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!!! Bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla liderów !!! 
 Młodzieżowe Lokalne Grupy Działania  

– animatorem aktywnej polityki młodzieżowej w gminie 
 

Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej zaprasza do uczestnictwa w programie 
„Młodzieżowe Lokalne Grupy Działania – animatorem aktywnej polityki młodzieżowej w gminie”, 
komponent – młodzi, aktywni, innowacyjni.  

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji  młodzieżowych 
liderów w zakresie: 

• współpracy z samorządem lokalnym; 
• znajomości europejskich aktów prawnych dot. uczestnictwa młodych w życiu lokalnym i 

regionalnym; 
• animowania młodzieżowej aktywności; 
• budowania lokalnych młodzieżowych strategii rozwoju; 
• pozyskiwania środków finansowych na działalność młodzieżową. 

Program składa się z czterech modułów warsztatowych: 
Moduł I:  Warsztat Lidera 
Moduł II:  Zasady funkcjonowania samorządu lokalnego a sformalizowane rzecznictwo 

interesów młodych – sposoby uczestnictwa młodych 
Moduł III: Skuteczne pozyskiwanie funduszy na lokalne inicjatywy młodych 
Moduł IV: Model współpracy młodzieży z samorządem lokalnym. 

(Szczegółowy harmonogram: www.zmw.pl) 
 

W projekcie mogą wziąć udział młodzi ludzie w wieku 18 – 35 lat, mieszkańcy gmin do 
25 tyś. mieszkańców. Mogą to być zarówno uczniowie, studenci czy wolontariusze jak również 
stażyści czy pracownicy jednostek samorządu terytorialnego. W projekcie udział weźmie 70 
osób. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy, warsztaty dla obu grup realizowane będą 
odpowiednio w Zakopanym i w Gdynia. II Zjazd odbędzie się dla obu grup w Zakopanym.  

Projekt zakończy się 6 grudnia konferencją „Młodzi, aktywni, innowacyjni” z 
udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego i instytucji zajmujących się problematyką 
młodzieży.  

Organizator zwraca koszt dojazdu w wysokości 50 zł/osoba na zjazd. 
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Terminy zjazdów Miejsce 

Grupa I - Zakopane 
I zjazd 12.09.2008 – 14.09.2008 
II zjazd 26.09.2008 – 28.09.2008 
III zjazd 24.10.2008 – 26.10.2008 
IV zjazd 21.11.2008 – 23.11.2008 

Grupa II - Gdynia 
I zjazd 12.09.2008 – 14.09.2008 
ç Zakopane 26-28.09.2008 

III zjazd 17.10.2008 – 19.10.2008 
IV zjazd 14.11.2008 – 16.11.2008 

 ZWIĄZEK  MŁODZIEŻY  WIEJSKIEJ           

                    ZARZĄD  KRAJOWY 
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