Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić na debatę “Przyszłość młodzieżowych rad- nowelizacja artykułu 5b”,
która odbędzie się 9.12.2017 o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
Debata jest jednym z wydarzeń podczas wielomiesięcznych, ogólnopolskich konsultacji mających na
celu wypracowanie postulatów do zmiany Ustawy o Samorządzie Terytorialnym w kwestii
młodzieżowych rad.
W wydarzeniu będą brać udział uczestnicy mazowieckiego kongresu młodzieżowych radnych, którzy
przez parę dni będą pracować nad materią ustawy. Ze względu na istotę i powagę planowanych zmian
zależy nam, aby w dyskusji wzięli udział także samorządowcy, organizacje pozarządowe i obywatelskie,
przedstawiciele partii politycznych, młodzieżówek partyjnych, media oraz lokalni aktywiści.
W ramach konsultacji do ośmiu miast wojewódzkich, na przestrzeni paru miesięcy zjadą się młodzieżowi
radni z całej Polski, aby wspólnie wypracować postulaty, które następnie zostaną przekazane do prac
Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy JST. Jest to wydarzenie
bezprecedensowe, ponieważ założenia aktu prawnego powstawać będą w środowisku młodych
aktywistów i obywateli.
Brakuje w Polsce prawdziwej szkoły zarządzania instytucjami społecznymi. Warto zastanowić się nad
mechanizmami, które przygotują przyszłe pokolenia do kierowania samorządem czy nawet państwem.
Jesteśmy jednym z niewielu europejskich krajów, w którym brak jest skonkretyzowanej polityki w tym
temacie.
Wspomniane organy funkcjonują na podstawie dawno niereformowanego ustawodawstwa, które często
blokuje wiele inicjatyw i pomysłów. Jest to najwyższy czas, aby to zmienić.
Młodzieżowe rady są świetną lekcją zarządzania i odpowiedzialności. Młodzi ludzie pragną na ich
podstawie działać na rzecz ojczyzny oraz społeczeństwa obywatelskiego. Chcą świadomie podejmować
decyzje, dbać o pewne obszary życia publicznego, a także mieć wpływ na prawodawstwo, które ich
dotyczy.
Młodzieżowe rady to także unikat. Nie ma drugiego takiego wzorca na świecie. Należy być z tego
dumnym, ale także pielęgno
wać i działać na rzecz rozwoju.
Bardzo zależy nam na Państwa obecności. Prosimy o potwierdzenie przybycia na wydarzenie.
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