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Sprawozdanie zbiorcze Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowej z działalności w 
okresie 30.03.2019 – 31.12.2019, zawierające najważniejsze dokonania od dnia wyborów, z 
zaznaczeniem najważniejszych obszarów:  

Rzecznictwo  

✓ Doprowadzenie do obecności PROM, a co za tym idzie - jakiejkolwiek reprezentacji młodzieży - 
na ostatnich dwóch posiedzeniach Edukacyjnego Okrągłego Stołu (poprzez presję społeczną i 
medialną: informacje o braku reprezentacji PROM na obradach pojawiły się m.in. w porannych 
wiadomościach TOK fm); 

✓ Zainicjowanie wejścia PROM do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) 
oraz formalne dołączenie w dniu 18.10.2019r. Reprezentantką PROM w OFOP jest Aleksandra Sawa; 

✓ Koordynacja procesu rzeczniczego wokół Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem: Przygotowanie 
opinii najpierw do ustawy, potem do rozporządzenia. Konsultacje wychodzącej opinii do ustawy do 
wewnątrz, tj. z org. członkowskimi, oraz ekspercko. Udział w pracach Zespołu ds. Rozwoju Dialogu 
Obywatelskiego Rady Działalności Pożytku Publicznego, który przygotowywał opinie RDPP do tej 
ustawy, a także w posiedzeniu senackiej komisji praw człowieka, która rozpatrywała tę ustawę w 
przedostatniej instancji. Współorganizacja debaty „Młodzi: jakiej reprezentacji chcemy?” (31.07), w 
której wzięły udział wszystkie „strony” tematu (Piotr Mazurek, szef gabinetu politycznego premiera 
Glińskiego, Michał Braun – autor „kontrprojektu” opozycji, Aleksandra Sawa – reprezentantka org. 
młodzieżowych, Bartosz Werkowski – reprezentant młodzieżowych rad miast i gmin, Bogdan Marek 
– wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów RP). Finalnie, koordynacja procesu zbierania 
poparcia dla oficjalnego kandydata PROM do RDMP. Zapis zorganizowanej 31.07 debaty jest 
dostępny na fanpage PROM. Działania w zakresie RDMP koordynowało prezydium zarządu przy 
wsparciu prawnym Tomasza Opara; 

✓ Pośrednie działania rzecznicze wokół kwestii takich jak usystematyzowanie pojęcia organizacji 
młodzieżowej w polskim prawie czy sposobu powoływania wojewódzkich i powiatowych 
młodzieżowych rad – lobbying ciągły na spotkaniach w Sejmie, Senacie, KPRM, debatach 
środowiska, etc.; 

✓ Organizacja debaty „Politycy do tablicy! Jaki plan na edukację?” z udziałem kandydatek w 
wyborach parlamentarnych 2019. Podczas wydarzenia poruszane były kwestie istotne dla 
przyszłości systemu edukacji, a także zaprezentowany został raport z dot. jego stanu po reformie 
przygotowany po konsultacjach społecznych z młodzieżą; 

✓ Wybór i nominacja członka zarządu PROM, Tomasza Opara, do Rady Dialogu z Młodym 
Pokoleniem, co pozwala na rozszerzenie i wzmocnienie działań rzeczniczych; 
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✓ Rzecznictwo na poziomie lokalnym: np. czynne przeciwdziałanie planowanemu wygaszeniu 
działalności Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie; 

✓ Udział w The Global Youth Trends Forum Taipei 2019 oraz zdobycie pierwszej nagrody w kategorii 
Educational Creativity za przygotowanie i przedstawienie innowacyjnych w skali świata 
mechanizmów włączania młodych ludzi w procesy decyzyjne w systemie edukacji i w kształtowanie 
swojego środowiska szkolnego;  

✓ Współorganizacja i/lub udział w wielu wydarzeniach młodzieżowych takich jak Europolis 
organizowanej przez Polską Fundację im. Roberta Schumana, Youth Forum organizowanym przez 
Narodową Radę Młodzieży Ukrainy, Forum Młodych 2019 organizowanym w Europejskim Centrum 
Solidarności, Edu4Europe w Strasburgu,  UN Climate Change Conference COP25 w Madrycie, 
Konferencji „18+” organizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich i wielu innych; 

 

✓ Czynny udział w posiedzeniach KEN w Sejmie;  

✓ Czynny udział w utworzeniu Zespołu Parlamentarnego ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy 
JST w nowej kadencji Sejmu RP oraz praca na jego posiedzeniach; 

✓  Wzmożone rzecznictwo i rozwijanie partnerstw w zakresie ochrony środowiska.  

 

Włączenie środowisk w działania PROM  

Działania na rzecz naszych organizacji i organizacji młodzieżowych w ogóle:  

✓ Otworzyliśmy nabór na dotacje w ramach programu „Budowa sieci lokalnych między 
organizacjami pozarządowymi”. Program ma na celu wspieranie istniejących i nowych sieci 
lokalnych działających na rzecz: aktywizacji młodzieży do udziału w życiu społeczno-politycznym, 
wzmacniania możliwości rzeczniczych młodych ludzi i/lub (współ)tworzenia polityk na rzecz 
młodzieży na poziomie gminy, powiatu lub województwa. Sieć tworzą co najmniej 3 organizacje, a 
organizacja wnioskująca musiała być organizacją młodzieżową lub działającą na rzecz młodzieży (w 
rozumieniu Statutu PROM). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 tysięcy. Wsparliśmy dwie 
inicjatywy z największym potencjałem.  

✓ Aktywnie budujemy partnerstwa w obszarze edukacji i ochrony środowiska. Nawiązaliśmy 
konkretne (funkcjonujące) partnerstwa m.in. z Federacją Inicjatyw Oświatowych, Strajkiem 
Uczniowskim, Fundacją Schumana, fundacją FAIR TRADE, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, grupą 
polityczną Greens/EFA w Parlamencie Europejskim, czy – w zakresie programu UN Youth Delegate 
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– ze stowarzyszeniem United Nations Association Poland. Wspieramy działanie nieformalnych grup 
Extinction Rebellion i Młodzieżowych Strajków Klimatycznych m.in. przez prowadzenie dla nich 
bezpłatnych szkoleń z facylitacji.  

✓ Przy współpracy z Harcerskim Instytutem Badawczym ZHP pracowaliśmy nad badaniem 
dotyczącym sytuacji organizacji członkowskich PROM. Badanie zostało zaplanowane na 2020 r. 

✓ Decyzją zarządu z 13. lipca 2019 r. przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych. Na poziomie międzynarodowym rozwijamy silne stosunki bilateralne z Niemcami, 
Ukrainą i Białorusią, a także z partnerstwem Komisji i Rady Europejskiej na rzecz młodzieży. 
Utrzymujemy stabilną pozycję w grupie BICC i całym YFJ (Europejskim Forum Młodzieży).  

 

Realizowane w 2019 projekty - wraz z budżetem  

1) Unijny Dialog Młodzieżowy – 01.01.2019 – 31.12.2020  

Budżet projektu: 166.556,00 € Dotacja: 131.542,00 € Wkład własny: 35.014,00 € 

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz FRSE. Dialog oparty 
jest na pięciu filarach: szkoły, świetlice środowiskowe, grupy marginalizowane, rady młodzieżowe 
oraz organizacje młodzieżowe. Jego celem jest zapewnienie dostępu młodym ludziom ze wszystkich 
środowisk do procesu Unijnego Dialogu Młodzieżowego (UDM) na poziomie centralnym, 
regionalnym i lokalnym ze specjalnym naciskiem na zwiększenie zasięgu wśród młodzieży 
nienależącej do organizacji młodzieżowych i młodzieży zagrożonej wykluczeniem. Dodatkowo UDM 
ma zapewnić kontynuację prac nad implementacją pomysłów i postulatów młodzieżowych ze 
szczególnym uwzględnieniem implementacji pomysłów wypracowanych podczas VI cyklu Dialogu 
Usystematyzowanego. 

  

2) #YouthUP the Strategy – Miejskie Strategie Młodzieżowe - 01.05.2019 – 30.04.2021  

Budżet projektu: 43.124,00 € Dotacja: 43.124,00 € Wkład własny: 0,00 €  

Głównym celem tego projektu jest więc opracowanie i zaprezentowanie trzech miejskich 
rekomendacji strategii na rzecz młodzieży, stanowiących odniesienie do obszarów ujętych w Unijnej 
Strategii Młodzieżowej, 11 EU Youth Goals oraz "100 postulatów na 100-lecie niepodległości" 
wypracowanych w czasie organizowanego przez PROM Kongresu Dialogu. Powyższy cel realizujemy 
poprzez systematyczną pracę z młodzieżowymi radami w ramach realizowanego w 3 gminach 
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programu pilotażowego, konsultacje lokalne z rówieśnikami oraz współpracę młodzieży z 
decydentami. 

W projekcie biorą udział trzy gminy wybrane do pilotażu na podstawie kryterium terytorialnego 
(zróżnicowanie regionalne) oraz wielkościowego (gmina wiejska / małe miasto, średnie miasto, duża 
aglomeracja miejska): Ząbkowice Śląskie, Kędzierzyn-Koźle i Gliwice. 

 

 

 


