
Relacja z  Lokalnego Forum: 
„Spójna strategia szansą młodzieży”    ,                                                                19.10.2013r. 
 
 19 października w auli I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych odbyło się I Lokalne 
Forum pod hasłem: „ Spójna strategia szansą młodzieży”.  Inicjatorem spotkania było 
Stowarzyszenie Odkrywamy Świat, działające przy gminnym gimnazjum. Wśród obecnych gości 
byli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, przedstawiciele: 
oświaty,  kościoła, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, przedsiębiorców oraz osoby 
indywidualne, dla których młodzież  jest najważniejsza. Przybyłych gości powitał Dyrektor I 
Gminnego Gimnazjum – Piotr Szczepkowski, następnie pani Katarzyna Dąbrowska – 
przedstawiciel Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży przybliżyła ideę programu Równać Szanse i 
Fora Lokalne. Spotkanie poprowadziła Hanna Pieniak-Domańska - Prezes Stowarzyszenia 
Odkrywamy Świat. 
  Uczestnicy forum zastanawiali się jaka jest obecnie nasza młodzież i jakie są jej  problemy.  
Poszukiwali skutecznych  sposobów rozwiązywania i zapobiegania im. Zastanawiali się jak 
motywować i aktywizować młodych do podejmowania różnorodnych działań. Jak szerzej i 
efektywniej wykorzystywać bogatą i różnorodną ofertę poszczególnych podmiotów skierowaną do 
młodych z terenu gminy Stare Babice. Dużo uwagi poświęcono partcypacji młodzieży w zadaniach 
projektowych realizowanych przez organizacje i instytucje na naszym terenie. Młodzież powinna 
być nie tylko beneficjentem działań ale również, a może przede wszystkim współautorem tworzenia 
wszelakich projektów, a oferta skierowana do młodych powinna być wynikiem analizy potrzeb 
młodzieży. Wspólnie ustalono, iż niezbędne jest promowanie młodych liderów z różnych 
organizacji działających na terenie naszej gminy lub realizowanych wspólnie projektów. Za ważne 
zadanie uznano wskazywanie dobrych praktyk. Dlatego jednym z pomysłów było ogłoszenie 
konkursu: Wolontariusz Roku z gminy Stare Babice. 
 Dużo uwagi poświęcono przygotowaniu młodych do dorosłego życia, dyskutowano  w jaki sposób 
ułatwić im start w dorosłe życie. Wskazano na potrzebę wzmocnienia doradztwa zawodowego na 
terenie gminy, w szczególności dla osób młodych rozpoczynających karierę zawodową, jak również 
powracających na rynek pracy. 
  Następnie uczestnicy wejrzeli w głąb własnych organizacji. Przeanalizowali swoje działania.  
Wskazywali mocne i słabe strony swoich organizacji i instytucji, oceniali zasoby i szukali 
partnerów do współpracy. Po długiej pracy w zespołach zadaniowych okazało się, że więcej nas 
łączy niż dzieli, a  największym zasobem jest zaangażowanie i chęć działania.  
 W trakcie Forum stworzono potrzebę zbudowania trwałych zasad współpracy, tak by 
aktywność podmiotów zagospodarowywała jak największą grupę młodzieży, a ich działalność nie 
nakładała się w czasie i przestrzeni.  
Wierząc, że wspólnie możemy więcej, przyjęto następujące wnioski: 

� na następnym zebraniu przystapić do zbudowania społecznie akceptowanych zasad 
współpracy, owocujących wspólnym kalendarzem działań, a być może również wspólnymi 
projektami, 

� spotkania osób i podmiotów działających na rzecz młodych powinny odbywać się 
cyklicznie, 

� należy wspierać młodych liderów i promować dobre praktyki. 
 
 Forum stało się okazją do spotkania i  poznania osób dziłających na rzecz młodych ludzi na 
terenie gminy Stare Babice.  Stworzyło przestrzeń do dyskusji, wymiany myśli i doświadczeń. 
Wszyscy zgodnie przyznali, iż takich spotkań powinno być więcej, dlatego kolejne zaplanowano 
już w listopadzie.  
 
           Hanna Domańska 
 


