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About Newcastle 

 



Kontekst polityczny 

• Globalny 
– Konwencja o prawach dziecka ONZ (UNCRC) 

• Krajowy 
– strategia reformy służb publicznych 

– Inicjatywa rządowa „Każde dziecko ma znaczenie” 
(Every Child Matters) 

– realizacja celów 

• Lokalny 
– Strategia Partycypacyjna 

– priorytet angażowania/aktywizacji społeczności 
lokalnych 



Strategia Partycypacyjna 

Newcastle 

�Zasady: 

 zadanie dla każdego 

 włączanie i różnorodność 

 kompetencje i ekspertyza 

 efektem jest zmiana 

 to dzieci muszą ustalać agendę 



 



Zasoby 

• Zespół ds. praw dzieci 

• 3.5 etatu/niewielki budżet 

 

• Zmiana – od scentralizowanej 
odpowiedzialności do scedowania 
zadań na same jednostki 
odpowiedzialne za usługi 

 

• Współpraca z wieloma partnerami, aby 
trafiać do dzieci i młodzieży 



Różnorodne metody 

„Przedstawicielskie‟ 
 Narodowy Parlament Młodych (UK Youth Parliament) 

 Młodzieżowa Rada Newcastle (Newcastle Youth Council) 

 Rady szkolne 

„Aktywiści‟ 
 Investing in Children 

 Grupy interesów 

Specyficzne działania 
 Udecide 

 Jednorazowe wydarzenia 



Reprezentacje 



Modele przedstawicielskie 

+ 
Szeroko znane 

Zrozumiałe 

Odpowiadają 
„dorosłym” 
strukturom 

Dają młodym ludziom 
platformę 

 

- 
Mandat 

Odpowiedzialność 

Osiąganie zmiany 

Włączanie 



Jak próbujemy wprowadzać 

zmiany na lepsze 
• Frekwencja 

 

• Proces wyborczy 

 

• Odpowiedzialność 

 

• Efektywność 

 

• Wspieranie młodych 
ludzi 



Modele aktywistyczne 

• Przykład: 

„Investing in Children‟ 

 

• Agenda day 

 

• Grupy badawcze 



Modele aktywistyczne 

+ 
Dostępny dla młodych 

Młodzi ludzie 
wybierają tematy 

Praktyka włączania 

Nakierowany na 
zmianę 

- 
Mniej odpowiada 

strukturom 

Wyzwanie dla 

dorosłych 

Trudno przewidzieć 

wyniki 

 



Jednorazowe wydarzenia 

+ 

• Mogą być 

zaprojektowane pod 

konkretny cel 

• Dostępne dla 

młodych ludzi 

• Kreatywność 

 

 

- 

• Wysokie koszty 

• Dorośli decydują o 

agendzie 

• Trudno o „dalszy 

ciąg” 



Jednorazowe wydarzenia 

Zmiany 

• Koszt 

• Agenda 

• Efektywność 

 

 



W ramach usług 

• Członkostwo w  

Investing in Children  

  

• Promocja dobrych praktyk 

 

• Dowody na dialog i zmianę muszą 
pochodzić od samych dzieci i młodzieży 



“Na czym nam zależy” 

• Zebranie wszystkich 

informacji o poglądach i 

opiniach dzieci 

• Wsparcie dla tworzenia 

agendy wokół wskazanych 

przez nie priorytetów 

 

• 12 kwestii – w tym zabawa, 

przyjaciele, bezpieczeństwo 

na drodze, szacunek 

• Wyzwanie dla usług 

publicznych, by na nie 

odpowiadać 



“Słuchanie małych dzieci” 

Pracujemy także z bardzo małymi dziećmi 

 

• Wszystkie dzieci potrafią się 
komunikować – trzeba tylko bardziej się 
postarać, by dać im na to szansę 

• Zadaniem rodziców jest uważnie 
słuchać i reagować 

• Mamy przygotowanie i modele 
działania, które w tym pomagają 



Słuchanie małych dzieci 

Przykłady: 

 

Ankieta nt. 

opieki nad dziećmi 

 

Strategia dot. 

zabawy 

 

Rewitalizacja 



Sprawy ważne dla młodych 

ludzi 

• Równość 

• Szacunek 

• Zabawa i aktywności 

• Przyjaźnie 

• Wsparcie 

 



Sprawy ważne dla dorosłych 

• Przestępczość 

• Narkotyki 

• Ciąże 

• Wyniki egzaminów 

• Zatrudnienie 

 



Kontakt 

• Nick Brereton 

• Children‟s Rights Team manager 

 

• nick.brereton@newcastle.gov.uk 

 

• +44 191 277 3073 

 

• DZIĘKUJĘ! 


