
 

Czy jesteście czynnie działającą 
Młodzieżową Radą Miasta?
Dołączcie do nas!

      16–19 września 2022 r. w Görlitz

     Rada rad
Seminarium dla Młodzieżowych Rad Miast  
z Polski i Niemiec



 

        Informacje
Kto może wziąć udział? Aktywni członkowie polskich  
i niemieckich Młodzieżowych Rad Miast w wieku od 14 do 26 lat 
oraz ich opiekunowie. Z każdej MRM jesteśmy w stanie zaprosić  
dwóch członków i jednego opiekuna.

Kiedy? Program rozpoczyna się w piątek, 16 września, o godzinie 9:30,  
a kończy w niedzielę, 18 września, kolacją pożegnalną o godzinie 19:00.
Przyjazd: w przeddzień wydarzenia, 15.09., lub 16.09. do godz. 9:00.
Wyjazd: w poniedziałek, 19 września, po śniadaniu. W wyjątkowych przy-
padkach wyjazd jest możliwy w niedzielę, 18 września, po godzinie 16:00.

Gdzie? Seminarium odbędzie się na terenie „Rabryki” w Görlitz.  
Zakwaterowani będziemy w schronisku młodzieżowym w Görlitz.

Koszty? Opłata za udział w wydarzeniu wynosi 120 zł od MRM  
(obejmuje udział do 3 reprezentantów). Opłata ta obejmuje koszty  
programu, zakwaterowania i wyżywienia. Koszty za dojazd  
drugą klasą będę zwrócone w 100 % po zakończeniu wydarzenia.

Seminarium „Rada Rad” da Wam możliwość: 
• zapoznania innych MRM z Polski i Niemiec,
• zaprezentowania własnych pomysłów i inicjatyw,
• dyskusji o zadaniach i możliwościach MRM,
• poćwiczenia na warsztacie publicznych wystąpień,
• zaplanowania wspólnych działań i polsko-niemieckich projektów  
 nt. ochrony klimatu

Razem z 16 niemieckimi i polskimi MRM, czyli około  
50 osobami, spędzimy trzy kreatywne i interaktywne dni! 

Seminarium będzie tłumaczone na polski i niemiecki,  
dzięki czemu nie jest wymagana znajomość języków obcych.

     16 – 19 września 2022 r. w Görlitz 

     Rada rad
Trzydniowe seminarium dla Młodzieżowych  
Rad Miast (MRM) z Polski i Niemiec

do 25 lipca 2022 r.
Prosimy o wypełnienie jednego 
formularza na MRM. Po upływie 
terminu rejestracji poinformu- 
jemy wszystkich, czy zostali  
zakwalifikowani do udziału.

Pytania?
Napisz do nas:  
partner@pnwm.org

Rejestracja

↘

Organizator Partnerzy
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https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/354
https://dpjw.org/dpjw/schwerpunkt/
https://prom.info.pl/
http://dpjw.org
https://kijupa.adb.de/
https://www.kinder-jugendbeteiligung-sachsen.de/
https://stakijupa.de

