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Niniejsze opracowanie opisuje i porównuje działalność, strukturę, mocne strony i

potrzeby młodzieżowych rad i parlamentów (zwanych dalej RMaMP) w Polsce,

Czechach i na Słowacji.

Jest on oparty na wynikach badania ankietowego przeprowadzonego wśród członków i

koordynatorów RMaMP, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz na wynikach

spotkań grup fokusowych członków RMaMP.

Zasadniczą część publikacji stanowią wnioski i główne ustalenia porównujące sytuację

w poszczególnych krajach, skupiające się na działalności, strukturze, mocnych i słabych

stronach, potrzebach, celach, relacjach, wpływie i kompetencjach parlamentów

młodzieżowych.

Pierwszy załącznik zawiera analizę badania ankietowego przeprowadzonego wśród

członków RMaMP, w którym wzięło udział 220 respondentów. Przedstawiciele 63

RMaMP wyrazili swoje opinie w ankiecie internetowej. ( SK25,CZ18, PL20).

Drugi załącznik zawiera wyniki spotkań grup fokusowych członków RMaMP, które

odbyły się w 15 miastach i wsiach.

W trzecim załączniku znajdą Państwo podsumowanie wyników badania ankietowego

skierowanego do koordynatorów RMaMP.

W czwartym załączniku podsumowano wyniki badania ankietowego dla przedstawicieli

władz lokalnych.

Cały proces opracowywania wyników Studium był prowadzony przez organizację

partnerską Petrklíč Help (CZ).
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Członkowie i koordynatorzy RMaMP nie mają wsparcia metodologicznego;

Ciężka praca RMaMP nie jest doceniana w społeczeństwie;

RMaMP brakuje narzędzia do wymiany doświadczeń i zasobów oraz do budowania

własnej, specyficznej sieci.

Zwiększenie wsparcia metodologicznego dla członków i koordynatorów RMaMP.

Zwiększenie świadomości społeczeństwa (liderów miejskich, organizacji

pozarządowych, decydentów) na temat misji, roli i działań RMaMP.

Poprawa możliwości tworzenia sieci, wymiany zasobów i doświadczeń między

RMaMP.

Główną grupą docelową projektu są członkowie RMaMP - młodzi ludzie i ich

koordynatorzy.

Drugą grupą docelową są przedstawiciele władz lokalnych, organizacje

pozarządowe działające na rzecz uczestnictwa młodzieży, decydenci polityczni.

Badanie RMaMP;

Metodyka szkoleń dla członków RMaMP;

Przewodnik cyfrowy dla RMaMP i platforma internetowa.

2.1 Informacje ogólne o projekcie

Projekt YC2 - Youth Councils Yet Coming został zrealizowany dzięki wsparciu

programu ERASMUS+ na lata 2020-2022.

2.2 Główne zagadnienia, którymi zajmuje się projekt, to:

2.3 Cele projektu

2.4 Grupy docelowe projektu

2.5 Oczekiwane rezultaty intelektualne projektu

Działania w ramach projektu obejmowały działania szkoleniowe: szkolenie pilotażowe

dla członków RMaMP oraz wydarzenie zwielokrotniające - konferencję

podsumowującą.

3

2. O PROJEKCIE

YC2 - O PROJEKCIE



Użytkownicy opracowania (władze lokalne, przedstawiciele organizacji

pozarządowych) zwiększą swoją świadomość i wiedzę na temat RMaMP, jego misji,

zadań i działań.

Koordynatorzy RMaMP i osoby pracujące z młodzieżą zdobędą wiedzę na temat

tego, jak rozwijać kompetencje osobiste, zawodowe i społeczne członków RMaMP.

Uczestnicy szkolenia pilotażowego RMaMP podniosą swoje kompetencje w

zakresie komunikacji, pracy zespołowej, motywacji.

Użytkownicy Cyfrowego Podręcznika (bezpośredni członkowie RMaMP lub goście

ad hoc) będą mogli lepiej zrozumieć pracę RMaMP.

Członkowie RMaMP będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z innymi

młodzieżowymi radami i podzielenia się swoimi doświadczeniami.

2.6 Oczekiwane rezultaty projektu

W dłuższej perspektywie projekt ten ma się przyczynić do większej rozpoznawalności

pracy RMaMP, do większego udziału i zaangażowania młodzieży w życie społeczności

lokalnej, do jej partycypacji oraz do zwiększenia efektywności i jakości pracy RMaMP.

2.7 Partnerzy projektu
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Młodzieżowa Rada Regionu Żylina (SK)
www.rmzk.sk

Petrklíč Help (CZ)
https://petrklichelp.cz

Region samorządowy Žilina (SK)
www.zilinskazupa.sk

Fundacja Civis Polonus (PL)
http://civispolonus.org.pl

Projekt YC2 jest wspierany przez Unię Europejską 

z programu ERASMUS+

 

https://petrklichelp.cz/
https://www.zilinskazupa.sk/
http://civispolonus.org.pl/
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3. KLUCZOWE PORÓWNANIA

Ustalenia te zawierają wnioski wynikające z porównawczych stanów życia i działalności

RMaMP na Słowacji, w Czechach i w Polsce, koncentrując się na działaniach RMaMP,

strukturze, mocnych i słabych stronach, potrzebach, celu, relacjach, wpływie i

kompetencjach.
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3.1 Sprawozdanie końcowe z badania
ankietowego dotyczącego młodzieżowej

rady / parlamentu
 

Republika Czeska
Rzeczpospolita Polska
Republika Słowacka

YC2 - KLUCZOWE PORÓWNANIA
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DZIAŁANIA:
Czescy członkowie są najbardziej aktywni w samokształceniu.Polscy członkowie chcą

raczej pomóc innym młodym  ludziom znaleźć  dla  nich ważne  informacje. Słowaccy 

 członkowie korzystają głównie z  rozrywki w Radzie/Parlamencie i biorą to za swoją

pasję. Wszystkie kraje są bardzo  podobne  w    działaniach,    różnią się one tylko 

 priorytetami

Wniosek
Czescy członkowie są aktywni głównie w stosunku do siebie i

angażują się w  samokształcenie, Polscy - aktywnie reprezentują

interesy  młodych ludzi,  a członkowie Słowaccy aktywnie 

 uczestniczą  w  wydarzeniach.

STRUKTURA:
Wspólną pierwszą zasadą Rad/Parlamentów jest samokształcenie,a drugą

reprezentowanie młodych ludzi.  W innych zasadach kraje  różnią się  nieznacznie.

Członkowie Czescy i Słowaccy zazwyczaj integrują się i organizują

posiedzenia/spotkania. Polscy  członkowie  są  bardziej  zorientowani politycznie i 

 administracyjnie. Ostatnia zasada jest    taka sama  dla   wszystkich     krajów, a  to  jest

udział w   przygotowaniu  porządku obrad Rady/ posiedzenia Parlamentu.

MOCNESTRONY:
Wspólnymi atutami są skupienie się na edukacji i przyszłym przywództwie.Często

spotykana jest również wysoka aktywność oraz zaangażowanie w różne

działania.Słowaccy i Czescy  członkowie w Radach/Parlamentach są bardziej

skoncentrowani  na  długoterminowym członkostwie.

Wniosek
Atutami wszystkich krajów są wysoki stopień aktywności,  nacisk na

edukację  i  przyszłe  przywództwo.

Wniosek
Wszystkie kraje mają toż samą strukturę Rad/Parlamentów.Wszyscy

skupiają się na sobie- edukacji, reprezentowaniu młodych ludzi i

tworzeniu  programu spotkań.
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INNE:
Każdy kraj ma swoje szczególne potrzeby.Rady/Parlamenty są zwykle motywowane na 

 różne sposoby. Czescy członkowie  potrzebują  dobrego  i   wiarygodnego    lidera,

Polscy  członkowie  muszą być zaangażowani w różne wydarzenia organizowane przez

miasto lub inną organizację, a  Słowaccy  członkowie  potrzebują wsparcia ze  strony 

 miasta  i  rady miasta. Negatywne  stwierdzenie  jest  to, że  wszystkie  kraje  mają 

 problemy  w  rekrutacji  nowych  członków.We       wszystkich  krajach brakuje

motywacji młodych ludzi do przystąpienia do Rady Młodzieży/Parlamentu.W większości   

przypadkówjednak     wynika  to  z       braku informacji  na temat Młodzieżowych Rad i

Brak  informacji  często  prowadzi  do  niepewności, zatem   nie  chcą oni  przystąpić do  

Rady/Parlamentu.

FILARÓW

Czechy

Polska

Słowacja

Struktura jest identyczna z wynikami ankiety , jednak współpraca z miastami nie była

zbyt dobrze oceniana, choć jest bardzo ważna.

 

Praca koordynatora nie była uważana za tak ważną w ankiecie, ale współpraca z

miastem była, choć często kwestionowana.Badanie kwestionariusza sugeruje

również, że wielu młodych ludzi nie ma wystarczających informacji na temat

doradztwa i ich działalności.

 

Struktura jest identyczna z wynikami ankiety , jednak współpraca z miastami nie była

zbyt dobrze oceniana, choć jest bardzo ważna.

STRUKTURA
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Czechy

Polska

Słowacja

Mocne i słabe strony pokrywają się z ankietą.Członkowie chcą być wykształceni i

zaangażowani w wydarzenia miasta i innych organizacji.Wsparcie miasta jest

zróżnicowane,a wsparcie finansowe jest udzielane Radom, gdy miasto tak

zdecyduje.

 

Częste zmiany i mniejsza stabilność członków zbiegają się z wynikami ankiety.

 

Brak udogodnień dla ich działalności i niewystarczająca świadomość działań

zbiegają się z wynikami ankiety.

MOCNE I SŁABE STRONY RADY MŁODZIEŻY

Czechy

Polska

Słowacja

Jak pokazał sondaż, Czescy członkowie zarządu są silnie skoncentrowani na

edukacji i własnych potrzebach. Różnica polega na pragnieniu dobrego lidera, o

którym się zapomina.

 

Niewystarczające dostosowanie nowych członków zbiega się z oświadczeniem

koordynatorów z ankiety.

 

Potrzeba koordynatora okazała się drugorzędną potrzebą. Ważne okazało się

zaangażowanie w działania lokalne.

POTRZEBY
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CEL

RELACJE

WPŁYW

Czechy

Polska

Słowacja

Jak pokazał sondaż, Czescy członkowie zarządu są silnie skoncentrowani na
edukacji i własnych potrzebach. Różnica polega na pragnieniu dobrego lidera, o
którym się zapomina.

 

Niewystarczające dostosowanie nowych członków zbiega się z oświadczeniem
koordynatorów z ankiety.
 

Potrzeba koordynatora okazała się drugorzędną potrzebą. Ważne okazało się
zaangażowanie w działania lokalne.

Czechy

Polska

Słowacja

Relacje członków między sobą i z mieszkańcami miasta została również wykazana w
ankiecie. Członkowie czerpią radość z uczestnictwa w Radzie, ponieważ spotykają
się tam z przyjaciółmi.
 

Przyjazne relacje i radość z udziału w zarządzie są zgodne z wynikami ankiety.
 

Badanie wykazało, że aktywność nie jest powszechna wśród młodych ludzi.Potrzebę
współpracy z miastem potwierdza ankieta.

Czechy

Polska

Słowacja

Relacje członków między sobą i z mieszkańcami miasta została również wykazana w
ankiecie. Członkowie czerpią radość z uczestnictwa w Radzie, ponieważ spotykają
się tam z przyjaciółmi.
 

Przyjazne relacje i radość z udziału w zarządzie są zgodne z wynikami ankiety.
 

Badanie wykazało, że aktywność nie jest powszechna wśród młodych ludzi.Potrzebę
współpracy z miastem potwierdza ankieta.



YC2 - KLUCZOWE PORÓWNANIA

11

KOMPETENCJE

Czechy

Polska

Słowacja

Ankieta wykazała, że członkowie nawiązują kontakty z osobami, które mogą być
przydatne w przyszłości w aspekcie biznesowym.

 

Samorozwój uznano za dużą część członkostwa w Radzie, również wg ankiety.
 

Aktywne zaangażowanie w działania i zainteresowanie edukacją potwierdza ankieta.
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4.1  Wyniki ankiety internetowej przeprowadzonej wśród członków RMaMP na

Słowacji, w Czechach i w Polsce

4.2  Wyniki spotkań grup fokusowych z członkami RMaMP na Słowacji, w Czechach i w

Polsce

4.3  Dane wyjściowe z badania koordynatorów RMaMP na Słowacji, w Czechach i w

Polsce
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działają RMaMP na Słowacji, w Czechach i w Polsce
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4.1 Wyniki ankiety internetowej
wśród członków RMaMP

 

Republika Czeska
Rzeczpospolita Polska
Republika Słowacka
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BADANIE KWESTIONARIUSZOWE

CZŁONKOWIE RAD MŁODZIEŻOWYCH
I PARLAMENTÓW MŁODZIEŻOWYCH

 
 

Liczba respondentów: 220

Informacje dodatkowe

Wyjaśniła: Petra Krejčí
Kontakt: petra.krejci@centrum.cz
Współpraca: Lukáš Kisza, Zuzana Palová, Marcelina Zjawińska,

                        Olga Napiontek, Kacper Chyła
Gwarancja eksperta: Petr Kantor

YC2 - ANKIETY
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OCENA BADANIA KWESTIONARIUSZOWEGO

Kwestionariusz opracowany na potrzeby badania członków Młodzieżowych Rad i
Parlamentu Młodzieży zawierał w sumie 14 pytań. Wszystkie pytania zostały
rozpatrzone w ramach niniejszej oceny, a wyniki przedstawiono poniżej. 

Pierwsze pytanie dotyczyło miasta, w którym respondent zasiada w młodzieżowej radzie
lub parlamencie. Ponieważ badanie zostało przeprowadzone w Republice Czeskiej,
Republice Słowackiej i Polsce, pojawiają się różne miasta w obrębie tych trzech krajów.

Do miast tych należą:

Polska: 

Jastrzębie Zdrój, Kłodzka, województwo dolnośląskie, Rybnik, Tychy, Iława, Warszawa,

Nowe Miasto lubawskie, Gdynia, Święciechowa, Łosice, Olsztynek, Lublin, Szydłowiec,

Wojnicz, Karczew, Polkowice, Michałowice, Elbląg, województwo łódzkie.

Czechy: 
Třinec, Pilzno, Praga, Vsetín, Hodonín, Brno, Písek, Třebíč, Mladá Boleslav, Nový
Jičín, Kopřivnice, Brno, Ostrava, Kutná Hora, Nymburk, Vratimov, Karviná i Opava. 

Słowacja: 

Levoča, Prešov, Banská Bystrica, Komjatice, Stará Ľubovňa, Kysucké Nové Město,

Považská Bystrica, Turčianske Teplice, Zákamenné, Oravská Jasenica, Kežmarok,

Prievidza, Vrbové, Bardejov, Brezno, Zábiedovo, Šala, Trstená, Žarnovica, Heľpa,

Ľubeľa, Ružomberok, Senica, Handlová, Klin.

Rysunek 1 Mapa miast a,b,c

YC2 - ANKIETY
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Drugie pytanie brzmi: ""Jak długo służysz w młodzieżowej radzie/parlamencie?"

Pytanie było zamknięte i można było udzielić tylko jednej odpowiedzi. W sumie 220
respondentów odpowiedziało na to pytanie. Najmniej respondentów zasiada w radzie
lub parlamencie do jednego roku. W ujęciu procentowym stanowi to 19% wszystkich
odpowiedzi. Większość członków zasiada w radzie lub parlamencie od mniej więcej 1
roku do 2 lat. W ujęciu procentowym stanowi to 46% wszystkich odpowiedzi. Odsetek
respondentów, którzy zasiadają w radzie lub parlamencie od 3 lat lub dłużej wynosi
35%. 

Rysunek 2 Długość pracy w Młodzieżowej Radzie/Parlamencie 

Źródło: opracowanie własne; liczba respondentów: 220; liczby na wykresie oznaczają

liczbę odpowiedzi zaznaczonych przez respondentów

Interpretacja:

Informacja ta może świadczyć o tym, że członkowie, którzy pozostają w radzie lub
parlamencie dłużej niż jeden rok, kontynuują swoją działalność w kolejnych latach. 76%

respondentów jest w radzie lub parlamencie dłużej niż jeden rok. Może to świadczyć o
rosnącym zainteresowaniu działalnością w radzie lub parlamencie oraz o wytrwałości
młodych ludzi w tego typu działalności. 

Podsumowanie w odniesieniu do działań edukacyjnych w ramach projektu:

Jeśli chodzi o działalność szkoleniową, możemy powiedzieć, że bardziej zaspokajamy
potrzeby tych członków, którzy są już ugruntowani w radzie, rozumieją procesy i znają
swoje potrzeby szkoleniowe w zakresie pełnienia funkcji członka młodzieżowej
rady/parlamentu.

YC2 - ANKIETY
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Trzecie pytanie brzmi: "Jaka jest główna motywacja do uczestnictwa w młodzieżowej

radzie/parlamencie?".

Pytanie było częściowo otwarte. Każdy respondent mógł zaznaczyć tylko jedną
odpowiedź. Ostatnią opcją odpowiedzi było pole "inne". Jeśli respondent zaznaczył to
pole, mógł wpisać inną odpowiedź niż ta, która została wymieniona. Najmniej
respondentów wskazało, że ich motywacją do uczestnictwa w radzie/parlamencie są
dorośli, którzy ich przysyłają. W ujęciu procentowym było to 3%. Odpowiedź, że w
przyszłości chcę być politykiem zaznaczyło 11% badanych, a 13% badanych zaznaczyło,

że jest w radzie/parlamencie, bo ma tam znajomych. Większość respondentów jest w
radzie/parlamencie, ponieważ chce reprezentować interesy młodzieży, chce się
kształcić i rozwijać. W ujęciu procentowym 34% respondentów chce reprezentować
interesy młodzieży, a 36% badanych chce się kształcić i rozwijać. 

Kształcenie nieformalne, rozwój edukacyjny. (dodany do odpowiedzi: chcę się uczyć

i rozwijać)

Nie wiem, chyba się nudzę.

To świetna okazja, by zrobić coś dla młodych ludzi, pokazać im sposoby na
zaangażowanie się i zmotywować ich do aktywności obywatelskiej. (dodany do

odpowiedzi: Chcę reprezentować interesy młodych ludzi)

Chcę być przykładem etycznego zachowania dla młodych ludzi.
Mili ludzie, jestem jedyną osobą z mojej szkoły, która chce obecnie działać w
parlamencie.

Respondenci mieli również możliwość zaznaczenia odpowiedzi "inne", jak wskazano w
powyższym tekście. Respondenci ci stanowili 3% badanych. W obszarze innych
powodów, dla których członkowie są w radzie/parlamencie, pojawiły się takie
odpowiedzi jak:

Rysunek 3 Motywy uczestnictwa w młodzieżowej radzie/parlamencie 

Źródło: opracowanie własne; liczba respondentów: 217 z 220; liczby na wykresie

oznaczają liczbę odpowiedzi zaznaczonych przez respondentów

YC2 - ANKIETY
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Większość uczniów chciała dodać, że jest to okazja do rozwoju siebie lub swojego
otoczenia. Dominowała idea rozwijania własnej wspólnoty i własnego życia. Niektórzy
członkowie są również zaangażowani ze względu na kierunek polityczny na przyszłość.

Wyjątkowo zdarzali się członkowie, którzy tak naprawdę nie wiedzieli, dlaczego znaleźli
się w radzie, lub byli do tego popychani przez dorosłych, klasę czy szkołę. 

Zostałam wybrana przez klasę, ale nie planuję niczego na przyszłość, nie sprawia mi
to przyjemności.
Rozwijam siebie, a jednocześnie mogę wnieść do miasta rzeczy, które mają inne
miasta, bo lepiej coś zrobić, niż czekać, aż to przyjdzie do nas. (dodany do

odpowiedzi: chcę się kształcić i rozwijać)

Chcę być w przyszłości zarówno kompetentnym politykiem, jak i przede wszystkim
reprezentować głos młodych ludzi. (powiązane z tymi odpowiedziami: chcę być w

przyszłości politykiem i chcę reprezentować interesy młodych ludzi)

Chcę działać społecznie, może angażować się politycznie. Ponadto, bardzo miło jest
być aktywnym w szkołach i na poziomie lokalnym, móc reprezentować głos
młodzieży. Wszystko to jest okazją do rozwoju i zdobycia wiedzy na temat prawa
lokalnego, tego jak wygląda zarządzanie małą społecznością, a także do
powiedzenia tego, co młodzi ludzie chcą tutaj powiedzieć (przypisane do tych

odpowiedzi: chcę się kształcić i samo rozwijać oraz chcę reprezentować interesy

młodzieży).

W szkole nauczyciel zapytał, czy ktoś chciałby dołączyć do rady młodzieżowej, nie
wiedziałam, co to jest, początkowo myślałam, że to coś w rodzaju wolontariatu.

(przypisane do tych odpowiedzi: dorośli przysyłają mnie tutaj)

Interpretacja:

Z powyższego wynika, że 1/3 młodych ludzi jest w młodzieżowej radzie/parlamencie,

aby się kształcić i rozwijać oraz reprezentować interesy młodzieży. Są też tacy młodzi,
którzy są w radzie bardziej dla przyjaciół i być może dla zabawy. Niektórzy młodzi ludzie
są w młodzieżowej radzie/parlamencie, ponieważ chcą w przyszłości zostać politykami.
Z drugiej strony, bardzo mała liczba osób jest w młodzieżowej radzie/parlamencie,

ponieważ dorośli ich do tego zmuszają. Na podstawie ankiety można jasno ocenić, że
motywacją młodych ludzi jest pomoc młodym ludziom, uczenie się i rozwój.

Podsumowanie w odniesieniu do działań edukacyjnych w ramach projektu:

Działania edukacyjne w radach są znaczące. Posłowie chcą się samo rozwijać. W
zakresie edukacji należy zaplanować działania, które wzmocnią kompetencje w zakresie
rzecznictwa i reprezentowania interesów młodzieży wobec przedstawicieli władz
miejskich.
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Czwarte pytanie brzmi: "Co robię w młodzieżowej radzie/parlamencie?".

Pytanie to zostało zamknięte w ankiecie. Zawierał on osiem czynności, dla których
respondent musiał wybrać, jak często wykonuje daną czynność. Dla każdej czynności
można było wybrać, czy respondent wykonywał ją bardzo często, często, czasami lub
nigdy. Każda opcja była punktowana w ramach oceny. Bardzo często oceniono na 3,

często oceniono na 2, czasami oceniono na 1, a nigdy nie oceniono na zero. 

Każde działanie mogło zatem uzyskać minimalnie 0 punktów, a maksymalnie 660
punktów. Wyniki można zobaczyć poniżej na Rysunku 4. Od 3 do 7 respondentów nie
udzieliło odpowiedzi na każde z pytań.

Rysunek 4 Co robię w Młodzieżowej Radzie? 

Źródło: opracowanie własne; liczby na wykresie oznaczają liczbę punktów uzyskanych

za odpowiedź "nigdy", którą respondenci zaznaczyli; maksymalna liczba uzyskanych

punktów wynosi 660

Rysunek 5 Czego nigdy nie robię w młodzieżowej radzie/parlamencie 

Źródło: opracowanie własne; liczby na wykresie oznaczają liczbę punktów uzyskanych

w przypadku zaznaczenia przez respondenta maksymalnie 3 opcji; maksymalna liczba

uzyskanych punktów wynosi 660
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innych,

poszukiwanie/pozyskiwanie informacji istotnych dla młodzieży,
uczenia się lub uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych,

Pomagam w wydarzeniach społecznych lub innych organizacjach,

Organizuję i inicjuję wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne,

Reprezentuję młodych ludzi w - komisji, regionalnym parlamencie dzieci i
młodzieży, krajowym parlamencie dzieci i młodzieży itd,

Doradzam lub konsultuję - przedstawiciele gminy proszą mnie o opinię i
zabawa - wykonywanie czynności związanych z zabawą i działalnością społeczną.

Pytanie obejmowało następujące czynności: 

Wykres 5 powyżej przedstawia liczbę odpowiedzi w sekcji "nigdy". Dane te są
przedstawione w formie punktacji. W tym przypadku termin "nigdy" jest punktowany
jako 3. Jest to zatem równość między bardzo często i nigdy (bardzo często = nigdy).
Rysunek 5 pokazuje, że mniej niż 1/3 respondentów (66 respondentów) nie
reprezentuje młodych ludzi w komisjach, regionalnych parlamentach dzieci i młodzieży
lub krajowych parlamentach dzieci i młodzieży. Należy również zauważyć, że 62 z 220
respondentów nigdy nie konsultuje się lub nie konsultowało się z przedstawicielami
społeczności.

Poznaję nowych ludzi, odkrywam nowe pomysły, tworzę nowe rzeczy.
Moim głównym zadaniem jest redagowanie tekstów dla młodzieży w Pradze, które
są publikowane na stronie Rady na Facebooku. Ich celem jest aktywizacja młodych
ludzi do działania. Zawsze zwracam uwagę na kwestie społeczne, aby informować
młodych ludzi o losie innych i motywować ich do współpracy i empatii. W ten sposób
staram się również rozwijać ich poczucie wspólnoty.
Rozwiązuję problemy organizacyjne i logistyczne.

Tworzę własne centrum młodzieżowe - klubokawiarnię. (dodany do odpowiedzi:

reprezentuję młodych ludzi)

Prowadzę działalność charytatywną, działalność promującą ideę młodzieżowych rad,

projekty inwestycyjne.

Wymyślam zajęcia dla młodych ludzi. (dodany do odpowiedzi: reprezentuję młodych

ludzi)

Tworzę nowe i oryginalne rzeczy, aby reprezentować naszą szkołę.

Zajmuję się prowadzeniem stowarzyszenia, zarządzaniem projektami, organizacją
imprez, pozyskiwaniem funduszy. (dodany do odpowiedzi: organizuję i inicjuję

wydarzenia)

Wymyślam nowe wydarzenia kulturalne. (dodany do odpowiedzi: organizuję i inicjuję

wydarzenia)

Staram się zdobywać doświadczenie i pomagać innym w parlamencie miejskim.

(dodany do odpowiedzi: organizuję i inicjuję wydarzenia)

Wnoszę wkład finansowy.

Drugie pytanie miało charakter otwarty i każdy respondent mógł dodać, czym jeszcze
się zajmuje, a czego nie ma w radzie/parlamencie. Odpowiedzi były następujące: 
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Interpretacja:

Najbardziej preferowane i prawie porównywalne odpowiedzi to: zabawa,

poszukiwanie/zdobywanie informacji i nauka, udział w zajęciach edukacyjnych. Chodzi
więc głównie o dobrą zabawę, poszukiwanie lub zdobywanie informacji dla młodych
ludzi oraz naukę lub edukację w ramach różnych działań. Ważna jest dla nich również
pomoc w imprezach oraz organizowanie i inicjowanie wydarzeń. Istotne jest również
śledzenie tego, czego w ogóle nie robią i tu pojawia się znacząca grupa respondentów,

którzy w ogóle nie są zaangażowani w działalność młodzieżowej rady/parlamentu w
zakresie reprezentowania młodych ludzi, konsultacji czy doradztwa.

Pokazuje to, że respondenci kładą nacisk na działania, które sprawiają młodym ludziom
radość i kontakty społeczne, podczas których nawet sam organizator dobrze się bawi. Z
przedstawionego wykresu wynika, że poza zabawą respondenci i lublinianie poszukują
również informacji wzbogacających życie młodych ludzi, chętnie organizują i inicjują
działania kulturalne, sportowe i społeczne, podczas których zdobywają różne
umiejętności. Ważnym wynikiem jest to, że pewna część respondentów nie
reprezentuje młodych ludzi w komisjach gminnych i nie konsultuje ich poglądów z
przedstawicielami władz miejskich. 

Podsumowanie w odniesieniu do działań edukacyjnych w ramach projektu:

Jeśli chodzi o szkolenia, sensowne jest wzmocnienie kompetencji w zakresie budowania
zespołu, kompetencji organizacyjnych i samokształcenia w kontekście prowadzonych
działań. Musimy również wzmocnić proaktywność młodych ludzi, aby starali się
reprezentować młodych ludzi, aby zrozumieli tę rolę. Należy wspierać samorządy
lokalne, aby systematycznie tworzyły przestrzeń dla uczestnictwa młodych ludzi.

Deleguję zadania, sprawdzam, na jakim etapie jesteśmy i oceniam. 

Głosujemy nad poprawkami do organizacji parlamentarnej GJP.

Zajmuję się weekendami motywacyjnymi dla radnych. (dodany do odpowiedzi:

organizuję i inicjuję wydarzenia)

Zajmują się działaniami promocyjnymi, prowadzeniem stron na Facebooku, stron
internetowych, ewentualnie stron na Instagramie. (dodany do odpowiedzi:

reprezentuję młodych ludzi)

Organizuję imprezy w mieście dla mieszkańców. (dodany do odpowiedzi:

reprezentuję młodych ludzi)
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Piąte pytanie brzmi: "Czy swoją aktywność w młodzieżowej radzie/parlamencie

postrzegasz bardziej w roli aktywisty (organizowanie wydarzeń, inicjowanie działań) czy

w roli doradcy (przedstawianie swojej opinii przedstawicielom miasta/gminy)?".

Było to pytanie częściowo otwarte. Każdy respondent mógł zaznaczyć tylko jedną
odpowiedź. Ostatnia odpowiedź odnosiła się do możliwości wpisania postrzeganej
przez siebie roli w radzie/parlamencie. Przeważająca większość z nich czuła się w roli
aktywistów. W ujęciu procentowym jest to 61% respondentów. O połowę mniej
respondentów czuje się w roli doradcy - odsetek ten wynosi 30%. 4% respondentów
uważa, że pełni obie te role. Niektórzy respondenci uważali, że pełnią zupełnie inną rolę
lub obie z powyższych ról i dlatego wybrali inną odpowiedź. W ujęciu procentowym było
to 5% respondentów. 

Pomaganie, dokańczanie spraw.

Obserwator.
Na razie jestem tylko częścią zespołu przygotowawczego Parlamentu Młodzieży.
Raczej pomoc przy organizacji imprez.
Obecnie spędzam więcej czasu w innym mieście, nie jestem tak aktywna i nie
zawsze mam możliwość angażowania się we wszystko, ale generuję nowe pomysły i
zawsze pracuję nad tym, aby dać inne spojrzenie na omawiane tematy i idee.

Słuchacz
Dodatkowy członek zarządu
Ja tylko reprezentuję naszą klasę w Parlamencie i jestem członkiem komitetu
badawczego, w którym zastanawiamy się nad realnymi sposobami pomocy uczniom
w ich edukacji.

Drugie pytanie miało charakter otwarty i każdy respondent mógł napisać, w jakiej roli
się czuje. Odpowiedzi były następujące:

Rysunek 6 Role w Radzie/Parlamencie

Źródło: opracowanie własne; liczba respondentów: 220; liczby na wykresie oznaczają

liczbę odpowiedzi zaznaczonych przez respondentów
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Przeważnie po prostu głosuję i zajmuję się częścią jednego projektu.

Wsłuchiwanie się w głos młodzieży i wdrażanie jej postulatów, a także zgłaszanie
własnych pomysłów na aktywizację i inspirowanie młodych ludzi do działania.

Przewodnicząca
Oprócz roli działacza, staram się być członkiem, który ma pomysły, przedstawia je i
proponuje ich realizację. (dodany do odpowiedzi:aktywista)

Ja bym się chyba bardziej określiła jako osoba, która pomaga, organizuje, ale stoi
raczej w tle. Robię, pomagam, promuję. (dodany do odpowiedzi:aktywista)

Interpretacja:

Tak więc zdecydowana większość członków czuje się głównie aktywistami. Młodzi
ludzie wydają się więc chcieć być bardziej w centrum działań, być aktywni i
zaangażowani w tworzenie pomysłów, działań lub projektów. Rola doradcy nie jest bez
znaczenia i jest wyraźnie postrzegana przez niektórych członków rad i parlamentu.

Niektórzy radni/parlamentarzyści czują się zarówno działaczami, jak i doradcami. 

Podsumowanie w odniesieniu do działań edukacyjnych w ramach projektu:

Z edukacyjnego punktu widzenia sensowne jest rozwijanie kompetencji w zakresie
organizowania działań i przygotowanie członków, aby mogli przekazywać swoje
doświadczenie nowym osobom.
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Pytanie szóste brzmi: "Uczestniczę w przygotowaniu porządku obrad Młodzieżowej

Rady/Parlamentu."

Była to odpowiedź zamknięta, z możliwością zaznaczenia "tak" lub "nie". Dwóch
respondentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. W ankiecie przeważała
odpowiedź "tak". W ujęciu procentowym stanowiło to 67% wszystkich odpowiedzi.
Odpowiedź "nie" zaznaczyło 33% respondentów. Z oceny wynika, że członkowie
rady/parlamentu częściej angażują się w przygotowywanie porządku obrad swoich
posiedzeń. 

Rysunek 7 Udział w przygotowaniu porządku obrad Młodzieżowej
Rady/Parlamentu 

Źródło: opracowanie własne; liczba respondentów: 218 z 220; liczby na wykresie

oznaczają liczbę odpowiedzi zaznaczonych przez respondentów
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Interpretacja:

Rysunek 7 pokazuje, że większość młodych ludzi chce być zaangażowana w
przygotowanie programu działania młodzieżowej rady/parlamentu. Chcą mieć przegląd
tematów, które zostaną poruszone. Alternatywnie, chcą oni dodać do porządku obrad
tematy, które uważają za kluczowe i ważne. Wynik ten jest również związany z wynikami
poprzedniego pytania, które pokazało, że mniej więcej taki sam odsetek respondentów
to działacze, którzy mogą być zaangażowani w przygotowywanie agend posiedzeń
rady/parlamentu.

Podsumowanie w odniesieniu do działań edukacyjnych w ramach projektu:

Sensowne jest poświęcenie się prowadzeniu spotkań, moderowaniu i facylitowaniu
spotkań.
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Inne,

Nie wiem,

Zbyt duży nacisk na wydajność, sukces i wyniki,
rodzice są przeciwni społecznemu zaangażowaniu politycznemu,

strach przed nieznanym,

Młodzi ludzie nie wiedzą, jak się zaangażować - brak informacji, brak świadomości,
brak czasu - na przykład dużo zobowiązań szkolnych lub zaangażowanie w inne
zajęcia,

niechęć do działania - na przykład, nie są zainteresowani, nie chcą przejść
dodatkowej mili i 
Brak motywacji - nie widzę korzyści z bycia aktywnie zaangażowanym.

Siódme pytanie brzmi: "Jakie są Pana/Pani zdaniem bariery, które powodują brak

aktywności wspólnotowej i społecznej młodych ludzi w mieście/gminie?"

Pytanie było częściowo otwarte. Była to lista barier, z których respondenci mogli
wybrać maksymalnie trzy opcje. Jedną z trzech opcji była również inna odpowiedź. W
ramach tej ostatniej odpowiedzi respondenci mogli swobodnie wymieniać wszelkie inne
przeszkody, które uznali za istotne. Ze względu na charakter pytania, wykres 8 poniżej
przedstawia częstotliwość odpowiedzi.

Pytanie zawierało następujące odpowiedzi: 

Wykres 8 Bariery, które powodują brak aktywności wspólnotowej i społecznej
młodych ludzi w mieście/gminie 

Źródło: opracowanie własne; liczba respondentów: 220; liczby na wykresie oznaczają

liczbę odpowiedzi zaznaczonych przez respondentów
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Myślę, że młodzi ludzie są często nieświadomi istnienia rad młodzieżowych.

Samorząd młodzieżowy nie ma "tradycji" funkcjonowania. Istnieje bolesny brak
współpracy między radami (między radami dzielnic), a także na różnych poziomach
rad dzielnic i miast. Problemem jest również brak informacji, myśli, pomysłów
związanych z radami szkół. Ważnym celem powinno być wzmocnienie
bezpośredniego kontaktu z samymi młodymi ludźmi. (w odniesieniu do

następujących odpowiedzi: młodzi ludzie nie wiedzą, jak się zaangażować - brak

informacji, brak świadomości)

Zachowanie niektórych samorządów i brak środków na imprezy.
Przypadki biernego odbioru informacji - życie w sieci.
Ludzkie lenistwo, wiele osób woli włączyć grę wideo, być na komputerze lub wyjść z
przyjaciółmi, niż zrobić coś takiego. (dodane do odpowiedzi: niechęć do działania -

np. nie są zainteresowani, nie chcą zrobić dodatkowej mili)

Rada miasta, która jest zablokowana i zamrożona.

Finanse.

Upolitycznienie środowisk młodzieżowych rad, co niekoniecznie jest zgodne z ich
własnymi intencjami. Nasza wspólnota funkcjonuje bardzo dobrze.

Po pierwsze, nie są zmotywowani, nie widzą w tym zysku i trudno jest stworzyć
przestrzeń w mieście z władzami, aby coś rozwinąć i zorganizować. (dodany do

odpowiedzi:brak motywacji)

Nasza wspólnota funkcjonuje bardzo dobrze.

Największe bariery, według respondentów, to brak motywacji, niechęć do działania i
brak czasu. Istnieje również znaczna częstotliwość odpowiedzi dotyczących braku
informacji dla młodych ludzi na temat tego, jak się zaangażować oraz strachu przed
nieznanym. Pytanie "inne" miało charakter otwarty i każdy respondent mógł dodać, co
jeszcze nie zostało wymienione jako bariera. Odpowiedzi były następujące:

Interpretacja:

Z powyższego wynika, że młodzi ludzie za przyczyny braku aktywności społecznej i
wspólnotowej uznają głównie brak motywacji, niechęć do podejmowania działań, brak
czasu, brak informacji i strach przed nieznanym. W tym przypadku są to przyczyny,
które mogą być ze sobą powiązane. Brak motywacji, niechęć do działania i strach przed
nieznanym mogą być silnie związane z brakiem wiedzy młodych ludzi na temat
młodzieżowej rady/parlamentu. Czyli o tym, czym zajmuje się rada/parlament, dlaczego
w ogóle powinni do niej wstąpić, jaka praca ich tam czeka, czy nie jest to tylko
bezsensowne zajęcie. Młodzi ludzie mogą myśleć, że starsi nie będą ich nawet słuchać
w radzie i nie będą chcieli usłyszeć ich opinii. 
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Brak czasu może być związany z niemożnością ustalenia priorytetów w zakresie zajęć
dodatkowych. Czasami studenci biorą na siebie zbyt wiele i nie mogą nadążyć.

Ewentualnie może to być związane z koniecznością poświęcenia większej ilości czasu
na naukę. 

Te dwie największe przeszkody są ze sobą powiązane. Niechęć do zrobienia
dodatkowej mili wynika z braku motywacji. Wyzwaniem dla parlamentów
młodzieżowych jest to, w jaki sposób "sprzedać się" i jak pokazać młodym ludziom
znaczenie i korzyści płynące z zaangażowania w życie społeczne.

Podsumowanie w odniesieniu do działań edukacyjnych w ramach projektu:

Szkolenie z zakresu prezentacji i zarządzania czasem. 
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Ósme pytanie brzmi: "Jak ważne jest dla Pana/Pani wsparcie (osobiste, finansowe,

rzeczowe, doradcze) ze strony przedstawicieli miasta/gminy (urzędników lub radnych)?"

Pytanie zostało skonstruowane w formie punktowanej. Każdy respondent musiał
wybrać liczbę od 1 do 10, gdzie 1 oznacza, że wsparcie nie jest w ogóle ważne, a 10, że
jest bardzo ważne. Wykres 9 poniżej przedstawia częstotliwość odpowiedzi dla
każdego numeru. Średnia ważność wsparcia ze strony przedstawicieli miasta/gminy po
przeliczeniu na podstawie poniższych odpowiedzi wynosi 7,3.

Wykres 9 Znaczenie wsparcia ze strony przedstawicieli miasta/gminy

Źródło: opracowanie własne; liczba respondentów: 220; liczby na wykresie oznaczają

liczbę zaznaczonych odpowiedzi przez respondentów; średnia wszystkich odpowiedzi =

7,3.

Interpretacja:

Wykres 9 wyraźnie pokazuje, że respondenci częściej zwracają się o wsparcie do
przedstawicieli władz miejskich. Dla niektórych respondentów wsparcie ze strony
przedstawicieli władz miejskich jest bardzo ważne. Z powyższego można
wywnioskować, że wsparcie ze strony przedstawicieli gminy jest niekwestionowanym
motywatorem dla działań członków rad i parlamentu młodzieżowego.

Podsumowanie w odniesieniu do działań edukacyjnych w ramach projektu:

Edukacja na temat tego, jak społeczność może wspierać młodzieżowego członka rady.
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Dziewiąte pytanie brzmi: "Czy jesteś zainteresowany byciem/już jesteś w

kierownictwie Młodzieżowej Rady/Parlamentu?".

Była to odpowiedź zamknięta, z możliwością zaznaczenia "tak" lub "nie". Jeden
respondent nie udzielił odpowiedzi na to pytanie. W ankiecie przeważała odpowiedź
"tak". W ujęciu procentowym stanowiło to 71% wszystkich odpowiedzi. Odpowiedź
"nie" zaznaczyło 29% respondentów. Rysunek 10 poniżej przedstawia częstotliwość
występowania każdej odpowiedzi. Ocena pokazuje, że respondenci są częściej
zainteresowani byciem lub już byciem w kierownictwie młodzieżowej rady/parlamentu. 

Rysunek 10 Zainteresowani byciem/już są w kierownictwie młodzieżowej
rady/parlamentu 

Źródło: opracowanie własne; liczba respondentów: 219 z 220; liczby na wykresie

oznaczają liczbę odpowiedzi zaznaczonych przez respondentów

Interpretacja:

Z powyższego wynika, że w prawie 2/3 przypadków członkowie młodzieżowych
rad/parlamentów aspirują do bycia w kierownictwie młodzieżowej rady/parlamentu.

Chcą być częścią tego, co się dzieje i mieć możliwość uczestniczenia w podejmowaniu
decyzji przez kierownictwo. Oznacza to, że respondentom nie jest obojętne, w jaki
sposób i gdzie kierowana jest działalność rady/parlamentu i chcą mieć wpływ na jej
funkcjonowanie. Członkowie młodzieżowej rady są zainteresowani pracą, a szczególnie
większa część byłaby zainteresowana byciem w kierownictwie młodzieżowej
rady/parlamentu.

Podsumowanie w odniesieniu do działań edukacyjnych w ramach projektu:

Tematy edukacyjne takie jak: przywództwo, kierowanie zespołem, wyznaczanie celów.
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Dziesiąte pytanie brzmi: "W ramach pracy w młodzieżowej radzie/parlamencie jestem

informowany o tym, co dzieje się w mieście/gminie."

Była to odpowiedź zamknięta. Każdy respondent mógł zaznaczyć tylko jedną

odpowiedź. Jeden respondent nie udzielił odpowiedzi na to pytanie. Wpłynęło pięć

odpowiedzi. Większość respondentów wskazała, że są informowani o tym, co dzieje się

w społeczności regularnie lub okazjonalnie w ramach ich pracy w młodzieżowej

radzie/parlamencie. W ujęciu procentowym było to 48 respondentów w przypadku

odpowiedzi regularnej i 38% respondentów w przypadku odpowiedzi okazjonalnej. 
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Wykres 11 Świadomość radnych/parlamentarzystów młodzieżowych na temat
tego, co dzieje się w mieście/gminie

Źródło: opracowanie własne; liczba respondentów: 219 z 220; liczby na wykresie

oznaczają liczbę odpowiedzi zaznaczonych przez respondentów

Tylko sporadycznie respondenci wskazywali odpowiedź: tylko wtedy, gdy zostali

zapytani, bardzo rzadko lub nie zostali poinformowani. W ujęciu procentowym 6%

respondentów jest informowanych tylko wtedy, gdy są o to pytani, 5% respondentów

jest informowanych bardzo rzadko, a 3% respondentów nie jest informowanych w

ogóle. 

Interpretacja:

Wykres 11 pokazuje, że radni są regularnie lub sporadycznie informowani o tym, co

dzieje się w mieście/gminie. Oznacza to, że młodzi ludzie są dostatecznie

poinformowani o tym, co dzieje się w ich mieście/gminie i dzięki temu mogą skutecznie

reagować na pojawiające się sytuacje. Kolejnym pozytywnym aspektem jest duża liczba

osób, aż 190 respondentów, którzy są poinformowani i zainteresowani tym, co dzieje

się w ich mieście/gminie.

Podsumowanie w odniesieniu do działań edukacyjnych w ramach projektu:

Jak stać się multiplikatorem informacji, których dowiaduję się z miasta/gminy. Sposób

rozpowszechniania informacji.
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albo inaczej,

drogą elektroniczną, 

poprzez prywatną grupę na mediach społecznościowych i 

osobiście na posiedzeniach rady młodzieżowej/parlamentu.

Jedenaste pytanie brzmi: "Jestem na bieżąco informowany o tym, co dzieje się w

mieście/wspólnocie poprzez młodzieżową radę/parlament."

Była to odpowiedź częściowo otwarta. Respondent miał cztery odpowiedzi.

Zaznaczając, mógł podać jedną do wszystkich odpowiedzi. Jeśli respondent zaznaczył

odpowiedź "inne", mógł wpisać formę, w jakiej jest informowany o tym, co dzieje się w

społeczności. Ze względu na charakter pytania, wykres 12 poniżej przedstawia

częstotliwość odpowiedzi.

Pytanie zawierało następujące odpowiedzi: 

Wykres 12 Forma informowania radnego/radnej o tym, co dzieje się w
mieście/gminie

Źródło: opracowanie własne; liczba respondentów: 217 z 220; liczby na wykresie

oznaczają liczbę odpowiedzi zaznaczonych przez respondentów

Tylko na stronie miasta na Facebooku.

Czasami jestem informowany przypadkowo przez osoby spoza rady.

Poprzez wywiady z aktywistami w moim mieście.

Spotykając się z członkami klubu, ludźmi w domu klubowym lub ludźmi z komitetu.

Nie jestem w ogóle poinformowany.

Od administratorów i działaczy społecznych.

Jestem w parlamencie szkolnym, to nie ma tak wiele wspólnego z gminą.

Od samego burmistrza.

Działamy w ramach szkoły, nie mamy nic wspólnego z gminą.

Pytanie "inne" miało charakter otwarty i każdy respondent mógł dodać to, co nie

zostało wymienione, a co uważa za sposób informowania. Odpowiedzi były następujące:
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Przez telefon.

Prowadzę własne badania.

Poprzez spotkania na portalach społecznościowych i od przyjaciół. 

Strona internetowa lub profil Parlamentu na Facebooku.

Portale społecznościowe takie jak Facebook czy Instagram. 

Najczęściej powtarzającą się odpowiedzią w obszarze "inne" było stwierdzenie, że

respondenci w ogóle nie zostali poinformowani. Alternatywnie, są informowani przez

Facebook lub Instagram, gdzie spotykają się z różnymi ludźmi. Równie często

powtarzało się, że informacje uzyskują od znajomych lub przez przypadek. 
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Interpretacja:

Wykres 12 pokazuje, że respondenci są najczęściej informowani o tym, co dzieje się w

społeczności poprzez prywatną grupę w mediach społecznościowych lub osobiście na

spotkaniach młodzieżowej rady/parlamentu. W związku z tym poczta elektroniczna jest

rzadszym sposobem informowania członków rady/parlamentu młodzieżowego o tym, co

dzieje się w gminie. Preferowaną formą informacji jest więc przede wszystkim kontakt

osobisty. Fakt, że spotkania twarzą w twarz są preferowanym kanałem komunikacji

wśród młodych ludzi jest nieco zaskakujący w obecnej erze cyfrowej. Z drugiej strony,

mówi to wiele o systemie funkcjonowania i prowadzenia obrad parlamentu

młodzieżowego. Należy dodać, że to właśnie informacja przekazana osobiście ma

największy efekt i nie ginie wśród wielu innych wiadomości elektronicznych. Dzięki

temu, że w mieście/gminie jest rada/parlament, młodzi ludzie mogą być informowani o

tym, co dzieje się w mieście lub w organach przedstawicielskich miasta. 

Obecnie, biorąc pod uwagę sytuację związaną z pandemią wirusa Covid-19, z

pewnością właściwe i preferowane jest informowanie za pośrednictwem prywatnej

grupy w mediach społecznościowych lub ogólnie na portalach społecznościowych.

Podsumowanie w odniesieniu do działań edukacyjnych w ramach projektu:

Obecnie, biorąc pod uwagę sytuację związaną z pandemią wirusa Covid-19, z

pewnością należy skupić się na edukacji w zakresie cyfrowego rozpowszechniania

informacji miejskiej oraz kontroli funkcjonalnej mediów społecznościowych czy portali

społecznościowych.
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Dwunaste pytanie brzmi: "Jestem konsultowany przez przedstawicieli miasta w

sprawie decyzji dotyczących młodzieży i życia w mieście/wspólnocie. Proszę wskazać,

jaki był temat konsultacji, w których Pan(i) uczestniczył(a)?"

Pytanie to zostało zamknięte w ankiecie. Zawierał on osiem tematów, dla których

respondent musiał wybrać, jak często wykonuje daną czynność. Dla każdej czynności

można było wybrać, czy respondent wykonuje ją bardzo często, często, czasami lub

nigdy. Każda opcja była punktowana w ramach oceny. Bardzo często oceniono na 3,

często oceniono na 2, czasami oceniono na 1, a nigdy nie oceniono na zero. 

Każde działanie mogło zatem uzyskać minimalnie 0 punktów, a maksymalnie 660

punktów. Wyniki można zobaczyć poniżej na Rysunku 11. Od 8 do 16 respondentów

nie udzieliło odpowiedzi na każde z pytań.

Zdrowie,

Racja,

planowanie przestrzenne,

Budżet,

Kształcę się, 

sport, 

kultura i

wypoczynek

Pytanie obejmowało następujące tematy:

Wykres 14 poniżej przedstawia liczbę odpowiedzi w sekcji "nigdy". Dane te są

przedstawione w formie punktacji. W tym przypadku termin "nigdy" jest punktowany

jako 3. Jest to zatem równość między bardzo często i nigdy (bardzo często = nigdy). 
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Wykres 13 Najczęściej konsultowane tematy związane z młodzieżą i życiem
miasta/społeczności

Źródło: opracowanie własne; liczby na wykresie oznaczają liczbę punktów uzyskanych

w przypadku zaznaczenia przez respondenta maksymalnie 3 opcji; maksymalna liczba

uzyskanych punktów wynosi 660

Rysunek 14 Jakie tematy związane z młodzieżą i życiem miasta/społeczności nie są
nigdy konsultowane

Źródło: opracowanie własne; liczby na wykresie oznaczają liczbę punktów uzyskanych

za odpowiedź "nigdy", którą respondenci zaznaczyli; maksymalna liczba uzyskanych

punktów wynosi 660
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Wykres 14 pokazuje, że prawie połowa respondentów (104 respondentów) nigdy nie

konsultuje tematów związanych z planowaniem przestrzennym. Tematy związane ze

zdrowiem nie są również konsultowane w prawie połowie przypadków (101

respondentów). Transport i budżet to również często tematy, których nie konsultowano.

Tematy te nie są konsultowane w więcej niż 1/3 przypadków. W przypadku transportu

dotyczy to 98 z 220 respondentów, a w przypadku budżetu - 94 z 220 respondentów.

Interpretacja:

Wykres 13 pokazuje, że wypoczynek i kultura należą do najczęściej konsultowanych

tematów. Innymi często konsultowanymi tematami są stosunkowo często sport i

edukacja. Z kolei planowanie przestrzenne i zdrowie należą do tematów, które nie były

konsultowane prawie w połowie przypadków, jak pokazano na Rysunku 14. Tak więc

młodzi ludzie są zainteresowani głównie wypoczynkiem i kulturą, która może być

również częścią ich czasu wolnego. W dzisiejszych czasach techniki, sport jest

tematem odświeżającym. Ale młodzi ludzie mają również związek z edukacją, który w

tym przypadku powinien być z pewnością związany z ich członkostwem w młodzieżowej

radzie/parlamencie.

Pokazuje to również, że samorządy również postrzegają młodych ludzi głównie przez

pryzmat czasu wolnego (do którego w pewnym sensie zalicza się sport i kulturę).

Zaangażowanie w konsultacje dotyczące budżetu i planowania jest minimalne. Należy

również dodać, że są to często tematy trudne i mniej atrakcyjne dla młodzieży, a

zaangażowanie młodych ludzi wymaga tu dużej kreatywności i systematycznej pracy.

Podsumowanie w odniesieniu do działań edukacyjnych w ramach projektu

Gospodarka miejska. Jak działa samorząd lokalny.
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Trzynaste pytanie brzmi: "Spośród poniższych kryteriów skutecznego funkcjonowania

młodzieżowej rady/parlamentu proszę wybrać trzy najważniejsze Pana(i) zdaniem. “

Pytanie było częściowo otwarte. Była to lista kryteriów skutecznego funkcjonowania

młodzieżowej rady/parlamentu, z której respondenci mogli wybrać maksymalnie trzy

opcje. Jedną z trzech opcji była również inna odpowiedź. W ramach tej ostatniej

odpowiedzi respondenci mogli swobodnie wymieniać wszelkie inne kryteria, które

uznali za ważne. Ze względu na charakter pytania, wykres 15 poniżej przedstawia

częstotliwość odpowiedzi.

Rysunek 15 Kryteria skutecznego funkcjonowania młodzieżowej rady/parlamentu

Źródło: opracowanie własne; liczba respondentów: 219 z 220; liczby na wykresie

oznaczają liczbę odpowiedzi zaznaczonych przez respondentów
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Inne,

Legitymacja członków młodzieżowej rady/parlamentu - członkowie posiadają

zaświadczenie lub inny dowód członkostwa,

Liczba kursów szkoleniowych i seminariów zorganizowanych dla członków

rady/parlamentu,

udział w projektach na poziomie krajowym i międzynarodowym,

współpraca z parlamentami uczniowskimi/szkolnymi,

zewnętrzne kontakty Młodzieżowej Rady/Parlamentu z osobami i organizacjami,

organizacja wewnętrzna młodzieżowej rady/parlamentu - statut, wybory,

dostępność środków finansowych na działalność Rady,

Uznanie dla działań członków Młodzieżowej Rady/Parlamentu Młodzieżowego w

szkołach - zwolnienie z lekcji, docenienie ich pracy itp,

liczba zorganizowanych działań,

współpraca z Radą Miasta, radnymi i urzędnikami,

Wsparcie ze strony dorosłego koordynatora/rady młodzieżowej/ambasadora

parlamentu oraz 

liczba osób zaangażowanych w działalność młodzieżowej rady/parlamentu.

Chciałbym dodać, że dostępność środków finansowych na działalność rady oraz

liczba osób zaangażowanych w działalność młodzieżowej rady są również

niezbędne. (Dopasowane do następujących odpowiedzi: dostępność środków

finansowych na działalność rady oraz liczba osób zaangażowanych w działalność

rady/ młodzieżowej rady)

Wsparcie ze strony studentów w zakresie angażowania się w organizowane przez

nas projekty.

Odpowiedni dobór osób do MRM (przypisane do tych odpowiedzi: legitymacja

członków młodzieżowej rady/parlamentu - członkowie posiadają zaświadczenie lub

inny dokument potwierdzający ich przynależność)

Zdolny, wytrwały, cierpliwy, pomocny i życzliwy lider.

Pytanie zawierało następujące odpowiedzi: 

Pytanie "inne" miało charakter otwarty i każdy respondent mógł dodać, co jeszcze nie

zostało wymienione jako bariera. Odpowiedzi były następujące: 
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Interpretacja:

Najważniejszymi kryteriami skutecznego funkcjonowania młodzieżowej rady/parlamentu

według respondentów są: wsparcie ze strony dorosłego koordynatora/ambasadora

młodzieżowej rady/parlamentu oraz liczba osób zaangażowanych w działalność

młodzieżowej rady/parlamentu. Znacząca częstotliwość odpowiedzi pojawiła się

również w przypadku współpracy z radą miasta, radnymi i urzędnikami, liczby

organizowanych działań, uznania dla działań członków rady/parlamentu młodzieżowego

w szkołach - zwolnienia z lekcji, docenienie pracy itp. oraz dostępności funduszy na

działania rady. Okazało się również, że respondenci nie uważają swojej potencjalnej

legitymizacji w młodzieżowej radzie/parlamencie ani swojego oficjalnego członkostwa

za w ogóle ważne.

Podsumowanie w odniesieniu do działań edukacyjnych w ramach projektu:

Komunikacja z urzędnikami. Komunikacja z koordynatorem. Rekrutacja radnych i

parlamentarzystów.
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Pierwszy respondent stwierdził: 

"Chciałbym tylko dodać, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z potencjału tych

organizacji, które osobiście bardzo otworzyły mi oczy i pomogły w rozwoju.

Zdecydowanie musimy wspierać te organizacje finansowo i motywować młodych ludzi

do wstępowania w ich szeregi. Dziękuję."

Drugi respondent wyraził się w następujący sposób: 

"Dobrze jest, aby wszyscy mieli ten sam głos, niezależnie od wieku i stanowiska. Nie

jest łatwo zachęcić nowych ludzi do pracy w radzie/parlamencie. W okresie pandemii

aktywizm młodzieżowy coraz bardziej podupada - studenci nie widzą się, są kompletnie

niezmotywowani."

Trzeci respondent stwierdził: 

"Uważam, że rady młodzieżowe powinny być budowane jako silne organy, którym

młodzi ludzie ufają, które są łatwo dostępne i które naprawdę pomagają. Widzę też rolę

rad jako ważnych ciał edukacyjnych i przygotowawczych dla osób, które chcą w

przyszłości zaangażować się w politykę, samorząd i ogólnie pojętą aktywność

społeczną."

Czwarty respondent skomentował: 

"Uważam, że czasami największym problemem w funkcjonowaniu Młodzieżowej Rady

jest brak wspierającego opiekuna."

Piąty respondent stwierdził: 

"Urząd powinien bardziej wspierać rady młodzieżowe, ale tak się nie dzieje."

Szósty respondent stwierdził: 

"Należy ją rozwijać, doceniając przykłady dobrych praktyk (kontynuacja), tworząc nowe

szkolenia dla wolontariuszy lub osób zawodowo pracujących z młodzieżą (program

młodzieżowy, polityka młodzieżowa, obywatelstwo i komunikacja itp.) 

Siódmy respondent stwierdził: 

"Wszystko nam się dobrze układa, ale wszystko bez wsparcia miasta. Mamy wynajęte

lokale od miasta, gdzie miasto płaci nam za media, ale reszta zależy od nas." 

Czternaste pytanie brzmiało: "Czy jest jeszcze coś, co chcielibyście dodać do tematu

Młodzieżowej Rady/Parlamentu, a o co nie zapytaliśmy."

Pytanie 14 było dodatkowym pytaniem otwartym. Każdy respondent mógł dopisać coś

jeszcze, co chciał dodać. W tym pytaniu wzięło udział 12 respondentów, którzy chcieli

podzielić się dodatkowymi przemyśleniami. 
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Ósmy respondent stwierdził: 
"Uważam, że nie ma potrzeby organizowania spotkania na poziomie szkolnym dla

każdej poprawki, debatowania nad nią przez godzinę i pisania poprawki przez kolejną

godzinę, moim zdaniem wystarczyłoby spotykać się raz w miesiącu, głosować nad

projektem przez podniesienie ręki i nie musieć pisać bezużytecznych rzeczy, takich jak

poprawki. Przypuszczam, że nie jest to zbyteczne, gdy głosuje się nad dużymi

sprawami, ale gdy musimy pisać strony i strony tekstu dla każdego badziewia, jest to w

najlepszym razie zbyteczne. PS Wypełniłam ankietę według własnego uznania, rok

temu podobało mi się, że byłam w parlamencie, reprezentowałam tam naszą klasę, ale

po dużych zmianach, które nastąpiły, na pewno nie zapiszę się w przyszłym roku

szkolnym."

Dziewiąty respondent stwierdził: 
"Uważam, że ten projekt powinien być realizowany i rozszerzony o nowe miejscowości."

Dziesiąty respondent powiedział: 
"Motywacja jest ważna!".

Jedenasty respondent stwierdził: 
"Niestety, nie widzę prawie żadnego wsparcia ze strony miasta dla naszego

młodzieżowego parlamentu. Wierzę, że to się wkrótce zmieni, być może wraz z drugą

kadencją." 

Dwunasty respondent stwierdził: 
"Ważne jest, aby promować organizacje młodzieżowe i rozwijać świadomość i

motywację wśród innych młodych ludzi, w przeciwnym razie organizacje te mogą

zniknąć."

W ramach ogólnego podsumowania dodatkowych wypowiedzi respondentów należy
zauważyć, że są to stanowiska przeciwstawne. Niektórzy respondenci uważają, że
młodzieżowa rada/parlament jest ważna, niezbędna i rozwijająca. Z drugiej strony, są
tacy, którzy są albo zdemotywowani restrukturyzacją swoich rad/parlamentów, albo
zdemotywowani pasywną postawą władz miejskich lub odpowiedzialnego lidera. 
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KOŃCOWA INTERPRETACJA
WYNIKÓW BADAŃ

 Ostateczną interpretacją wyników badań jest podsumowanie wszystkich wyników w
postaci dokumentu. Jest to podkreślenie najważniejszych wyników. Alternatywnie,

wyniki dla pytań, które mogą być powiązane z innymi pytaniami są wyróżnione.

Interpretacja wyników oferuje również głębszy wgląd w istotne zagadnienie i próbuje
zlokalizować, poprzez refleksję, kwestie, które problem może podnosić.

Interpretacja

Końcowa ocena pokazuje, że współpraca między gminami a młodzieżowymi radami i
parlamentami musi zostać poprawiona pod wieloma względami. Tym aspektem jest
zdecydowanie wsparcie finansowe i większe zainteresowanie działalnością organizacji.
Ponadto, należy skupić się na liderach, którzy kierują tymi młodymi ludźmi. Badania
pokazują, że ich wsparcie i zainteresowanie jest bardzo ważne dla członków. Dlatego
rady młodzieżowe i parlamenty młodzieżowe muszą mieć takich liderów. Ewentualnie
osoby te powinny być dalej szkolone w zakresie pracy z młodzieżą i motywacji. Jeśli
chodzi o rekrutację nowych członków, należy skupić się na motywowaniu ich i
zwiększaniu ich zainteresowania sprawami związanymi z ich życiem w społeczności. 

Brak czasu również pojawił się, jako element blokujący, przy podejmowaniu decyzji o
przystąpieniu do rady lub parlamentu młodzieżowego. W tym obszarze istnieje potrzeba
większego skupienia się na członkach lub potencjalnych członkach, którzy potrzebują
więcej czasu na naukę lub zajęcia w czasie wolnym. Jak ułatwić lub pomóc im w
wykonywaniu innych obowiązków poza Radą Młodzieży i Parlamentem Młodzieży.
Badanie pokazuje również, że młodzież nie jest dobrze poinformowana o tych
działaniach, co jest wyraźnie związane z jej obawami przed tym, co czeka ją w
radzie/parlamencie. Istnieje zatem potrzeba dostatecznego i szczegółowego
informowania potencjalnych członków o działalności rady/parlamentu, tak aby mogli oni
podjąć decyzję o kandydowaniu bez obawy przed nieznanym. 

Podsumowanie w odniesieniu do działań edukacyjnych w ramach projektu:

Parlamenty młodzieżowe muszą rozwijać współpracę z samorządem lokalnym. Mają
świadomość, jak ważne jest wsparcie ze strony władz lokalnych, ale z drugiej strony
często tego wsparcia nie odczuwają. Poprzez działania szkoleniowe członkowie
parlamentów młodzieżowych powinni podnosić swoje kompetencje w tych dziedzinach:
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systematyczna współpraca z przedstawicielami władz lokalnych; 

rzetelne i oparte na danych przedstawienie swoich potrzeb oraz potrzeb młodych
ludzi, których reprezentują; 

znajomość kompetencji samorządowych; 

umiejętności negocjacyjne; 

prezentacja i promocja działań; 

planowanie strategiczne. 

motywowanie młodych ludzi; 
zarządzanie czasem;

rozwój własny i rozwój innych;

bukiety zespołów złożone przez członków parlamentów/rady. 

Jeśli chodzi o bariery w realizacji działań wspólnotowych i społecznych w mieście/wsi,
członkowie parlamentu młodzieżowego potrzebują szkoleń w tym zakresie: 
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4.2 Wyniki spotkań fokusowych

z członkami RMaMP

 

na Słowacji, w Republice Czeskiej
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Struktura Rady Młodzieży (YC) jest zwykle jasno określona. Członkowie spotykają się
regularnie i są wybierani oficjalnie. YC jest członkiem rady miejskiej w większości miast. 
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I. Struktura Młodzieżowej Rady

i Parlament Młodzieży

Ważną rolę w YC odgrywa koordynator, który w Polsce ma
bardziej formalny charakter niż w CZ i SK. Polska ma
również większą historię i głębszy związek między YC a
działalnością miasta niż w CZ i SK. YC komunikuje swoje
działania zarówno na poziomie osobistym, jak i za
pośrednictwem mediów i sieci społecznościowych. 

II. Mocne i słabe strony rady młodzieżowej

Członkowie YC są bardzo dumni ze swojej zdolności do angażowania opinii publicznej
swoimi działaniami oraz osobistego rozwoju i wkładu w rozwój miast, w których
mieszkają. Młodzież dostrzega potrzebę utrzymania i rozwijania motywacji swoich 

członków do aktywnego uczestnictwa. W niektórych
przypadkach nie rozwiązuje się zaplecza technicznego spotkań i
wsparcia finansowego miasta, co w znacznym stopniu hamuje
dalszy rozwój działalności. Roczny okres członkostwa również
wydaje się być ograniczony. Niektóre YC borykają się z brakiem
uznania, a nawet zaniedbaniem ze strony miasta. 

III. Potrzeby

Główną potrzebą jest możliwość rozwoju osobistego, wkładu w dobro publiczne oraz
możliwość uczenia się nowych rzeczy, zdobycia cennego praktycznego doświadczenia
w realizacji wydarzeń i projektów. Rola koordynatora i jego przywództwo oraz
motywacja do działań jest bardzo ważna. Polskie MZ dostrzegają potrzebę mniejszych
obciążeń administracyjnych (biurokratycznych). Wszystkie KM docenią więcej szkoleń i
ćwiczeń praktycznych oraz przygotowanie z zakresu umiejętności miękkich i
menedżerskich, które pozwolą im realizować zaplanowane działania z większą
skutecznością i łatwością. Nie wszystkie Młodzieżowe mają budżet wspierany przez
Miasto. Niektóre YC nie są oficjalnie uznawane za ważne organy doradcze miasta.

Brakuje wyraźniej określonej motywacji do aktywnego zaangażowania się w pracę YC
(finansowe, zwerbalizowane nabyte umiejętności, zdolności i korzyści).
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Celem działań YC jest przede wszystkim zapewnienie młodzieży
wysokiej jakości czasu wolnego, dążenie do większego
zainteresowania i aktywnego obywatelstwa życia młodych ludzi
oraz umożliwienie młodym ludziom uczestniczenia w rozwoju
miasta, w którym żyją. Czują, że są wysłuchani, pomagają swojemu
miastu i są ważną częścią społeczeństwa. Na poziomie osobistym
celem jest przede wszystkim zdobycie doświadczenia i
umiejętności, rozwój osobisty i nawiązywanie nowych kontaktów. 
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IV. Cel, powód 

V. Relacje 
W YC stosunki wewnętrzne są bardzo dobre, przyjacielskie i otwarte. Relacje z miastem
są zazwyczaj bardzo dobre i formalne. Tylko w niektórych przypadkach pomija się
obecność YC w mieście. Ze względu na przedział wiekowy
w Republice Czeskiej czasami dochodzi do wzajemnego
nieporozumienia między uczniami szkół podstawowych
a prawie dorosłą młodzieżą. Kontakt z publicznością jest
utrzymywany poprzez media i portale społecznościowe oraz
realizowane działania. W obecnej pandemii kontakt osobisty
jest bardzo ograniczony, a także działania poszczególnych KM.

VI. Wpływ
Byť platným členom RMaMP znamená predovšetkým byť aktívny, komunikatívny,
kreatívnyBycie ważnym członkiem YC oznacza przede wszystkim bycie aktywnym,

komunikatywnym, kreatywnym i odpowiedzialnym. Członkowie są równi i każdy ma takie
same możliwości wpływania na prowadzenie i działalność YC. 

Główny wpływ YC dotyczy spraw młodzieżowych. Młodzież jest
gotowa uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów i rozwoju miasta
i zazwyczaj jest oficjalną częścią rady miejskiej - jako organ
doradczy. Dzięki członkostwu w YC członkowie YC są bardzo
zainteresowani rozwojem osobistym i dzieleniem się swoim
doświadczeniem z młodszymi członkami.
 

Z powodu pandemii wpływ działań YC jest bardzo ograniczony. 

YC2 - ANKIETY



Bycie ważnym członkiem YC oznacza bycie aktywnym, komunikowanie się i wymyślanie
nowych działań oraz pomaganie innym i aktywne poszukiwanie rozwiązań, bycie
odpowiedzialnym. 
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VII. Kompetencje

Większość nowych członków ma niskie kompetencje i
umiejętności, a YC pomaga im je odkrywać i rozwijać. Bardzo
cenne są wyjazdy szkoleniowe i kongresy młodzieżowe. Dlatego
bardzo ważna jest możliwość uczenia się na praktycznych
warsztatach oraz zdobywanie wykształcenia i umiejętności
potrzebnych do realizacji projektów. 

Oferta szkoleniowa powinna być zabawna, praktyczna i regularna, z przejrzystą
strukturą, tak aby wszyscy członkowie YC mogli się stopniowo uczyć i rozwijać.
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4.3 Wyniki ankiety przeprowadzonej
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Podsumowaniem wszystkich wyników zawartych w dokumencie reasearch
koordynatorow. Jest to nacisk na kluczowe wyniki. W stosownych przypadkach wyniki
są wyróżniane w przypadku pytań, które mogą być związane z innymi kwestiami.
Interpretacja wyników daje również głębszy wgląd w ważne kwestie i próby znalezienia
problemów w formie refleksji, że problem może się pojawić. 

W ocenie końcowej można zauważyć, że koordynatorzy współpracują głównie z
radami/parlamentami młodzieży przez dłuższy okres. Widać, że rola jest im bliska, lubią
ją pełnić i wydaje im się to satysfakcjonujące i znaczące.

Świadczy o tym ich motywacja do pomagania radzie
młodzieżowej/parlamentowi w rozwoju i dobrobycie, w wielu
przypadkach kosztem ich wolnego czasu lub nagród
finansowych. W ramach oceny są to różne warunki.
Niektórzy koordynatorzy pełnią rolę pełnoetatową, inni są
zatrudniani na podstawie umowy i otrzymują maksymalnie 20
godzin miesięcznie.

Jeśli chodzi o zaangażowanie nowych członków w prace
Rady Młodzieży/Parlamentu, jest to raczej obszar
bardziej indywidualny. Koordynatorzy stosują różne
sposoby angażowania nowych członków. Najczęściej
chodzi o zaangażowanie się w ważne wydarzenia, ale
warto się zastanowić, czy wystarczy, aby młody człowiek
zaangażował się w działalność, której nigdy wcześniej nie
robił i nie ma pojęcia o funkcjonowaniu rad/parlamentów
młodzieżowych i ich działania.

Coraz częściej wykorzystywani są również Patrioci. Ten sposób angażowania się w
działania jest z pewnością dobry, ale tutaj zależy od chęci i zdolności poszczególnych
patriotów do skutecznego angażowania nowoprzybyłych w działania.

Nic dziwnego, że opinie na temat funkcjonowania Rady/Parlamentu Młodzieży
pochodzą głównie od posłów, przedstawicieli miast, przywódców miast, członków i
przewodniczących rad / parlamentów. Są w bliskim kontakcie z radami / parlamentami
młodzieżowymi i otrzymują bezpośrednie informacje. Jednak pozytywne jest to, że w
niektórych przypadkach informacje zwrotne są uzyskiwane od opinii publicznej.
Wskazuje to na zainteresowanie opinii publicznej miasta / gminy tą organizacją.

Dobrze, że mieszkańcy miasta / gminy nie są obojętni na to, co myślą młodzi ludzie, o
co walczą, co wspierają i jak pracują w radzie / parlamencie.
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Koordynatorzy badań wskazali na bardzo dobre mocne strony,
które wspierają pracę radnych / parlamentarzystów. Były to
przede wszystkim jedność, spójność, współpraca, determinacja,

entuzjazm i chęć do działania. Te mocne strony mogą być
związane z formami wspierania relacji. W tym przypadku
najczęściej stosuje się regularne teambuildingi, regularne
spotkania, organizację wydarzeń, nieformalne spotkania i wspólny
rozwój.

Działania te wyraźnie wspierają rozwój wspomnianych już mocnych stron i motywują
członków do dalszej działalności. Wręcz przeciwnie, koordynatorzy uważają czas za
najbardziej problematyczny dla młodych ludzi.

A dokładniej jego brak, który skutkuje niechęcią
do działania, brakiem motywacji i niemożnością
wytrwania w działaniu przez długi czas. Brak
czasu wynika z niezdolności młodych ludzi do
określenia priorytetów. Młodzi ludzie chcą być
aktywni i podejmować zbyt wiele zajęć w ciągu
jednego roku. 

Problemy mogą się pojawić u niechętnych patriotów, którzy nie wspierają nowicjusza i
nie robią nic, aby mu pomóc. Rzadziej używane, ale być może lepiej wykorzystane w
przyszłości, mogą być formy takie jak przekazywanie niezbędnych informacji, pierwsze
teambuildingi, koordynacja działań, szkolenia i wspomniana już kuratela (patrioci).
Właściwe może się również wydawać połączenie uczestnictwa w wydarzeniach i opieki.
Kiedy nowicjusz uczestniczyłby w wydarzeniu i miałby pod ręką patriotę (opiekuna),

który wspierałby go i podkreślał różne konteksty i pracę, którą należy wykonać, oraz
sposób, w jaki należy to zrobić.

Nie są wtedy w stanie poświęcić się w wystarczającym stopniu wszystkim swoim
działaniom, w tym członkostwu w Radzie/Parlamencie Młodzieży. Oto możliwa dyskusja
na ten temat i wyjaśnienie, dlaczego młodzi ludzie angażują się w tak wiele działań lub
wyjaśnienie im, że ustalanie priorytetów jest trudne w życiu, ale bardzo ważne. Z
ankiety wynika również, że koordynatorzy z zadowoleniem przyjęliby szkolenie, którego
nie otrzymują. Szkolenie jest dla nich ważne i chętnie poszerzają swoje horyzonty. Jak
już wspomniał jeden z respondentów, można rozważyć regularne spotkanie
koordynatorów, na którym mogliby przekazać niezbędne informacje i nauczyć się
czegoś nowego. Ich spotkania mogą pomóc w określeniu przyszłego kierunku rad
młodzieżowych/parlamentów w kierunku rozwoju i współpracy między
miastami/gminami.

YC2 - ANKIETY



4.4 Dane wyjściowe z badania

przedstawicieli samorządów,

gdzie RMaMP działają
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nimi gmin. Wybór raczej osobistego kontaktu z członkami

rad / parlamentów młodzieżowych można uznać za

pozytywny. Promuje dobre relacje i uczy młodych ludzi,

aby nie bali się wyrażać swoich poglądów osobiście.

Tworzy również większe zaufanie między tymi stronami.

Ostateczna interpretacja wyników badań to podsumowanie wyników ankiety wśród

przedstawicieli gmin. Jest to nacisk na kluczowe wyniki. W stosownych przypadkach

wyniki są wyróżniane w przypadku pytań, które mogą być związane z innymi kwestiami.

Interpretacja wyników daje również głębszy wgląd w ważne kwestie i próby znalezienia

problemów w formie refleksji, że problem może się pojawić. Z końcowej oceny wynika,

że współpraca z radami / parlamentami młodzieży jest raczej w powijakach.

Gminy rzadko osobiście uczestniczą w rekrutacji nowych członków

rad młodzieżowych/parlamentów. Duża część gmin jest raczej

bierna w tej działalności, wykorzystując pośredników. Pytanie

brzmi, czy jest źle, czy dobrze. Być może taka postawa gmin jest

raczej pozytywna, gdyż w żaden sposób nie koliduje z rodzajem

adresowanych osób, z którymi będą się komunikować w przyszłości.

Dlatego nie mogą w ten sposób wpływać na młodych ludzi, którzy

odpowiadają ich potrzebom. Kwestia mocnych i słabych stron rad / 

Więcej ankietowanych wskazywało na krótsze okresy współpracy, więc jest jeszcze czas

na zebranie doświadczeń nie tylko od młodych ludzi, ale także od współpracujących z 

parlamentów stała się bardzo sprzeczna. Gminy uważają niewielką słabość członków

rad młodzieżowych / parlamentów za największą słabość. Dlatego młodzi ludzie nie są

wystarczająco zaangażowani w wydarzenia publiczne lub inne.

Problem może jednak polegać na tym, że młodzi ludzie

woleliby raczej zaangażować się w społeczność, własne

pomysły i działania. To tylko kwestia rozważenia kwestii

mocnych stron i kwestii zaangażowania młodych ludzi w

mieście. W pytaniu numer 10 widać jednak, że w

połowie przypadków młodzi ludzie mają możliwość

zgłaszania własnych projektów. Są to jednak osoby

poniżej 18 roku życia. 
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Z drugiej strony za mocne strony gminy uważają zaangażowanie społeczne, entuzjazm i

determinację. W większości przypadków te mocne strony znajdują odzwierciedlenie w

aktywności i chęci udziału w wydarzeniach organizowanych przez instytucję publiczną

lub przez nich samych. Pytanie brzmi, czy respondenci zgłaszający niską aktywność w

kolejnym pytaniu wspominali o zaangażowaniu społecznym, entuzjazmie i wsparciu.

Możliwe, że były to sprzeczne opinie dwóch grup respondentów. Ta słabość w postaci

niedostatecznej aktywności młodych ludzi może mieć również związek z możliwościami

ich zaangażowania w mieście. Z badań wynika, że gminy najczęściej angażują młodzież

w wydarzenia w formie wydarzeń publicznych.
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Podobnie wydaje się, że problemem jest ilość czasu

poświęcona na naukę, która jest różna dla każdego

młodego człowieka. Ponad połowa gmin przygotowała

dokumenty strategiczne skierowane do młodzieży.

Jest to związane z kwestią alokacji budżetu, gdzie

równa liczba gmin wskazała, że budżetuje działania

Rady / Parlamentu Młodzieży. Fakt ten wskazuje na

wyraźny związek między tworzeniem dokumentów

strategicznych a alokacją budżetu.

zmiana w przekazywaniu informacji i być może większe zaangażowanie gmin w tę

działalność. Brak czasu często wiąże się z niezdolnością młodych ludzi do

odpowiedniego zorganizowania czasu przeznaczonego na swoje zainteresowania i

szkołę. Ewentualnie może to być również związane z niechęcią młodych ludzi do

ograniczania swoich zainteresowań. 

Jednym z problemów są przeszkody związane z przyczyną

niedostatecznej aktywności środowiskowej i społecznej młodych

ludzi. Gminy zgłaszały głównie brak czasu, informacji i motywacji.

Brak motywacji bardzo często wiąże się z brakiem informacji.

Wynikający z tego brak motywacji sprzyja również niechęci do

działania, która również wynika z nieznajomości tego, jak

postępować. Kluczem do rozwiązania tych problemów może być 

Jeśli w radach młodzieżowych / parlamentach jest więcej młodych

grup (poniżej 15 lat), może to powodować ich niewielką aktywność.

Młody zespół zwykle potrzebuje starszego realizatora, który będzie

go prowadził i motywował do większej aktywności. Tak samo podają

omawiane gminy numer 13, w których uznają wsparcie koordynatora

dorosłych za najbardziej efektywne dla funkcjonowania rady /

parlamentu młodzieżowego. 
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Organizacje partnerskie w Czechach, na Słowacji i w Polsce, które pracują nad

RMaMP w tych krajach, współpracowały przy tworzeniu wyników badania. Wyniki

badania będą podstawą do opracowania metodologii szkoleń dla członków RMaMP,

która będzie kolejnym produktem tego projektu.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym młodym ludziom

i koordynatorom RMaMP oraz członkom władz lokalnych za pomoc

w zbieraniu opinii na temat działalności i funkcjonowania RMaMP w każdym kraju.

WNIOSEK

YC2 - WNIOSEK
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