i projekty - 125,000$ 

• Projekt realizowany przez Radę Miejską, pod 
bezpośrednim nadzorem burmistrza; 

• Więcej: http://www.crin.org/docs/barramansah.pdf 

 

http://www.crin.org/docs/barramansah.pdf


Systemowe wsparcie młodzieży w Hampton 
(USA) 

• Cały projekt poprzedzony był badaniem grupy dzieci przez 
przeszkoloną do tego młodzież;  

• Badania ukazały, że do prawidłowego wychowanie niezbędne jest 
zapewnienie młodzieży: 1) zdrowego środowiska rodzinnego, 
2)bezpiecznej i tętniącej życiem, 3) pomocy i opieki dorosłych, 
4)możliwośd uczestniczenia w planowaniu i kształtowaniu własnego 
rozwoju.  

• Każdy z tych elementów został wsparty przez oddzielny program i 
instytucję; 

 

 

 

•      Zapewniono młodzieży szerokie pole możliwości do konsultowania – przy najważniejszych    
       wydziałach w Urzędzie Miasta funkcjonowały Młodzieżowe Rady;  
•      Utworzono system Młodzieżowego Zaangażowania Obywatelskiego, który jest swoistą  
       drogą rozwoju od chwilowego wolontariatu do pełnego uczestnictwa w życiu wspólnoty; 
•      Powołano do życia Komisję Młodzieżową, która składa się z 24 młodych ludzi         
       stanowiących grupę reprezentatywną młodzieży w Hampton, komisarze wpływają na  
       miejskie procesy decyzyjne, zapewniają wkład w tworzenie polityk, doradzają odnośnie    
       zarządzania małymi grantami; 
•     Więcej: www.hampton.gov/foryouth/ 
 

http://www.hampton.gov/foryouth
http://www.hampton.gov/foryouth
http://www.hampton.gov/foryouth


ORYGEN – Zdrowie Młodzieży (Wielka Brytania) 

 
• Program wpisany w ramę projektu poprawy usług medycznych w Wielkiej 

Brytanii;  

• Utworzono Zespół Platforma złożony z młodych ludzi dotkniętych chorobą 
mających za zadanie pomoc w przystosowaniu opieki zdrowotnej do 
potrzeb młodzieży;  

• Wykreowano kampanię medialną mówiącą o chorobach dotykających 
młodzieży, warsztaty dla lekarzy, informator dla młodych tłumaczący ich 
prawa, ułatwiono możnośd składania skarg, a także stworzono czasopismo 
mające na celu dzielenie się doświadczeniami chorych; 

• Więcej: http://oyh.org.au/ 

http://oyh.org.au/


Działania na rzecz niepełnosprawnych (Północna Irlandia) 

• 18-miesięczny projekt, którego zadaniem było 
stworzenie przez niepełnosprawnych młodych ludzi 
programu dla nich samych, mającego na celu 
wprowadzenia ułatwieo funkcjonowaniu w życiu 
codziennym i dostępie do edukacji;  

• Młodzież współtworzyła szkolenia, metody badawcze, 
publikacje i rady jak wykorzystywad media;  

• W ramach projektu posługiwano się badaniami 
fokusowymi, sondażami, grupami konsultacyjnymi, 
wywiady indywidualne, badanie warunków życia i 
konferencje;  

• Więcej: 
http://www.engage.hscni.net/bestpractice/projects/c
hildrensproject.html 

http://www.engage.hscni.net/bestpractice/projects/childrensproject.html
http://www.engage.hscni.net/bestpractice/projects/childrensproject.html


Wprowadzenie w przywództwo (Powys, Walia) 

 

• Młodzi ludzie powinni konsultowad się ze swoimi kolegami przed każdą debatę; 

• Młodzież podczas debaty wypracowują swoje stanowisko, które później 
prezentują decydentom różnych szczebli. Do ich opinii jest dołączona analiza 
SWOT; 

• Program ten przybliża młodym ludziom zasady funkcjonowania instytucji 
publicznych; pozwala na wykształcenie własnego zdania i bronienia go; ułatwia 
również zrozumienia pojęcia dobra wspólnego;  

• W ramach hrabstwa wybieranych jest  24 
młodych ludzi w wieku od 13 do 19 – po 3 z 
każdej szkoły. Młodzież poprzez szkolenie i 
zabawy jest uczona jak współpracowad z 
ludźmi, planowania, tworzenia i prezentowania 
projektów i asertywności; 



Tearaway Magazine (Nowa Zelandia) 

 

• Porusza problemy młodzieżowe, pisany prostym, nieformalnym 
językiem, wśród treści „lekkich” opisuje też zagadnienia trudniejsze 
(finanse, prawa i obowiązki młodzieży, partycypacja);  

• Umożliwia młodzieży wykształcenie wspólnego głosu; zapewnia też 
pole do jego formułowania. Dzięki czemu skuteczniej mogą bronid 
swojego interesu; 

• Więcej: http://tearaway.co.nz/ 

• Magazyn dedykowany dla młodzieży 
(12-19lat); 
• Sprzedawany w 250,000 
egzemplarzach; 
• 90% tekstów jest autorstwa 
młodych ludzi; 

http://tearaway.co.nz/


Dziękujemy za uwagę!  


