Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie "Nasze Dzieci"
otrzymało dofinansowanie na realizacje projektu „Działamy Wspólnie”

Złożony we wrześniu 2015 r. wniosek do 3 Priorytetu
Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich uzyskał 4 miejsce na liście projektów jednorocznych na 427 złożonych
wniosków, z punktacją 204 punkty. Dofinansowanych zostało tylko 67 projektów, tym
bardziej radość jest ogromna.
Projekt „Działamy Wspólnie” jest inicjatywą Stowarzyszenia skierowaną do Naszej
Młodzieży. Celem projektu jest zwiększenie udziału młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno w
działaniach na rzecz interesu publicznego społeczności lokalnych, poprzez poprawę
świadomości obywatelskiej młodych ludzi, budowanie przestrzeni dialogu i współpracy
pomiędzy samorządem lokalnym a młodzieżą, a także poprzez ukazanie przedstawicielom
administracji publicznej znaczenia polityki młodzieżowej i roli aktywnego i autentycznego
udziału młodych ludzi w procesach podejmowania decyzji dotyczących najbliższej im
społeczności.
Projekt ma na celu zachęcenie MŁODZIEŻY do aktywnego angażowania się w działanie
obywatelskie w swojej społeczności, do konsultowania aktów prawa lokalnego oraz do
współpracy z Urzędem Gminy. Innymi słowy do interesowania się sprawami wspólnymi,
dbania o interesy młodzieży oraz do współpracy w tym zakresie z samorządem.
Działania zaplanowane w projekcie:
AKTYWIZACJA
OBYWATELSKA
MŁODZIEŻY
-MŁODZIEŻOWY
BUDŻET
PARTYCYPACYJNY – warsztat dla 20 osobowej grupy młodzieży z zakresu w/w budżetu. W
ramach działania odbędą się 3 spotkania tematyczne;
- PORTAL MŁODY OBYWATEL DABRÓWNA - dzięki Portalowi młodzież uzyska możliwość
komunikowania swoich potrzeb i problemów władzom Gminy, lepszy przepływ informacji
między młodzieżą a władzami Gminy, podniesienie jakości informowania młodzieży o tym, co
ważnego dzieje się w Gminie, przygotowanie młodzieży do partycypacji obywatelskiej przy
użyciu narzędzi internetowych;
- WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ – INICJATYWY MŁODZIEŻY – warsztaty podczas których
młodzież będzie planowała projekty na rzecz gminy. Opisy projektów (wnioski projektowe)
będą zamieszczane na Portalu, gdzie młodzież z terenu Gminy Dąbrówna będzie głosowała
nad wyborem 3 najlepszych inicjatyw młodzieżowych.

- MŁODZIEŻOWA RADA GMINY DĄBRÓWNO -dostrzegalna jest ze strony władz
samorządowych i organizacji pozarządowych Gminy Dąbrówno potrzeba zaangażowania
młodzieży w zmianę na lepsze otaczającego społeczeństwa, oraz edukacji w zakresie
potrzeb obywatelskich. Zachodzi konieczność podejmowania działań na rzecz zaspokajania
potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Gminy. Dlatego też w przedmiotowym projekcie
zaplanowano powołanie Młodzieżowej Rady Gminy jako „głosu” środowiska młodzieży. W
ramach tego działania dla osób, które będą Kandydowały do Rady zostaną przeprowadzone
4 godzinne warsztaty z trenerem z zakresu istoty działania Młodzieżowej Rady Gminy.
Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówna składać się będzie z 7 przedstawicieli grupy młodzieży;
- MŁODZIEŻOWA RADA GMINY W DZIAŁANIU -po wyłonieniu MRG przystąpi do
zawiązanej na początku projektu Koalicji na Rzecz Młodzieży i wspólnie wypracuje z
pozostałymi koalicjantami Plan Działania na rok 2017 oraz przedstawienie swoich propozycji
zadań do budżetu Gminy na rok 2017. Młodzieżowa Rada Gminy zorganizuje debatę na
temat możliwości pozyskania funduszy – członkami debaty będą przedstawiciele Rady
Gminy Dąbrówno, przedstawiciele Urzędu Gminy w Dąbrównie, przedstawiciele organizacji
pozarządowych i biznesu z terenu Gmin;
- WIZYTA STUDYJNA MŁODZIEZOWEJ RADY GMINY DĄBRÓWNA –już po wyborze MRG
Dąbrówna, zostanie zorganizowana wizyta studyjna do Barcian, gdzie funkcjonuje już
Młodzieżowa Rada Gminy, powołana w 2012r. Celem wizyty będzie przedstawienie nowo
wybranym Radnym młodzieżowym realizowanych przez tą Radę działań, podejmowanych
inicjatyw w kontekście przykładów dobrych praktyk;
- WYDARZENIE OBYWATELSKIE NA TERENIE GMINY DĄBRÓWNO - Debata nad
dalszymi działaniami w Gminie w zakresie aktywizacji obywatelskiej młodzieży;
- I REGIONALNY ZJAZD MŁODYCH RAD - w ramach tego działania zostanie
zorganizowany I Zjazd Młodych Rad Gmin z terenu województwa warmińsko - mazurskiego.
Zaproszonych zostanie 6 Rad - spotkanie od piątku do niedzieli. Podczas spotkania
członkowie MRG będą mogli wymienić się doświadczeniami, przedstawić przykłady dobrych
praktyk. Podczas zjazdu najcenniejszym dla rad będzie zdobywanie inspiracji i poznawanie
odmiennych w poszczególnych gminach realiów działalności Młodzieżowych Rad.

Projekt realizowany będzie od w okresie od marca do grudnia 2016 r.
Całkowita wartość projektu: 72 660,00 zł.
Kwota pozyskanej dotacji z P FIO: 65 260,00 zł.

