
Uchwała nr XXIV / 276 / 2009 
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia 09 czerwca  2009 roku 

 
w sprawie: realizacji strategii Komisji Europejskiej zatytułowanej 

 „Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej”. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity  Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 późniejszymi zmianami), oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy 
Pawłowice przyjętego uchwałą Nr V/69/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 marca 2003 r. 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 38 poz. 1041 z 2003 r., 
po uzyskaniu pozytywnej  opinii Komisji Działalności Społecznej oraz Komisji Gospodarki i Mienia 
Komunalnego. 
 

 
 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

 
 

§ 1 
 
Przystąpić do działań wspierających aktywne uczestnictwo młodzieży w ramach nowej strategii 
„Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej” przyjętej przez Komisję Europejską w Brukseli  
27 kwietnia 2009 roku pod numerem KOM (2009)20. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Uzasadnienie  do Uchwały nr XXIV / 276 / 2009  
w sprawie:  realizacji strategii Komisji Europejskiej zatytułowanej 

 „Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej”. 
 

 
Przyjęcie uchwały przez Radę Gminy Pawłowice umożliwi formalne rozpoznanie zadań  

już realizowanych przez Gminę Pawłowice w aspekcie wspierania uczestnictwa młodzieży,  
m.in. wspierania nieformalnej grupy młodzieży „Fabryka Inicjatyw”, organizowania wymian młodzieży  
i wolontariatu europejskiego oraz wpisania ich w szerszy kontekst europejski. 

 
Uchwała jest ważna z punktu widzenia realizacji w Gminie Pawłowice projektów społecznych  

z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla uzasadnienia oddolności projektów oraz zaangażowania 
Urzędu Gminy w ich tworzenie. 

 
Przyjęta na potrzeby uchwały definicja uczestnictwa młodzieży przedstawia się następująco: 

Uczestnictwo młodzieży to proces, który angażuje młodych ludzi w decyzje  oddziałujące na ich życie. 
Koncepcja włączenia młodzieży w życie społeczności obejmuje włączenie młodych ludzi w decyzje 
podejmowane przez dorosłych, przede wszystkich w środowiskach takich jak szkoły, miejsca pracy, 
jednostki samorządu terytorialnego, media etc. Alternatywnie może oznaczać tworzenie własnych 
organizacji pozarządowych czy nieformalnych grup, związków, klubów, których zadaniem będzie 
reprezentowanie interesów tej grupy społecznej. Generalnie młodzież może uczestniczyć  
w działaniach od środowiska rodzinnego, poprzez społeczność lokalną, aż do areny 
międzynarodowej. Jeżeli uczestnictwo ma mieć znaczenie, zaangażowanie młodzieży musi łączyć się 
z bezpośrednimi doświadczeniami oraz świadomym i odpowiedzialnym artykułowaniem potrzeb. 
Stworzenie warunków do wzmocnienia uczestnictwa wiąże się z różnymi procesami i może przybierać 
różnorodne formy m.in.:  

 
● Badania – młodzi ludzi są szkoleni jako badacze, aby później przeprowadzać niezależne 

badania koncentrujące się na kwestiach bezpośrednio ich dotyczących. 
 
● Tworzenie, wdrażanie, monitoring i ewaluacja programów, których odbiorcami są młodzi 

ludzie. Procesy te umożliwiają dzielenie się opiniami i doświadczeniami, które wpływają  
na tworzone programy. W ten sposób monitoruje się zgodność działań z celami,  
a także proponuje rozwiązania w zależności od zmieniającej się sytuacji. 

 
● Wspieranie równego statusu, promocja i rzecznictwo – przede wszystkim polega  

na stwarzaniu możliwości udziału w wyborach jako wyborcy i kandydaci.  
 
● Lobbing - wspieranie procesów służących samoorganizacji w celu artykułowania potrzeb, 

ochrony praw, wprowadzania zmian 
 
● Rozwój i zarządzanie własnymi organizacjami – poprzez rosnącą liczbę organizacji 

młodzieżowych, młodzi ludzie mogą sami budować reprezentujące ją struktury, tworzyć 
polityki, realizować projekty i przypisywać swoim działaniom określone priorytety. 

 
● Uczestnictwo i wykorzystanie mediów - kreowanie pozytywnego wizerunku młodych ludzi  

w mediach oraz promocja aktywnego uczestnictwa. Wpływ na poprawę sytuacji mogą mieć 
oferowane szkolenia dla młodych dziennikarzy, programy telewizyjne i radiowe, wydawanie 
dzienników oraz newsletterów.  

 
● Uczestnictwo w konferencjach, seminariach, spotkaniach na poziomie lokalnym  

jako organizatorzy, mówcy, delegaci i reporterzy, często ze znaczącym skutkiem  
na ich rezultaty. 

 
● Młodzieżowe rady i parlamenty - młodzi ludzie uczestniczą w rozwoju demokratycznych 

struktur, zapewniając sobie możliwość wpływu na ekonomiczne, społeczne i polityczne 
agendy. 


