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1) HISTORIA PROM
Po zmianie systemu politycznego w 1989 roku wielokrotnie
podejmowano próby założenia narodowejrady młodzieży, która
zrzeszałaby organizacje młodzieżowe w Polsce i reprezentowała
ich interesy wobec decydentów oraz innych partnerów. Jedną z
ważniejszych cech takiej rady miała być jej niezależność i
demokratyczne struktury. Niestety, kilka prób powołania tej
rady kończyło się niepowodzeniem, co często wynikało z
problemów w znalezieniu konsensusu między organizacjami co
do kształtu i funkcjonowania rady, a także jej zależności od
struktur rządowych (część z nich funkcjonowała jako ciała
doradcze przy Ministerstwie Edukacji Narodowej).
Dopiero w marcu 2010 roku zawiązała się Grupa Inicjatywna na rzecz powołania Rady.
Sygnatariuszami listu intencyjnego byli: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Młodzieży
Wiejskiej, Stowarzyszenie Polska Rada Młodzieży, Fundacja ”Świat na TAK” oraz
Akademicki Związek Sportowy. Pierwsze spotkanie i warsztaty odbyły się w maju tego
samego roku w Sulejówku. Kilka miesięcy później, w październiku, grupa spotkała się na
„networking days” organizowane przez Europejskie Forum Młodzieży. W grudniu
rozpoczęły się pierwsze prace nad statutem i do lutego 2011 trwały konsultacje nad
projektem statutu wśród organizacji zaangażowanych w proces powoływania Polskiej
Rady Organizacji Młodzieżowych.
Proces powstawania narodowej rady młodzieży wspierało też Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Nie bez znaczenia pozostawał fakt, że Polska była jednym z ostatnich krajów w
Unii Europejskiej bez reprezentacji młodzieży na szczeblu krajowym, a w 2011 roku polski
rząd przejmował Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
Ostatecznie w lutym 2010 r. statut nowej rady: Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych,
został zatwierdzony. Do najważniejszych statutowych zapisów należały następujące
punkty:
Nazwa: Polska Rada Organizacji Młodzieżowych,
Forma prawna: Związek Stowarzyszeń;
Członkowie – organizacje młodzieżowe oraz zrzeszające młodzież;
Organizacja młodzieżowa- stowarzyszenie lub osoba prawna (..) współzarządzane przez
osoby do 35 roku życia, którego co najmniej 2/3 członków jest wieku do 35 lat;
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Organizacja zrzeszająca młodzież – stowarzyszenie/osoba prawna j.w, która posiada
wyodrębnione w statucie struktury organizacyjne, w których co najmniej 2/3 członków
jest wieku do 35 lat;
Fundacje mają statut członka wspierającego;
Powołany został Zespół stały ds. młodzieżowych rad;
Odwołanie się do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
4 kwietnia 2011 w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) odbyło się spotkanie
założycielskie Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych na którym zatwierdzono strukturę,
cele oraz statut. Nowo powstała rada od razu włączyła się w wydarzenia związane z
prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej. Listę osób zasiadających w poszczególnych
zarządach zawiera załącznik 1.

2) MISJA I WIZJA PROM
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, to forum
współpracy organizacji pozarządowych, których członkami
są młodzi Polacy.
Cele PROM to między innymi:
podejmowanie działań na rzecz stworzenia spójnej i
nowoczesnej polityki na rzecz młodzieży w Polsce
reprezentowanie organizacji członkowskich
popularyzacja uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym,
informowanie opinii publicznej o stanie polityki na rzecz młodzieży w Polsce
Chcemy być głosem młodych Polaków i Polek w debacie dotyczącej ich praw, przywilejów,
roli oraz przyszłości. PROM to ponad ćwierć miliona osób w organizacjach członkowskich,
czyli stowarzyszeniach działających zarówno na poziomie krajowym, jak regionalnie i
lokalnie.
PROM został przyjęty do Europejskiego Forum Młodzieży w 2014 roku jako członekkandydat, a w 2017 roku stał się pełnym członkiem. Ponadto jest oficjalnym
przedstawicielem polskiej młodzieży na Unijnych Konferencjach Młodzieżowych,
współpracuje m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej, z Radą Działalności Pożytku Publicznego.
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CELE RADY
•
•
•
•
•

współtworzenie polityki młodzieżowej
reprezentowanie organizacji członkowskich wobec sektora publicznego i innych
środowisk
upowszechniania idei uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym
informowanie opinii publicznej o sytuacji młodzieży w Polsce
upowszechnianie informacji oraz promocja działalności organizacji młodzieżowych
zrzeszających młodzież i działających na rzecz młodzieży

W 2014 roku wspólnie została stworzona strategia PROM na lata 2014-2018 dostępna w
całości na stronie.
Wszystkie jej założenia opierają się o misję i wizję PROM.
Misja PROM
Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez
rzecznictwo ich interesów oraz wspieranie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.
Wizja PROM
Młodzi ludzie posiadający realny wpływ na swoją sytuację i otoczenie.

Strategia podzielona jest na 3 główne obszary, które są szczegółowo opisane przy pomocy
określonych celów.
A. OBSZAR WEWNĘTRZNY
1. Osiągnięcie stabilności instytucjonalnej
2. Udoskonalenie komunikacji wewnętrznej
3. Rozszerzenie bazy członkowskiej
4. Wspieranie i profesjonalizacja organizacji członkowskich
5. Wzmocnienie wizerunku PROM
B. OBSZAR ZEWNĘTRZNY
1. Zwiększenie skuteczności działań w ramach Dialogu Usystematyzowanego
2. Wspieranie młodzieżowych rad miast i gmin → Zespół Stały ds. młodzieżowych rad
3. Inicjowanie i konsultowanie rozwiązań w obszarze na rzecz polityki ds. młodzieży
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4. Konsultowanie i współtworzenie rozwiązań w zakresie polityki zatrudniania i rynku
pracy
5. Wspieranie rozwoju III sektora młodzieżowego
Co ważne...

Członkowie
zwyczajni mają
prawo do:
a. udziału z
głosem
stanowiącym w
Zjeździe
Członków;
b. wyznaczania
delegatów
posiadających
bierne i czynne
prawo wyborcze
do wszystkich
organów Rady

C. OBSZAR MIĘDZYNARODOWY
1. Zwiększenie zaangażowanie w prace w ramach Europejskie Forum Młodzieży (
YFJ)
2. Rozszerzenie współpracy z radami innych krajów
3. Wspieranie uczestnictwa młodzieży w międzynarodowych wydarzeniach
Wszystkie te cele są realizowane poprzez narzędzia PROMowe takie jak Zjazd Członków,
Zarząd, Komisje Rewizyjną oraz grupy robocze.

4) RODZAJE ORGANIZACJI W PROM
Według zapisów statutowych w PROM Członkowie Rady dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków stowarzyszonych,
3. członków wspierających.
Członkiem zwyczajnym może zostać organizacja młodzieżowa lub organizacja zrzeszająca
młodzież na podstawie deklaracji członkowskiej, która:
1. przez okres co najmniej jednego roku jako członek stowarzyszony czynnie
uczestniczyła w pracy Rady,
2. akceptuje postanowienia Statutu i innych dokumentów wewnętrznych oraz
zobowiązuje się ich przestrzegać,
3. przedstawi pisemne rekomendacje co najmniej trzech członków zwyczajnych.
Członkiem stowarzyszonym może zostać organizacja młodzieżowa lub organizacja
zrzeszająca młodzież na podstawie deklaracji członkowskiej, która
1. działa przez okres co najmniej roku,
2. akceptuje postanowienia Statutu i innych dokumentów wewnętrznych oraz
zobowiązuje się je przestrzegać
3. przedstawi pisemną rekomendacje co najmniej jednego członka zwyczajnego.
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Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub jednostka organizacyjna
(jedyne możliwe członkowstwo dla fundacji) osoby prawnej, która:
1. akceptuje postanowienia Statutu i innych dokumentów wewnętrznych oraz
zobowiązuje się je przestrzegać;
2. przedstawi pisemne rekomendacje co najmniej trzech członków zwyczajnych;
3. zobowiążuje się w deklaracji członkowskiej do pomocy w realizacji celów statutowych
stowarzyszenia.
4. działa nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku.
Więcej informacji znajdziesz tutaj
Co ważne...
W roku 2017
składki wynoszą:
I IZBA – 472 zł
II IZBA – 150 zł
FUNDACJE – 75 zł

a)Podział na Izby
Izba Pierwsza – którą stanowią organizacje młodzieżowe i zrzeszające młodzież
o zasięgu ogólnopolskim, posiadającą terenowe jednostki organizacyjne w rozumieniu
ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” w co najmniej jednej trzeciej województw i
Izba Druga – którą stanowią pozostałe organizacje młodzieżowe i zrzeszające
młodzież.

W ramach Izb na Zjeździe Delegatów wspólnie są ustalane wysokości składek
członkowskich. Wysokość planowanej łącznej kwoty składek członkowskich jest jednakowa
dla Izby Pierwszej i Izby Drugiej.
Wysokość składki członkowskiej przypadającej na jedną organizację jest ilorazem
planowanej łącznej kwoty składek członkowskiej przypadających na daną Izbę i ilości
organizacji w Izbie.
Składka członkowska członka stowarzyszonego i wspierającego wynosi 50% składki
opłacanej przez członka Izby Drugiej.

5) STRUKTURA PROM
Struktura PROM opiera się głównie na kilku podstawowych zasadach. Zjazd Delegatów
wybiera Zarząd Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Zarząd składa się z 5 członków
z I Izby oraz 5 członków II Izby w celu zapewnienia równości i ważności wszystkich
organizacji członkowskich.
W 2017 roku został wybrany zarząd w składzie:
1) Tomasz Klemt – I Izba

8

2) Michał Kłopocki – II Izba
3) Piotr Majsak – I Izba
4) Tomasz Opar – II Izba
5) Kasia Siemasz – II Izba
6) Adam Smuga – I Izba
7) Anna Podzielna - II Izba
8) Kamil Wojciechowski – I Izba
9) Łukasz Karaś – I Izba
10) Mateusz Czerniga – II izba
Na pierwszym posiedzeniu Zarządu PROM wybierane są osoby funkcyjne
tj. przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik oraz sekretarz zarządu. Wszyscy
członkowie wpisywani są do KRS jako oficjalna reprezentacja Polskiej Rady Organizacji
Młodzieżowej.
Następnie Zarząd dzieli się obowiązkami biorąc pod opiekę konkretne organizacje
członkowskie, współpracę z ministerstwami, Młodzieżowe Rady itp. Każdy członek rady
może również powołać zespół roboczy w ramach którego zajmować się będzie sprawami
należącymi do jego obowiązków na najbliższą kadencję.

6) MOŻLIWOŚCI ZAANGAŻOWANIA SIĘ ORGANIZACJI
Każda organizacja członkowska w PROM ma kilka możliwości zaangażowania się.

a) statutowe
Pierwsza i najważniejsza to możliwość wpływu na działania podejmowane przez PROM,
m.in. poprzez prawo zabierania głosu podczas Zjazdu Organizacji Członkowskiej a także
głosowania w wyborach do Zarządu PROM. Aby móc brać udział w dyskusjach i pracy
Zjazdu jako pełnoprawny reprezentant, organizacje powinniśmy przygotować:
a) zgłoszenie organizacji członkowskiej do udziału w Zjeździe
b) zgłoszenie delegata na zjazd z upoważnieniem do reprezentacji podpisane przez
upoważnioną do tego osobę
c) obecność w wyznaczonym wcześniej miejscu i o wyznaczonym czasie.
Wg statutu tylko organizacje będące członkami zwyczajnymi mają prawo zabierać głos
podczas Zjazdu.
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Do szczegółowego opisu rodzajów organizacji w ramach Polskiej Rady Organizacji
Młodzieżowych zapraszamy do rozdziału 4. Rodzaje Organizacji w PROM.

b) grupy robocze
Grupy Robocze PROM są tworzone w celu eksperckiego opracowywania tematów
opiniowania kwestii, które wchodzą w zakres ich pracy tematycznej. Grupy robocze
składają się z młodych ekspertów, którzy swoim doświadczeniem oraz wykorzystując
swoją wiedzę wypracowują stanowiska, opinie oraz inne dokumenty PROM.
W ramach PROM istnieją:
-

Zespół Stały ds. młodzieżowych rad
Grupy robocze YFJ

Po projekcie Get Engaged, realizowanym w ramach programu Eramsus+, na podstawie
ankiet przesłanych od naszych organizacji członkowskich stworzyliśmy dodatkowe
działania mające na celu zwiększenie zaangażowania organizacji członkowskich w działania
PROM. Są to:
- spotkania lokalne podczas których organizacje z jednego regionu geograficznego będą
mogły spotkać się i wymieniać swoje doświadczenia oraz nawiązywać nowe kontakty
- annual meetingi dla organizacji z całej polski służące szerzeniu współpracy i wymianie
dobrych praktyk w ramach działalności zrzeszonych organizacji promowskich.
Staramy się na bieżąco angażować w działania nasze organizacje członkowskie oraz
zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania i prowadzenia kolejnych grup czy
projektów w PROM. Jako Rada pragniemy również wspierać działania naszych organizacji
członkowskich w najważniejszych dla nich tematach.
Ponadto osoby zainteresowane współpracą międzynarodową mogą się włączyć w pracę
grup roboczych Europejskiego Forum Młodzieży (YFJ). Aby zgłosić się do grup roboczych
należy zostać nominowanym i zatwierdzonym przez PROM, a grupy pracują zazwyczaj
przez okres dwóch lat. Aktualnie przedstawiciele PROM to:
1) Paolo Tinti (Stowarzyszenie Młodzi Demokraci) w grupie ds. Mobilności
2) Barbara Moś (Stowarzyszenie Europe4Youth) w grupie ds. Edukacji
3) Piotr Warzyszyński (Stowarzyszenie Europe4Youth) w grupie ds. Rozpoznawalności
Pracy Młodzieżowej (Youthwork Recognition Network)

10

c) Współpraca międzynarodowa
Europejskie Forum Młodzieży ( YFJ)
Europejskie Forum Młodzieży (Youth Forum Jeunesse – YFJ) to ponadnarodowa platforma
współpracy młodzieży z całej Europy, powstała z inicjatywy Rady Europy. Celem
Europejskiego Forum Młodzieży jest m.in. reprezentowanie interesów młodzieży na forum
międzynarodowym, opracowywanie polityki na rzecz młodzieży oraz zwiększenie
uczestnictwa młodych ludzi. Forum jest niezależnym stowarzyszeniem zrzeszającym na
poziomie ponadnarodowym 100 międzynarodowych organizacji młodzieżowych oraz
narodowych rad młodzieży ze wszystkich krajów Europy. Europejskie Forum Młodzieży
zrzeszając ponad 4 miliony młodych osób będących członkami wszystkich organizacji
należących do Forum jest dziś najsilniejszym głosem młodzieży w Europie.
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych została przyjęta do Europejskiego Forum
Młodzieży w listopadzie 2014 r., i uzyskała wówczas status członka – kandydata. W
kwietniu 2017 r. uzyskaliśmy pełne członkowstwo w Forum.
PROM aktywnie korzysta z przywilejów, jakie daje członkostwo w Forum – przedstawiciele
i przedstawicielki Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych zasiadają w grupach
roboczych YFJ, pracują nad wypracowywaniem stanowisk Europejskiego Forum Młodzieży
w najważniejszych kwestiach związanych z aktywnością ludzi młodych.
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych jest też członkiem grupy regionalnej BBCPlus –
nieformalnej, roboczej grupy rad młodzieżowych środkowo-zachodniej Europy
zrzeszonych w YFJ. W skład grupy wchodzą też m.in. rady młodzieży z Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Holandii, Belgii, Czech, Irlandii czy Austrii. Dzięki temu PROM może
wypracowywać wspólne stanowiska oraz podejmować dodatkową współpracę
międzynarodową z radami młodzieży państw naszego regionu.

Współpraca międzynarodowa z innymi krajami
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych współpracuje także z innymi radami narodowymi
na zasadzie współpracy dwustronnej lub trójstronnej. Naszymi partnerami są między
innymi: Niemiecka Federalna Rada Młodzieży DBJR, Rada Ruchów Młodzieżowych w
Izraelu CYMI, National Youth Council of Ukraine, Białoruska Rada Młodzieży RADA oraz
Narodowa Młodzieżowa Rada Rosyjska (Национальный Совет молодёжных и детских
объединений России).
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W ramach tej współpracy członkowie naszych organizacji mogą się zaangażować w
bilateralne projekty i inicjatywy PROM oraz danych rad - o bieżących projektach
informujemy na stronie.
Ponadto chętnie pomożemy naszym organizacjom w nawiązaniu kontaktu z organizacjami
młodzieżowymi z innych krajów.

d) Młodzieżowe Rady Miast i Gmin
Zespół Stały ds. młodzieżowych rad
Zespół stały ds. młodzieżowych rad jest strukturą umożliwiającą włączenie młodzieżowych
samorządów w bieżące prace PROM oraz ich udział w aktywnym współtworzeniu polityki
na rzecz młodzieży na poziomie krajowym i europejskim. To także przestrzeń dyskusji,
wymiany informacji i doświadczeń między młodzieżowymi radami.
Celem działania zespołu stałego jest upowszechnianie standardów funkcjonowania
młodzieżowych rad oraz wspieranie ich działań lokalnych w trzech obszarach: aktywizacji
młodzieży, upowszechniania idei samorządności oraz działalności konsultacyjnej.
Zespół stały ds. młodzieżowych rad to przede wszystkim platforma spotkań, wymiany
pomysłów i pole do analizy działań w młodzieżowym samorządzie.
Praca w zespole stałym daje młodzieżowym radom możliwość wypowiadania się w
sprawach ważnych dla młodzieży nie tylko na poziomie lokalnym, lecz także aktywne
współtworzenie krajowej i europejskiej polityki na rzecz młodzieży w ramach uczestnictwa
w bieżących działaniach PROM.
Obecnie zespół tworzy przeszło 25 młodzieżowych rad z całej Polski i wciąż dołączają
kolejne. Wstąpienie do zespołu nie jest skomplikowane. Wystarczy, że zainteresowana
młodzieżowa rada podejmie dwie uchwały - o woli przystąpienia do zespołu oraz o
wyborze delegata, pełniącego funkcję osoby kontaktowej. Członkostwo w zespole oznacza
akceptację jego regulaminu (dostępny tutaj lub na stronie www.prom.info.pl)
Zespół ma na koncie wiele inicjatyw - m.in. uczestnictwo w pracach składającej się z
przedstawicieli NGO, samorządowców i młodzieżowych rad - Koalicji ds. młodzieżowych
rad, które zaowocowało wykreowaniem zasad i standardów ich funkcjonowania. Do
wydarzeń związanych z działaniem Zespołu należą także liczne spotkania i konferencje m.in: . “Partycypacja obywatelska młodzieży: przykład młodzieżowych rad gmin”
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz “Czy i komu potrzebne są młodzieżowe rady?”,
która odbywała się w październiku 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.
Z inicjatywy Zespołu Stałego powstał też Parlamentarny Zespół ds. Wspierania
Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, którego zadaniem jest
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praca nad poprawą sytuacji prawnej młodzieżowych rad. Planowana na druga połowę
2018 r. inicjatywa ustawodawcza ma m.in. zagwarantować systemową adaptację
standardów funkcjonowania młodzieżowych rad oraz rozstrzygnąć dotychczas nie
uregulowane w polskim prawie zasady istnienia młodzieżowych rad na innych niż gminny
poziomach samorządu. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych prowadzi działania w
zakresie wsparcia w powoływaniu i działaniu młodzieżowych rad. Prowadzimy działalność
doradczą dla władz oraz szkolenia, by wspierać rozwój osobisty młodych liderów i stale
podnosić ich kompetencje w zakresie działań na rzecz młodzieży (systematyzacja zasobów,
praca metodą projektu, komunikacja). Działania realizowane są w ramach różnych
projektów lub wyceniane indywidualnie w ramach odpłatnej działalności statutowej.
Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia filmiku.

e) Dialog Usystematyzowany
Program Ambasadorski Dialogu Usystematyzowanego
W programie wzięło udział dotychczas ponad 64 liderów i liderek z terenu całego kraju,
których zadaniem było przeprowadzenie konsultacji z młodzieżą w swoim lokalnym
środowisku wokół tematów przewodnich Dialogu Usystematyzowanego. Łącznie
ambasadorzy zorganizowali ponad 60 debat i spotkań dla swoich rówieśników.
Przykładowe działania ambasadorskie to: organizacja debat i warsztatów dla młodzieży
na tematy związane z obecnym tematem przewodnim dialogu usystematyzowanego
w Unii Europejskiej. Ponadto ambasadorzy organizowali dyskusje i debaty z lokalnymi
władzami na temat polityki młodzieżowej i wspierania młodych ludzi.
Ambasadorzy przeszli dedykowane im szkolenia oraz uczestniczyli w konferencjach
związanych z Dialogiem Usystematyzowanym, podczas których poszerzyli oni swoją
wiedzę na temat dialogu usystematyzowanego oraz nabyli wiele nowych umiejętności,
które były pomocne podczas realizacji zadań ambasadorskich.
Dzięki tym oraz pozostałym działaniom Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych w ciągu
ostatnich 4 lat dotarliśmy do ponad 20 tysięcy młodych ludzi w Polsce, którzy wzięli udział
w działaniach Dialogu.
Największym wydarzeniem Dialogu Usystematyzowanego do tej pory był Piknik Dialogu
Usystematyzowanego zorganizowany w sierpniu 2015 roku w Murzynowie.
Centralnym punktem wydarzenia były debaty Dialogu Usystematyzowanego, podczas
których młodzi ludzie z całej Polski i decydenci różnych szczebli wymieniali poglądy
na temat aktywności społecznej, edukacji, gospodarki i zatrudnienia. Rozmowy były
bogate w perspektywy z wielu poziomów i sektorów, dzięki udziałowi m. in. Marszałka
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Seniora Józefa Zycha, Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Romualda Gawlika,
najmłodszego starosty w Polsce Patryka Lewickiego, prezesa KSSSE Artura Malca, a także
wielu innych przedstawicieli władz samorządowych i organizacji pozarządowych. Młodzi
rozmówcy kierowali do nich pytania i komentarze w sprawach dotyczących zarówno ich
własnej przyszłości, jak i rozwiązań w zakresie efektywnego funkcjonowania władz
publicznych, zwiększania partycypacji obywatelskiej oraz dopasowania kształcenia
do potrzeb rynku pracy.
Relacje mediów i naszych partnerów możecie zobaczyć m. in. pod linkami:
http://gorzow.tvp.pl/21147747/co-trapi-mlodych-ludzi-dialog-mlodziezy-z-politykami
http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20150809%2FPOWIAT08%2F
150809592
http://lubuskie.pl/news/17541/16/Piknik-Dialogu-Usystematyzowanego/
http://kuriergorzowski.pl/?swieto-warty-2015,449
http://portal.powiatgorzowski.pl/index.php/13-glowna/279-powazne-debaty-na-piknikuw-murzynowie
http://www.powiatsulecinski.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=116
8&menu_id=0
http://www.skwierzyna.szczecin.lasy.gov.pl/aktualnosci//asset_publisher/1M8a/content/wsparlismy-swieto-warty
http://www.arr.gov.pl/informacje-z-oddzialow-terenowych/142-ot-arr-w-gorzowiewlkp/4259-uroczystosci-lokalne-z-agencja-rynku-rolnego
https://www.youtube.com/watch?v=9UZVxJsarjw
https://www.youtube.com/watch?v=CKJAEbuzA9k

f) oferty projektowe
Jako Rada staramy sie na bieżąco monitorować rynek młodzieżowy i stwarzać możliwości
uczestniczenia naszych członków w różnorodnych projektach młodzieżowych. Jesteśmy
zainteresowani każdym tematem który bezpośrednio lub pośrednio łączy się w młodzieżą.
Pragniemy również odpowiadać na potrzeby i prośby naszych organizacji członkowskich
popierając ich działania, generując swoje poparcie, patronaty czy stanowiska.
Wszystkie i bieżące informacje dostępne są na naszej stronie www.prom.info.pl facebooku
oficjalnym, grupie roboczej – Załoga PROM oraz newsletterze, który jest wysyłany
systematycznie co 2 miesiące.
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Dodatkowo w roku 2016 zaproponowaliśmy naszym organizacjom współudział w Dialogu
Usystematyzowanym poprzez aplikację na rozpisany przez nas konkurs dotacyjny. Każda
organizacja zrzeszona w PROM miała możliwość zaproponowania swojego pomysłu w
postaci eventu, konferencji czy innych potrzebnych organizacji działań przy wsparciu
finansowym ze strony PROM.

g) współpraca wolontariacka podczas eventów PROM
Informacje zamieszczane na naszych oficjalnych portalach i stronach internetowych
są dostępne dla naszych członków. Udział w grupach roboczych czy organach PROM
umożliwia nie tylko zdobycie doświadczeń wolontariackich, ale również zwiększenie
swoich kompetencji twardych i miękkich potrzebnych w życiu.
Planujemy w najbliższym czasie rozpoczęcie systematycznych szkoleń dla naszych
członków i wolontariuszy w celu stałego stymulowania rozwoju.
Wszystkie i bieżące informacje dostępne są na naszej stronie www.prom.info.pl, naszym
facebooku, w grupie roboczej – Załoga PROM oraz newsletterze.

7)OFERTA WSPARCIA DLA ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych stara się wspierać swoich członków następującymi
działaniami:
✓ Reprezentacja głosu organizacji członkowskich w sprawach dotyczących młodzieży
w organach publicznych,
✓ Organizacja Annual Meetingu, który ma służyć networkingowi i prowadzeniu szkoleń
dla przesatwicieli organizacji człnkowskich,
✓ Otwarcie strony PROM i facebooka dla ogłaszania ciekawych projektów organizacji
członkowskich dla zwiększenia promocji wydarzeń,
✓ Możliwość przesyłania najważniejszych informacji o organizacjach członkowskich
i ich działaniach w newsletterze PROM,
✓ Przyznawanie patronatów i wspieranie
działań oraz projektów organizacji
członkowskich,
✓ Poparcie działań organizacji członkowskich w instytucjach publicznych,
✓ Pomoc w zdobywaniu funduszy na działania.
W najbliższym czasie planujemy również wprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji
miękkich i twardych dla przedstawicieli organizacji członkowskich.

Załącznik nr 1
Od początku działalności PROM kadencje Zarządu wyglądały następująco:
2011-2012
1.Andrzej Dąbrowski -Przewodniczący Zarządu- Niezależne Zrzeszenie Studentów
2.Michał Braun- Centrum Wolontariatu w Kielcach
3.Mateusz Zalewski- Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków
4.Michał Kłopocki –Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”
5.Sara Makuła- Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”
6.Magdalena Olek- Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych
7.Zbigniew Ciosek- Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
8.Przemysław Jagielski- Akademicki Związek Sportowy
9.Adam Nowak- Związek Młodzieży Wiejskiej
10.Justyna Sikorska- Związek Harcerstwa Polskiego
2012-2013
1.Paweł Chmielewski-Przewodniczący Zarządu- Związek Harcerstwa Polskiego
2.Michał Braun- Wiceprzewodniczący Zarządu PROM- Centrum Wolontariatu w Kielcach
3.Anna Stefaniak- Akademicki Związek Sportowy
4.Przemysław Uss- Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyńskiego Zespołu Tanecznego
„Nowinka”
5.Zenobia Glac- Ściebura- Związek Harcerstwa Polskiego
6.Mateusz Zalewski- Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków
7.Justyna Sikorska- Związek Harcerstwa Polskiego
8.Zbyszek Ciosek- Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
9.Sara Makuła- Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”
10.Michał Kłopocki –Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”
Starania o rejestrację w KRS trwały jeszcze do grudnia 2012 roku. W czerwcu 2013 został
wybrany pierwszy zarząd sprawujący dwuletnią kadencję.
W skład zarządu weszli:
1.Jakub Radzewicz – Przewodniczący Zarządu- Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”
2.Paweł Chmielewski- Wiceprzewodniczący Zarządu- Związek Harcerstwa Polskiego
3.Melanie Raczek- Sekretarz Zarządu- Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP
4.Michał Braun- Skarbnik Zarzadu- Centrum Wolontariatu w Kielcach
5.Anna Skrzypek- Niezależne Zrzeszenie Studentów
6.Anna Stefaniak (do 2014)- Akademicki Związek Sportowy
7.Monika Sobotka (od 2014)- Akademicki Związek Sportowy
8.Mateusz Zalewski- Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków
9.Tomasz Klemt- Związek Młodzieży Wiejskiej
10.Piotr Babicki- Stowarzyszenie JES- Jakość Energia Starachowice
11.Maciej Górski- Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
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Komisja rewiyjna:
1) Adam Smuga
2) Przemysław Uss
3) Sylwester Krzywonos
4)Artur Okonowicz

W 2015 roku został wybrany zarząd w składzie:
1. Tomasz Klemt –przewodniczący- Związek Młodzieży Wiejskiej
2. Melanie Raczek – vice przewodniczący - Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w
RP
3. Monika Sobotka – skarbnik ( od 4.2016) Akademicki Związek Sportowy
4. Piotr Warzyszyński – skarbnik ( do 4.2016) Stowarzyszenie Europe 4 Youth
5. Kasia Siemasz- Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków
6. Adam Smuga- Stowarzyszenie Młodzi Demokraci
7. Magda Oleś- sekretarz -Projekt: Polska
8. Katarzyna Psujek- Związek Harcertwa Rzeczpospolitej
9. Łukasz Karaś – Związek Harcerstwa Polskiego( od 1.10.2015)
10. Mateusz Czerniga- All-ternatywa Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży
11. Dawid Szczepankiewicz/ sekretarz (do 06.2015 w zarządzie)
12. Agnieszka Siłuszek (do 31.09.2015 w zarządzie)
Komisja rewizyjna w składzie:
1) Piotr Popiel
2) Przemysław Uss
3) Piotr Babicki
4) Michał Braun

