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Regulamin przyznawania wyróżnienia 
„Młodzież Przyjazna Samorządowi” 

 
 

1. Organizatorzy 
 
Organizatorem projektu jest Fundacja Laboratorium Zmiany we współpracy z Fundacją 
Semper Avanti Opole. Fundacja w ramach projektu współpracuje z lokalnymi i 
regionalnymi partnerami samorządowymi oraz środowiskami młodzieżowymi. 
 

2. Cele 
 
Projekt ma na celu wyróżnienie najbardziej aktywnych Młodzieżowych Rad Miast i Gmin 
oraz nieformalnych grup młodzieży (w szczególności samorządów szkolnych), 
promowanie angażowania młodzieży w życie publiczne i procesy decyzyjne oraz 
upowszechnianie dobrych praktyk w działaniach na rzecz młodzieży. 
 

3. Adresaci wyróżnienia 
 
Wyróżnienie otrzymać mogą grupy młodzieżowe aktywnie działające w swoich 
społecznościach lokalnych. 
 
Wyróżnienie przyznawane będzie w dwóch kategoriach: 

 Młodzieżowe Rady Miast i Gmin, 
 Nieformalne grupy młodzieży 

 
4. Zasady uczestnictwa 

 
Nominowane do wyróżnienia mogą być Młodzieżowe Rady Miast i Gmin oraz 
nieformalne grupy młodzieży (w szczególności samorządy szkolne), które prowadzą 
aktywne działania na rzecz młodzieży w swoich środowiskach i są przykładem 
zaangażowania młodych ludzi w życie społeczne i publiczne. 
 
Nominowania Młodzieżowej Rady Miasta lub gminy oraz nieformalnej grupy młodzieży 
do konkursu dokonywać mogą środowiska młodzieżowe z terenu danego samorządu.  
 
Zgłoszenie może być dokonane przez: 
a) samą Młodzieżową Radę Miasta/Gminy, działającą na obszarze danego samorządu 

lub 
b) nieformalną grupę młodzieży (np. samorząd szkolny, klub wolontariatu, grupa 

lokalnych młodych liderów itp., przy czym zgłoszenia może dokonać inna grupa 
młodzieży, niż ta, której dotyczy nominacja) 
 
na załączonym formularzu zgłoszeniowym. 
 

W każdym wypadku, do zgłoszenia powinna zostać dołączona lista podpisów 20 
młodych ludzi w wieku od 13 do 20 lat, mieszkających lub uczących się na obszarze 
danego samorządu. 
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Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną (skan podpisów) na adres: 
rekrutacja@laboratoriumzmiany.org do dnia 31 października 2020 r. 
 
Do zgłoszenia można dołączyć dodatkowe materiały (zdjęcia, relacje, odnośniki do stron 
www, opinie i rekomendacje, materiały prasowe itp.) potwierdzające zrealizowane 
działania. 
 

5. Kryteria oceny zgłoszeń 
 
Zgłoszenia oceniane będą przez kapitułę wyróżnienia, w skład której wejdą 
przedstawiciele Fundacji, środowisk młodzieżowych oraz samorządu. Ocenie podlegać 
będą działania Młodzieżowych Rad oraz grup młodzieżowych zrealizowane w okresie 
ostatnich 2 lat. 
 
Ocenie podlegać będą: 
 
a) udział w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym i współpraca z 

władzami lokalnymi (konsultowanie i opiniowanie projektów dokumentów, 
programów i decyzji, spotkania, wspólne zespoły robocze), 

b) prowadzenie konsultacji dotyczących realizowanych działań z młodzieżą (spotkania, 
debaty, ankiety, inne formy konsultacji), 

c) zrealizowane przedsięwzięcia i inicjatywy na rzecz młodzieży, 
d) działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy o samorządzie wśród młodzieży, 
e) inicjatywy wpływające na zaktywizowanie urzędu miasta/gminy do działań na rzecz 

młodzieży, 
f) współpraca z lokalnymi organizacjami, 
g) umiejętność pozyskiwania środków z różnych źródeł, 
h) widoczność działań i skuteczne budowanie wizerunku. 

 
Młodzieżowe Rady Miast i Gmin oraz nieformalne grupy młodzieży, nominowane do 
wyróżnienia, prowadzące faktyczne działania w wyżej wymienionych obszarach, otrzymają 
tytuł „Młodzieży przyjaznej samorządowi”. Najbardziej aktywne młodzieżowe rady oraz 
nieformalne grupy młodzieży otrzymają dodatkowe wyróżnienia. 

 
6. Rozstrzygnięcie 

 
Nominowane Młodzieżowe Rady oraz nieformalne grupy młodzieży zostaną poinformowane 
o tym fakcie do dnia 5 listopada 2020 r. Wyróżnienia zostaną przyznane na Gali 
podsumowującej, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r. Szczegółowe informacje 
na temat Gali zostaną opublikowane na stronach Fundacji i przekazane do samorządów z 
terenu województwa opolskiego. 

 
7. Harmonogram przyznawania wyróżnień – podsumowanie 

 
Działanie Termin 

Termin nadsyłania zgłoszeń Do 31 października 2020 r. 
Powiadomienie o nominacji do 
wyróżnienia 

Do 5 listopada 2020 r. 

Rozstrzygnięcie i przyznanie wyróżnień – 
Gala podsumowująca 

19 listopada 2020 r. 

mailto:rekrutacja@laboratoriumzmiany.org


                 

 
Projekt „Aktywny Samo-rząd – inkubator społeczeostwa obywatelskiego” 

współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego 

ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  na lata 2014-2020 

 
 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji i zmian w regulaminie. 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: rekrutacja@laboratoriumzmiany.org 
lub tel. +48669107913 – Natalia Szkudlarek.  
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