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Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego jest orga-
nizacją skupiającą ekspertów, którzy od wielu lat aktywnie działają w sektorze 
polityk młodzieżowych. Celem Instytutu, już od samego początku jego istnienia, 
było umożliwienie młodemu pokoleniu podjęcia realnego dialogu z decydentami 
na poziomie krajowym. Założenie to znalazło swój wyraz w projekcie Dialog No-
wej Generacji. Postawione w ramach projektu cele udało się zrealizować dzięki 
synergii aktywizacji społecznej z badaniem opinii publicznej. Młode pokolenie 
stało się w ten sposób nie tylko przedmiotem badań, lecz również jego inicjato-
rem i wykonawcą, gwarantując tym samym większą wiarygodność i zaangażo-
wanie w odpowiedzi na stawiane pytania. Jako zbiór doświadczeń związanych 
z projektem, oddajemy na państwa ręce niniejszy raport badawczy.

 

Od prawie 10 lat Polska nie posiada dokumentu, który stanowiłby drogowskaz 
dla kolejnych, młodych osób angażujących się w działalność społeczną, oczeku-
jących że ich zdanie będzie miało choć minimalny wpływ na otaczającą rzeczy-
wistość w sferze publicznej. Polsce brakowało strategii dla młodzieży. Szereg 
oddolnych inicjatyw stał się polem do nabierania doświadczenia w samorządno-
ści, działalności społecznej – wciąż jednak nie w pełni zagospodarowanym. Po-
wyższa diagnoza, która stała się fundamentem Dialogu Nowej Generacji, została 
oparta na szczegółowej analizie dotychczasowych działań podejmowanych na 
płaszczyźnie partycypacji młodzieżowej nie tylko w Polsce, lecz również na are-
nie międzynarodowej. Paradoksalnie, to właśnie czas pandemii stał się okresem, 
w którym wiele organizacji, a także sami rządzący, odnaleźli zasoby do podjęcia 
inicjatyw w kierunku ludzi młodych, zajmując istotnie aktywną postawę. W 2021 
r. zapoczątkowano wiele istotnych z punktu widzenia partycypacji młodzieżowej 
działań, takich jak cykl spotkań „Młodzi w Pałacu”, zorganizowany przez Kancela-
rię Prezydenta RP czy konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, zor-
ganizowane w ramach działalności Pełnomocnika Rządu ds. Młodego Pokolenia. 
Wspomniane konsultacje niewątpliwie posłużyły wzmocnieniu debaty na temat 
spraw poświęconych młodzieży. Mimo to, wciąż nie wypracowano jednolitego 
stanowiska uwzględniającego potrzeby młodych Polaków.

 Projekt Dialog Nowej Generacji postrzegamy jako próbę pójścia o krok dalej. 
Przeprowadzone przez Instytut badania, skonkretyzowane w postaci prezento-
wanego raportu stanowią otwarcie się na wszystkie osoby młode, którym chce-
my umożliwić utożsamienie się z prezentowanymi tezami badawczymi – nawet 
jeśli nie byli oni dotychczas zainteresowani organizacjami i organami młodzieżo-
wymi. Podobnie jak wszystkim młodym, zależy nam na realnych efektach, ma-
jących przełożenie na świat tu i teraz. Wierzymy jednak, że jedynie w oparciu 
o rzetelne badania jesteśmy w stanie proponowane przez nas rozwiązania wcielić 
w życie. W związku z tym, przedmiotowy raport nie stanowi jedynie zwieńczenia 
projektu, a jest początkiem zmian, które będą konsekwentnie realizowane przez 
Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego.

O projekcie Dialog Nowej Generacji
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Szanowni Państwo,

rok 2021 był okresem wytężonej pracy naszego Instytutu. Działalność rozpoczęliśmy z przytupem od debaty „Sa-
morządność młodych w nowym stanie prawnym”. W jej trakcie, widząc ogromne zaangażowanie młodych ludzi 
w sprawy społeczne, nabraliśmy przekonania, że cel, jaki przed sobą postawiliśmy, ma sens. Tym celem jest wspie-
ranie głosu młodych w Polsce. Otwierając jedno z wydarzeń, realizowanych w ramach Dialogu Nowej Generacji, 
przytoczyłem słowa przypisywane Janowi Zamoyskiemu: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowa-
nie”. Nie można zaprzeczyć, iż to właśnie odpowiednio wyedukowana młodzież, świadoma znaczenia sprawczości 
w życiu publicznym, będzie w przyszłości kształtować otaczającą nas rzeczywistość. Niezmiernie ważne jest bo-
wiem, aby już teraz skutecznie wdrażać młodych w mechanizmy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

Realizując Dialog Nowej Generacji, udało nam się dotrzeć do wielu środowisk młodzieżowych, organizacji społecz-
nych oraz decydentów. Cieszy mnie, że obdarzyli oni Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Oby-
watelskiego zaufaniem, które pozwala nam w dalszym ciągu ułatwiać dialog pomiędzy młodymi a decydentami. 
Zadanie to nie należało do łatwych. Nasz Instytut, podobnie jak wiele innych organizacji pozarządowych, musiał na 
bieżąco monitorować sytuację epidemiczną i dostosowywać się do zmieniających się niemal z dnia na dzień realiów. 
Duża część projektu zrealizowana została w formule hybrydowej. Chociaż dzieliła nas odległość, łączył wspólny cel 
– lepsze jutro dla przedstawicieli młodego pokolenia. Nie zawiedliśmy!

Chciałbym w tym miejscu podziękować Zespołowi Instytutu. Zaczynaliśmy od niewielkiej grupy osób, ale udało nam 
się wzmocnić szeregi o ambitnych, pracowitych i niezwykle utalentowanych młodych ludzi. Jedna z wielu okazji do 
poznania ich pomysłów na polepszenie sytuacji młodych w naszym kraju pojawiła się podczas wyjazdu szkolenio-
wo-integracyjnego. To właśnie wtedy – na łonie pięknej polskiej natury, która tak wiele światłych umysłów pobu-
dziła do przemyśleń – wsłuchując się w dyskusję ludzi wkraczających dopiero w świat dorosłych, mogłem poznać 
bliżej ich problemy. Dowiedziałem się, jakich zmian oczekują oraz jak widzą przyszłość swoją i swoich rówieśników. 
Wtedy zrozumiałem, że wiele pracy jest jeszcze przed nami. Nie zmienia to jednak faktu, że jestem dumny z tego, 
co udało nam się dotychczas osiągnąć. Szerzej mogą Państwo przeczytać o tym na łamach niniejszego raportu. 
Jeszcze raz dziękuję wszystkim młodym zaangażowanym w pracę w ramach Dialogu Nowej Generacji. Bez wkładu, 
pomysłów i rekomendacji nie udałoby się nam osiągnąć tak wiele.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Rafał	Nasuto
          Prezes Zarządu
          IREPSO

Słowo wstępne od Rafała Nasuto – Prezesa Zarządu Instytutu



8

Szanowni Decydenci, Badacze, Obserwatorzy, Czytelnicy,

Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego ma zaszczyt oddać w Państwa ręce raport, 
którego słowem przewodnim jest dalekowzroczność.

Dziś, z perspektywy nowoczesnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, nikomu nie trzeba tłumaczyć ko-
nieczności zadbania o przyszłość młodego pokolenia. Kolejne inicjatywy i powoływane młodzieżowe organy do-
radcze czy też tworzone młodzieżowe samorządy lokalne są tego najdoskonalszym dowodem. Z punktu widze-
nia instytucjonalnego brak jest jednak opracowań, które długofalowo identyfikowałyby płaszczyzny problemowe i 
przedstawiałyby wizję naszego kraju młodych ludzi za 5, 10 czy 15 lat – z perspektywy młodych ludzi.

Niniejszy raport to wyjątkowe narzędzie wspierające proces podejmowania decyzji. W wyniku setek godzin pracy 
ekspertów Instytutu, dzięki nieocenionemu zaangażowaniu wolontariuszy i osób, które wzięły udział w badaniu, 
udało nam się uchwycić wyobrażenia i oczekiwania młodych ludzi wobec wyzwań przyszłości. Owoc naszej pracy 
powinien być punktem wyjścia dalszej dyskusji, poszukiwania i wdrażania rozwiązań.

Raport powstawał w warunkach zagrożenia epidemicznego. Zdarzenia związane z pandemią już teraz stanowią 
swoistą traumę pokoleniową. Okres ten, mimo swojego tragizmu, może być punktem zwrotnym na wielu płaszczy-
znach naszego codziennego życia. Obecną sytuację należy zatem odczytywać jako pewne ryzyko, zagrożenie oraz 
szansę. Za pewne zagrożenie można uznać potencjalne – po fali tworzenia młodzieżowych organów doradczych 
– zaprzestanie wsłuchiwania się w głos młodego pokolenia wobec innych ujawnionych problemów. Szansą jest 
możliwość dokonania śmiałej zmiany kursu wielu dotychczasowych działań lub usprawnienie dotychczasowych 
mechanizmów, które w warunkach pandemicznych okazały się niedoskonałe lub nieskuteczne. 

To właśnie połączenie ewaluacji dotychczasowych procesów i wspomnianej dalekowzroczności pozwoli na dostar-
czenie rozwiązań, których dziś wypatruje młode pokolenie. Natomiast tam, gdzie wizja wydaje się mniej optymi-
styczna, wciąż jest czas na implementację działań zaradczych i przeciwdziałanie potencjalnym kryzysom.

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wnieśli swój nieoceniony wkład czasu oraz środków w stworzenie ni-
niejszego raportu. Pragnę również złożyć podziękowania każdej osobie, która podzieliła się z nami swoją opinią, co 
pozwoliło nam na stworzenie kompleksowego opracowania. Bez Was ten projekt nie byłby możliwy.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Tomasz	Opar
            Przewodniczący Rady Fundacji   

         IREPSO

Przesłanie od gości
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Drodzy Czytelnicy,

mamy za sobą trudny rok. Rok wielu wyrzeczeń i ciężkiej pracy. Cieszy mnie, że pomimo tak wielu okoliczności, na 
które nie mieliśmy wpływu, udało się zgodnie z pierwotnymi założeniami zakończyć prace nad niniejszą publikacją. 
Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wielu osób, którym bliska jest wizja młodych mających realny wpływ na 
otaczającą rzeczywistość. W tym miejscu pragnę serdecznie im podziękować. 

Nie sposób wymienić wszystkich, dlatego szczególnej Państwa uwadze polecam rozdział poświęcony naszym Part-
nerom. Zależało nam, aby przedstawić organizacje młodzieżowe, które niejednokrotnie mogą stanowić wzór do 
naśladowania. Dzięki młodym, aktywnym społeczne ludziom pozycja młodych w naszym kraju staje się coraz moc-
niejsza, stabilniejsza. 

Wiele dobrego zrobiono dla młodzieży w mijającym roku – powołana została Rada ds. Młodzieży przy Prezydencie 
RP, powstała Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości, trwały dwa duże cykle konsultacji społecznych, podczas których 
młodzi mieli okazję przedstawienia swoich pomysłów na Polskę.

Działania Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego wpisują się w ten szeroki trend. 
Mamy nadzieję, że zainteresowanie sprawami młodzieży nie osłabnie, a będzie tylko rosło. 

Myślę, że możemy optymistycznie spoglądać w przyszłość. Jeżeli zachowane będą pryncypia partycypacji społecz-
nej, w myśl zasady „nic o nas bez nas”, wierzę, że pomysły, które pojawiają się również na łamach niniejszej publi-
kacji, będą miały szansę na uwzględnienie. Nie spoczywajmy jednak na laurach, wyniki naszych badań ankietowych 
wskazują bowiem na pesymistyczne spojrzenie młodych na przyszłość. Decydenci muszą szczególnie bacznie ob-
serwować zgłaszane przez młodych zagadnienia i rekomendacje. To w końcu młodzi stanowią przyszłość.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Piotr	Drzewiecki
                         ekspert ds. partycypacji społecznej  

         IREPSO

Przesłanie od gości
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1 marca   początek realizacji projektu
14 marca   ogłoszenie wyników rekrutacji do programu ambasadorskiego 
24 marca   pierwsze spotkanie szkoleniowo-wdrożeniowe ambasadorów 
10 kwietnia   drugie spotkanie ambasadorów 
26 kwietnia   spotkanie pt. „Jak rozpocząć karierę w młodzieżowych organach doradczych?” prowadzone przez ambasadorkę Nelę Lejczak
29 kwietnia   spotkanie pt. „Warto się angażować” prowadzone przez ambasadora Michała Piałuchę
9 maja   spotkanie prowadzone przez ambasadorkę Katarzynę Jankowską – rozmowa ze studentami medycyny o sposobie 
   zaangażowania młodych lekarzy w życie lokalnych społeczności
1 czerwca   uroczyste podpisanie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy nowelizującej poświęconej młodzieżowym radom
15 lipca   Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej
24 lipca   debata „Samorządność młodych w nowym stanie prawnym”
1 sierpnia   wyjazd szkoleniowy ambasadorów do Dadaja 
21 sierpnia   konferencja „Młodzi a klimat – rola młodego pokolenia w tworzeniu zrównoważonej Polski przyszłości”

11 października  publikacja analizy „Młodzi Polacy w obliczu zmian klimatycznych”
14 października  powołanie Rady ds. Młodzieży Narodowej Rady Rozwoju
15 października  publikacja analizy „Edukacja prawna jako skuteczny sposób kształtowania świadomości prawnej młodzieży 
   w obszarze wymiaru sprawiedliwości”
28 października  publikacja analizy „Analiza możliwości regulacyjnych staży”
20 listopada  debata „Młodzi a COP”
25 listopada  prezentacja raportu poświęconego zagadnieniu staży w Kancelarii Prezydenta RP
27 listopada  debata „International Youth Engagement and Participation”
28 listopada  dyskusja poświęcona partycypacji obywatelskiej młodzieży
5 grudnia    publikacja analizy „Uwarunkowania prawne partycypacji społecznej młodzieży w Polsce”
18 grudnia   prezentacja raportu „Dialog Nowej Generacji. Przedstawiciele młodego pokolenia wobec wyzwań przyszłości”
26 grudnia   publikacja analizy „ONZ i zrównoważony rozwój – rola młodych ludzi”
31 grudnia   podsumowanie i zakończenie projektu

III

IV

V

VI
VII

VIII

IX
X

XI

XII
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Harmonogram projektu oraz kluczowe wydarzenia polityki młodzieżowej
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Na Dialog Nowej Generacji składał się szereg działań, realizowanych zarówno 
„na żywo”, jak i zdalnie. W niniejszym rozdziale zostały one szczegółowo opisane 
i wpisane w pięć podstawowych kategorii: program ambasadorski, wydarzenia 
towarzyszące, badania, analizy, zajęcia w szkołach. Poniżej znajduje się szczegó-
łowy opis inicjatyw podejmowanych w ramach każdej z nich. 

PROGRAM AMBASADORSKI
Zadaniem ambasadorów w czasie trwania projektu było bieżące wsparcie ze-
społu Fundacji, uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych przez Instytut 
oraz prowadzenie szeroko rozumianej działalności promocyjnej, obejmującej 
w szczególności informowanie lokalnych organizacji pozarządowych, placówek 
oświatowych oraz środowisk młodzieżowych o projekcie, spotkaniach online 
i prowadzonych badaniach. Działania te podejmowane były zarówno za pośred-
nictwem Internetu, jak i stacjonarnie. Ambasadorzy udostępniali na swoich profi-
lach w mediach społecznościowych posty poświęcone tematyce projektu, prze-

kazywali przedstawicielom młodego pokolenia w miejscu swojego zamieszkania 
ulotki i informacje o projekcie oraz zachęcali do wzięcia udziału w badaniu.

Działalność ambasadorów wybranych do udziału w projekcie Dialog Nowej Ge-
neracji rozpoczęła się od szkoleń, mających przygotować ich do przyszłych funk-
cji. Pierwsze z nich odbyło się w marcu 2021 roku. Młodzi działacze wymienili 
się refleksjami dotyczącymi możliwości promowania aktywizmu młodzieżowego 
oraz poznali zespół, w którym później pracowali. Poruszone wówczas kwestie 
dotyczyły przedstawienia założeń projektu wraz z zaplanowaniem działań podej-
mowanych przez ambasadorów w jego pierwszym etapie. Każdy z ambasadorów 
zawarł także stosowne porozumienie wolontariackie.

Następne spotkanie odbyło się 10 kwietnia 2021 roku w formie hybrydowej 
– część ambasadorów brała w nim udział stacjonarnie w Warszawie, pozostali 
natomiast zdalnie. Ponadto ambasadorzy przeszli szkolenie z zakresu zarządzania 
ryzykiem projektowym.

Działania projektowe
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Trzecie spotkanie odbyło się 27 kwietnia 2021 roku, miało charakter szkoleniowy 
i dotyczyło internacjonalizacji działalności młodzieżowej. Zostało przeprowadzo-
ne w formie asynchronicznej przez Agatę Krząstek – byłą Młodzieżową Delegat-
kę RP do ONZ, która podjęła m.in. tematy dotyczące młodzieżowej działalności 
na arenie międzynarodowej, funkcjonowania organizacji zrzeszających młodych 
ludzi z całego świata, a także programów aktywizujących Unii Europejskiej.

Zajęcia skierowane do ambasadorów projektu miały na celu przygotowanie ich 
do przyszłych wyzwań. W trakcie spotkań, oprócz omówienia kwestii koordy-
nacyjnych, każdy z ambasadorów mógł powiedzieć kilka słów o sobie, podzielić 
się swoimi opiniami dotyczącymi stanu świadomości prawnej, a także wskazać 
kierunki działań, które szczególnie go interesowały.

W dniach 31 lipca – 1 sierpnia 2021 roku ambasadorzy wzięli udział w wyjeździe 
szkoleniowym w Dadaju (woj. warmińsko-mazurskie). Podczas wyjazdu zespół 
miał okazję uczestniczyć w warsztatach z wystąpień publicznych, pracy przed 
kamerą, a także emisji głosu. Zajęcia prowadzili aktorzy, absolwenci Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi – Jakub 
Jakubiec i Wiktor Piechowski. Ambasadorzy uczestniczyli także w szkoleniu po-
święconym foresightowi organizacji trzeciego sektora, znaczeniu rozwoju i misji 
w bieżącej działalności, a także formom udziału organizacji tego rodzaju w postę-
powaniach sądowych, sądowo-administracyjnych oraz administracyjnych.

Ponadto ambasadorzy uczestniczyli w organizacji dwóch wydarzeń hybrydo-
wych:

Poza powyższymi wydarzeniami ambasadorzy realizowali spotkania online 
z młodymi aktywnymi ludźmi, m.in. mieszkańcami województwa opolskiego, 
Wrocławia, młodymi lekarzami oraz członkami Młodzieżowej Rady Klimatycz-

• debaty pt. ,,Samorządność młodych w nowym stanie prawnym” z 24 
lipca 2021 roku (Warszawa),

• konferencji „Młodzi a klimat – rola młodego pokolenia w tworzeniu 
zrównoważonej Polski przyszłości” z 21 sierpnia 2021 roku oraz trzech 
moderowanych debat przeprowadzonych w formie zdalnej:

• ,,Młodzi a COP – debata z udziałem młodych Polaków obecnych na 
szczycie klimatycznym” z 20 listopada 2021 roku,

• „International Youth Engagement and Participation” (w języku angiel-
skim) z 27 listopada 2021 roku, 

• ,,Partycypacja obywatelska młodzieży” z 28 listopada 2021 roku.
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nej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Seria rozmów z przedstawicielami 
młodego pokolenia odbyła się w duchu promocji wartości i koncentrowała się 
na problematyce wpisanej w ogólny zakres zainteresowań projektu. Dyskusje 
zostały zamieszczone na portalu YouTube i dotyczyły m.in. takich spraw, jak: za-
angażowanie społeczne młodych lekarzy i studentów medycyny, pierwsze kroki 
w młodzieżowych organizacjach doradczych, a także znaczenie aktywizmu mło-
dzieżowego z perspektywy młodzieżowych radnych. Rozmowy przyniosły wiele 
ciekawych konkluzji i stały się jedną z form umożliwiających poszerzanie wiedzy 
z zakresu działalności obywatelskiej młodych ludzi. 

Ambasadorzy Dialogu Nowej Generacji odwiedzili również uczniów warszaw-
skich liceów – prowadzili zajęcia z zakresu edukacji prawnej, o czym więcej 
w sekcji zatytułowanej „Zajęcia w szkołach”. Byli odpowiedzialni również za te-
stowanie wstępnej wersji badania.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Podczas trwania projektu odbyło się wiele wydarzeń mających na celu podnie-
sienie poziomu świadomości prawnej i promocję społeczeństwa obywatelskiego. 
Jednym z takich wydarzeń była debata „Samorządność młodych w nowym stanie 
prawnym” połączona z warsztatami, która odbyła się 24 lipca 2021 roku. Celem 

spotkania było rozwianie wątpliwości związanych ze stosowaniem znowelizowa-
nych przepisów o młodzieżowych radach gminy, powiatu i młodzieżowym sejmi-
ku województwa. Do udziału w bezpłatnym wydarzeniu zaproszono szczególnie 
osoby zaangażowane w działalność tych organów, będące członkami młodzie-
żowych rad, ale też wszystkich innych chcących poszerzyć wiedzę dotyczącą 
partycypacji młodzieżowej w nowym stanie prawnym.

21 sierpnia 2021 roku w Warszawie odbyło się drugie wydarzenie towarzyszące 
– konferencja „Młodzi a klimat – rola przedstawicieli młodego pokolenia w two-
rzeniu zrównoważonej Polski przyszłości”, zorganizowana przez Instytut Rozwoju 
Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego przy wsparciu V4SDG – Vi-
segrad for Sustainability (organizacja partnerska projektu). Ze względu na rosną-
ce ryzyko zakażeń koronawirusem wydarzenie zrealizowane zostało hybrydowo 
(wraz z transmisją online, jednak przy mniejszej liczbie uczestników obecnych 
stacjonarnie). Z relacją ze spotkania można zapoznać się na naszej stronie in-
ternetowej. Konferencja miała na celu podjęcie tematów istotnych w XXI wieku 
i zaoferowanie młodym ludziom przestrzeni do zdobycia wiedzy i dyskusji. Po 
otwarciu wydarzenia przez Prezesa Zarządu IREPSO Rafała Nasuto głos zabrał 
Doradca Prezydenta RP ds. Młodzieży Łukasz Rzepecki, który podkreślił zna-
czenie partycypacji młodych w działaniach na rzecz klimatu oraz podziękował 
za działalność Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywa-
telskiego. Pierwszą część wydarzenia stanowiła debata poświęcona prawnym 
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aspektom zmian klimatycznych, w której wzięli udział: mec. Maja Frontczak (Kan-
celaria GESSEL), Marcin Kowalczyk ( WWF Polska), Weronika Szyszka (United 
Nations Association – Poland) oraz Julia Kozakiewicz (ClientEarth – Prawnicy dla 
Ziemi). Debatę dotyczącą m.in. zagadnienia pozwów klimatycznych moderował 
Piotr Drzewiecki z IREPSO. W dalszej części Jakub Wiech, zastępca redaktora 
naczelnego serwisu Energetyka24, wygłosił prelekcję poświęconą energii jądro-
wej. Spotkanie zakończyła część dyskusyjna. Części wydarzenia zostały również 
odpowiednio podzielone i umieszczone w serwisie YouTube.

Z kolei 20 listopada 2021 roku w godzinach 14:00–16:00 została przeprowadzo-
na debata „Młodzi a COP” z udziałem młodych Polaków, którzy reprezentowali 
Polskę podczas konferencji COP26. Dyskusja umożliwiła zapoznanie się z ich 
zadaniami realizowanymi w trakcie wydarzenia oraz dotyczącymi go subiektyw-
nymi odczuciami. W debacie wzięła udział przewodnicząca Młodzieżowej Rady 
Klimatycznej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska Sylwia Łyskawka. Nagranie 
z wydarzenia jest dostępne w serwisie YouTube. 

Niecały tydzień później, bo 27 listopada 2021 roku w godzinach 14:00–16:00, 
miało miejsce kolejne wydarzenie – „International Youth Engagement and Partici-
pation”, skupiające się na poszukiwaniu prawdziwego znaczenia wciąż rozwijają-

cej się młodzieżowej partycypacji w życiu społecznym. Również tutaj w dyskusji 
wzięli udział młodzi aktywiści, w tym m.in. uczestnicy COP26, którzy opowie-
dzieli o swoich ostatnich działaniach, a także przekazali rekomendacje dotyczące 
rozwoju polityki młodzieżowej w przyszłości. Swoje przesłanie do uczestników 
wydarzenia skierował Vladislav Kaim, członek zespołu sekretarza generalnego 
ONZ ds. klimatu.

Kolejnym wydarzeniem zwracającym uwagę na potrzebę młodzieżowego akty-
wizmu była debata zorganizowana 28 listopada 2021 roku w godzinach 14:00–
17:00, zatytułowana  „Partycypacja obywatelska młodzieży”. Spotkanie umoż-
liwiło podjęcie dyskusji i wypracowanie wspólnych kryteriów, stanowiących 
podpowiedź dla młodych radnych, w jaki sposób tworzyć i budować młodzie-
żowe organy doradcze w dzisiejszym świecie lub w jaki sposób poprawić ich 
funkcjonowanie w dobie pandemii i zmian legislacyjnych. Omówiono obszary, na 
które z perspektywy radnego należy zwracać szczególną uwagę, a także zagro-
żenia związane z kolejną falą SARS-CoV-2.

We wszystkich działaniach uczestniczyli nasi ambasadorzy, którzy pełnili funkcje 
organizatorskie lub koordynacyjne, zdobywając w ten sposób doświadczenie i tak 
potrzebne w dzisiejszym świecie umiejętności miękkie. W ramach działań towa-
rzyszących przeprowadzili również liczne rozmowy z przedstawicielami młodego 
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pokolenia. Na szczególną uwagę zasługuje rozmowa z 29 kwietnia 2021 roku 
o przyszłości młodzieżowych rad, sejmików i młodych ludzi. W dyskusji uczest-
niczyli Lidia Prabucka i Iwo Sara – byli przewodniczący Młodzieżowej Rady Mia-
sta Wrocławia oraz działacze zaangażowani w różnorodne inicjatywy społeczne. 
Ze względu na warunki pandemiczne dyskusja została przeprowadzona online, 
a tematem przewodnim spotkania była próba odpowiedzi na pytanie o to, w jaki 
sposób powinniśmy dążyć do tego, aby głos młodzieży był bardziej słyszalny 
i respektowany w środowiskach politycznych.

BADANIA 
Badania prowadzone w ramach Dialogu Nowej Generacji skupiały się na analizie 
przekonań, wyobrażeń i oczekiwań młodych Polaków (w przedziale wiekowym 
15–24 lat) wobec polityki społecznej, wymiaru sprawiedliwości, a także party-
cypacji młodzieży. Do tego celu wykorzystano m.in. internetową ankietę, której 
wypełnienie trwało mniej niż 20 minut, a jednym z kluczowych zadań była odpo-
wiedź na pytanie o kształt naszego państwa w najbliższej przyszłości. 

W związku z promocją badania zorganizowano konkurs trwający w dniach 14–21 
czerwca 2021 roku. W warunki uczestnictwa wpisano także wymóg odpowiedzi 

na pytanie, który z trzech obszarów będących przedmiotem rozważań wymaga 
wdrożenia największych zmian. Na podstawie wyników uzyskanych w ankiecie 
opracowano liczne zalecenia i rekomendacje dotyczące wzmocnienia roli mło-
dego pokolenia w kształtowaniu polityk publicznych. Szczegółowe wyniki badań 
znajdują się w rozdziale Wyniki Badania.

ANALIZY 
Kolejnym z celów projektu było opracowanie analiz dotyczących m.in. poziomu 
edukacji prawnej i obywatelskiej, kwestii nieodpłatnych praktyk, a także aktual-
nego stanu wiedzy o edukacji klimatycznej.

Pierwsza z analiz, zatytułowana „Młodzi Polacy w obliczu zmian klimatycznych”, 
w której zbadano poziom poczucia odpowiedzialności i sprawczości młodych, 
rolę organizacji młodzieżowych na szczeblu centralnym i samorządowym, a tak-
że dostęp do rzetelnych informacji dotyczących zmian klimatu, została opu-
blikowana 11 października 2021 roku. Jej autorka wskazała na wysoki poziom 
zaniepokojenia zmianami klimatu wśród młodych Europejczyków, któremu towa-
rzyszy poparcie idei interwencji państwa, lecz również zwróciła uwagę na fakt, że 
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świadomość kryzysu klimatycznego nie zawsze przekłada się na zaangażowanie 
w indywidualne praktyki środowiskowe. Tym, co różnicuje postawy młodych Po-
laków, jest ich stosunek do postępu i przyrody – większemu sceptycyzmowi wo-
bec kapitalistycznego porządku społecznego towarzyszy niejednokrotnie głęb-
sza relacja z przyrodą i większa wiara w zmiany klimatu. Z jednej strony wskazuje 
się na niedostateczną, a na pewno nierównomierną edukację klimatyczną pro-
wadzoną w polskich szkołach. Z drugiej strony podkreśla się wyjątkową formę 
partycypacji młodych w sprawach publicznych, jaką są młodzieżowe rady, często 
realizujące funkcje aktywizacyjne i edukacyjne wśród rówieśników w zakresie 
szeroko pojętej ochrony środowiska. Te działania mogą być jednak niewystar-
czające. W analizie zauważono konieczność większego zaangażowania młodych 
Polaków w debatę publiczną, rozszerzenia edukacji o klimacie w szkołach oraz 
zapewnienia odpowiedniego merytorycznego wsparcia radnych i urzędników dla 
młodzieżowych rad. Jednym z głównych celów podejmowanych działań powinno 
być wykształcenie poczucia sprawczości wśród młodych, a także stworzenie wa-
runków umożliwiających zdobycie rzetelnej wiedzy, która w przyszłości umożliwi 
im podejmowanie odpowiedzialnych decyzji wyborczych oraz konsumenckich.

Kolejna analiza pt. „Edukacja prawna jako skuteczny sposób kształtowania świa-
domości prawnej młodzieży w obszarze wymiaru sprawiedliwości” pojawiła się 
już 15 października 2021 roku. Objęła swoim zakresem próbę zdefiniowania po-
jęcia edukacji prawnej oraz zmiany jego znaczenia w dobie przemian cywiliza-
cyjnych. Autorka podkreśliła, że jest to jeden z ważniejszych instrumentów kre-
owania odpowiedzialnej postawy obywatelskiej, spełniający funkcję adaptacyjną 
(kształtowanie wysokiej jakości świadomości prawnej jednostki, aby sprostała 
problemom prawnym napotykanym w codziennym życiu), a także emancypa-
cyjno-krytyczną (rozwój własnej tożsamości prawnej poprzez aktywne uczest-
nictwo w procesach tworzenia, stosowania i zmiany prawa). Badanie pokazało 

jednak, że tematyka rozwoju edukacji prawnej uległa zaniedbaniu – nie są po-
dejmowane żadne skoordynowane działania dążące do jej rozwoju, a wszelkie 
instytucje, które i tak w większości nie zajmują się profesjonalnie obszarem tego 
rodzaju analiz, od wielu lat operują przestarzałymi danymi. Obecnie brakuje pro-
gramów aktywizujących młodzież na poziomie samorządowym, a nawet samych 
organizacji zajmujących się edukacją prawną młodzieży. Wśród zaleceń wymie-
niono konieczność dalszego prowadzenia badań nad efektywnością kształcenia 
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młodzieży przez nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, a także zastanowienia się 
nad skutecznymi zmianami w systemie oświaty, z uwzględnieniem zmiany pod-
stawy programowej nauczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zauwa-
żono również potrzebę aktywizacji młodzieży za pomocą odpowiednich środków 
– dopasowanych do realiów ery cyfryzacji, realizowanych przy wykorzystaniu 
Internetu jako narzędzia pozwalającego na usprawnienie metody kształcenia 
i rozpowszechniania informacji. 

„Analiza możliwości regulacyjnych staży” – najnowszy temat podejmowany w ra-
mach realizacji projektu – została opublikowana 28 października 2021 roku. 
Jednym z głównych celów było przyjrzenie się zagadnieniu nieodpłatnych staży 
oferowanych młodym ludziom, ich powszechności nie tylko w kraju, lecz tak-
że na terenie całej Unii Europejskiej. Analizie poddano także skutki tego zja-
wiska, by finalnie móc zaproponować konkretne zmiany. Autorzy wskazali, że 
wynagrodzenie za odbywane praktyki – w większości nieumożliwiające pokrycie 
nawet podstawowych kosztów życia – otrzymuje zaledwie co drugi młody Po-
lak. Przywołane zostały tutaj wyniki akcji „Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz” i ba-
dania przeprowadzonego przez European Law Students’ Association, w którym 
aż 78% ankietowanych studentów prawa nie otrzymało zapłaty za wykonywa-
ną pracę lub ich stawka godzinowa była dużo niższa od minimalnej krajowej. 

Analiza podkreśliła kwestię braku jednolitego ustawodawstwa unijnego praw-
nie regulującego odpłatność praktyk odbywanych przez młodych. Problem ten 
wpływa na różnorodność sytuacji młodzieży w każdym z państw członkowskich 
Unii Europejskiej, przy czym aktualny stan prawny w Polsce zdecydowanie nie 
zachęca do praktycznej nauki zawodu i sprzyja obniżaniu atrakcyjności staży. Im-
plikuje to sprzeczność realiów z samym założeniem szkolenia młodych pracow-
ników, co w konsekwencji opóźnia ich wejście na rynek pracy i podjęcie stałej, 
oskładkowanej pracy zarobkowej, a nawet zupełnie do tego zniechęca. Autorzy 
analizy, pragnąc przeciwstawić się temu problemowi, zaproponowali m.in. wpro-
wadzenie zakazu bezpłatnych praktyk w odniesieniu do zasad konstytucyjnych 
i z zaleceniem kontroli takiego uregulowania przez Państwową Inspekcję Pracy. 
W przypadku praktyk powinny znaleźć zastosowanie przepisy ustawy o mini-
malnym wynagrodzeniu, analogicznie do umów cywilnoprawnych, a maksymalne 
wynagrodzenie za praktyki, regulowane przez ustawę o praktykach absolwenc-
kich, uległyby likwidacji. Dodatkowo wskazano konieczność wprowadzenia zaka-
zu odbywania stażu na zasadzie odpłatności na rzecz podmiotu przyjmującego, 
a także ustalenia terminu na wydanie zaświadczenia o odbyciu takiego szkole-
nia. Podniesiono również kwestię rozszerzenia maksymalnego okresu praktyki 
i wprowadzenia swobody w zakresie systemu czasu pracy praktykantów, zwra-
cając uwagę na ich potrzebę prawa do urlopu. Zaproponowano także wliczanie 
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okresu praktyk do stażu pracy, mającego wpływ m.in. na prawo do emerytury. 
Przeprowadzona analiza w jasny sposób wyraziła konkluzje o niedostosowaniu 
obecnego sposobu uregulowania praktyk do realiów współczesnego świata i po-
trzeb społecznych młodych obywateli, co w konsekwencji prowadzi do licznych 
nadużyć i patologii. Wskazano potrzebę rozważenia możliwych zakresów nowe-
lizacji prawnych uregulowań dotyczących odbywania praktyk, mając na uwadze 
stopień skomplikowania przepisów, a także szerokość i głębokość zmian usta-
wowych. Autorzy analizy wyrazili przekonanie o konieczności podjęcia konsul-
tacji z szerokim gronem podmiotów i stworzenia regulacji na poziomie ustawy 
lub uchwały Rady Ministrów. Analiza została przedmiotem posiedzenia Rady ds. 
Młodzieży Narodowej Rady Rozwoju, funkcjonującej jako organ doradczy pre-
zydenta RP. W trakcie posiedzenia eksperci Instytutu przekazali kopie analizy 
członkom rady oraz Kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP.

Analizy, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej dialog.irepso.pl, 
oprócz wskazania obecnej sytuacji zawarły w sobie szereg konkluzji i rekomen-
dacji dla zmiany obecnego stanu rzeczy. Autorzy wyrazili przy tym głęboką na-
dzieję, że możliwe są przemiany i większe dostosowanie otaczającego nas świata 
do realiów współczesności. W ramach Dialogu Nowej Generacji opracowano 
łącznie pięć analiz.

ZAJĘCIA W SZKOŁACH
Ambasadorzy Dialogu Nowej Generacji, wyrażając przekonanie, że to na pozio-
mie szkoły kształtuje się świadomość obywatelska, promowali aktywizm społecz-
ny również w placówkach edukacyjnych. Odwiedzili stacjonarnie m.in. uczniów 
XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie oraz 
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, gdzie 
prowadzili zajęcia z zakresu edukacji prawnej oraz, poprzez kolportaż ulotek, za-
chęcali młodzież do wzięcia udziału w ankiecie.

PROMOCJA I OBECNOŚĆ W INTERNECIE
Przez cały okres funkcjonowania Dialog Nowej Generacji był obecny w Interne-
cie. Działania projektowe można było śledzić w mediach społecznościowych, ta-
kich jak Facebook, Instagram, LinkedIn czy YouTube, oraz na stronie www.dialog.
irepso.pl. Oprócz bieżącej działalności związanej z realizacją projektu informo-
waliśmy również o istotnych dla młodzieży wydarzeniach z zakresu partycypacji 
społecznej, klimatu oraz wymiaru sprawiedliwości. Dzięki tym działaniom udało 
się nam dotrzeć do ponad 200 tysięcy odbiorców, zwiększając tym samym ich 
świadomość w przedmiotowym zakresie.
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W ramach Dialogu Nowej Generacji realizowany był program ambasadorski ma-
jący na celu aktywizację szesnastu wolontariuszy wyłonionych w otwartej rekru-
tacji. Rekrutacja dla osób chcących pełnić funkcję ambasadorów projektu była 
prowadzona w dniach 2–14 marca 2021 roku. Osoby zainteresowane udziałem 
w programie zgłaszały się poprzez wypełnienie i przesłanie (za pośrednictwem 
elektronicznego systemu) formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie in-
ternetowej Fundacji IREPSO. Rekrutacja miała charakter jednoetapowy. Jej za-
daniem było sprawdzenie wybranych kompetencji kandydatów, m.in. ich wiedzy 
w zakresie tożsamym z tematyką programu, a także umiejętności oraz motywacji 
do działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Następnie komisja kon-
kursowa przystąpiła do oceny kandydatów – spośród 32 kompletnych zgłoszeń 
spełniających wymogi formalne wyłoniła 16 ambasadorów z różnych regionów 
Polski.

Podkreślić należy, że każdy z ambasadorów przed rozpoczęciem programu miał 
możliwość swobodnego wypowiedzenia się i przedstawienia innym członkom 
Instytutu swoich perspektyw i pomysłów. Program ambasadorski, który powstał, 
miał charakter edukacyjno-warsztatowy. Nastawiony był głównie na poszerzenie 
wiedzy i umiejętności ambasadorów oraz rozwój kompetencji miękkich. Dzięki 
sprawnej i jasnej komunikacji, na drodze wzajemnego, wewnętrznego dialogu, 
stworzono przestrzeń do dyskusji i pracy z zakresu polityki młodzieżowej i spraw 
obywatelskich dla wielu młodych osób.

W celu usprawnienia wspólnej pracy ambasadorów, wywodzących się z różnych 
środowisk i regionów Polski, został utworzony specjalny dysk chmurowy zawie-
rający przydatne materiały oraz treści szkoleniowe. Ponadto każdemu z am-
basadorów utworzono indywidualny adres poczty elektronicznej, aby ułatwić 

Ambasadorzy Dialogu
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bezpośredni kontakt zainteresowanym odbiorcom przedsiębranych aktywności 
i prezentowanych treści. Dzięki relacji one-to-one zarówno ambasador, jak i oso-
ba, która zgłaszała się do Instytutu, mogli w łatwy i optymalny sposób omówić 
propozycje projektów i postulaty czy ustalić kwestie techniczne.

Stworzona została także podstrona internetowa programu Dialog Nowej Gene-
racji, dostępna pod adresem www.dialog.irepso.pl, na której w zakładce Ambasa-
dorzy znalazły się zdjęcia wszystkich ambasadorów wraz z danymi kontaktowymi.

W trakcie trwania programu ambasadorzy wzięli udział w szkoleniach z tema-
tyki badań statystycznych, dialogu z KOLs oraz wystąpień publicznych, a także 
w spotkaniach integracyjno-organizacyjnych, opisanych szczegółowo w rozdzia-
le Działania projektowe.

Ambasadorzy stworzyli zintegrowany zespół, który wspólnie omawiał podejmo-
wane aktywności, planował i przeprowadzał eventy, analizował organizowane 
akcje. Niemniej jednak każdy z ambasadorów odnalazł w projekcie inne miejsce 
i zajmował się indywidualnymi zadaniami. Dzięki temu podjęte przez Instytut 
działania były różnorodne i gwarantowały szeroki wybór dla różnych odbiorców. 
Zainteresowane osoby mogły znaleźć coś dla siebie. Wskazać przy tym należy, że 
program stanowił wartość dodaną dla samych ambasadorów, o czym świadczą 
ich opinie – zostali poproszeni o podsumowanie swojego udziału w projekcie 
i wskazanie korzyści z niego płynących.
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Dialog Nowej Generacji to niepowtarzalna okazja, aby pogłę-
bić wiedzę na temat rozwoju edukacji prawnej oraz działalności 
NGOs. Kompleksowe szkolenia w połączeniu ze współpracą z ak-
tywnym zespołem przynoszą pożądane efekty nie tylko w zakresie 
merytorycznym, ale i praktycznym.
W szczególności przydatne były warsztaty z tematyki wystąpień 
publicznych, które prowadzone przez profesjonalistów przyniosły 
interesujące efekty.
Serdecznie zachęcam do udziału w projektach takich jak ten.

Dialog Nowej Generacji od początku stawia na rozwój młodych 
ludzi. Naszym zadaniem było zwrócenie młodym uwagi na proble-
my towarzyszące nam w czasach współczesnych. Udział w Dialo-
gu pozwolił na dotarcie do młodzieży, a także ocenę, czy pogląd 
na problemy utożsamiane przez nas są tożsame z problemami 
młodych ludzi. Z perspektywy ambasadora uczestnictwo w pro-
jekcie było dla mnie okazją do rozwinięcia umiejętności miękkich, 
poszerzenia wiedzy z zakresu prawa i polityki młodzieżowej, a tak-
że poznania nowych ludzi.

Udział w programie ambasadorskim był dla mnie bardzo cennym 
i ciekawym doświadczeniem, dzięki któremu nie tylko podniosłam 
swoje kompetencje, ale przede wszystkim poznałam wspaniałych, 
inspirujących ludzi, którzy podobnie jak ja chcą zmieniać otacza-
jącą nas rzeczywistość. Program dał mi możliwość działania na 
rzecz młodzieży, ich edukacji prawnej, partycypacji społecznej. Po-
zwolił mi również dostrzec, jak ważne jest, aby słuchać młodych 
ludzi i z nimi rozmawiać nie tylko dlatego, że są oni kolejnym po-
koleniem przywódców i twórców przyszłości, lecz także dlatego, że 
mają zdolność do wprowadzania zmian i poprawy obecnej sytuacji 
swojego społeczeństwa. 

Do wzięcia udziału w projekcie Dialog Nowej Generacji skłoniła 
mnie przede wszystkim chęć kontynuowania działalności w ob-
szarach związanych z młodym pokoleniem, jego partycypacją 
w życiu publicznym oraz potrzebami, jakie powinny być diagnozo-
wane i wprowadzane w życie. Znajomość Instytutu oraz poszcze-
gólnych osób tworzących IREPSO dodatkowo utwierdziły mnie 
w przekonaniu, że projekt taki jak Dialog Nowej Generacji ma sens 
i może przynieść realne zmiany. Udział w projekcie pozwolił mi 
rozwinąć zainteresowania i zwiększyć wiedzę w obszarze partycy-
pacji młodych, w szczególności poprzez udział w debatach orga-

nizowanych przez IREPSO, warsztatach czy szkoleniach. Cennym doświadczeniem była 
dla mnie możliwość spotkania z przedstawicielami młodzieżowych organów doradczych 
i rozmowa o ich funkcjonowaniu, świetnych projektach, ale też problemach i potrzebach. 

Uważam, że projekt naprawdę się udał! Głównym założeniem 
było dotarcie do jak największej grupy młodych ludzi, żeby poznać 
ich opinię na temat polityki klimatycznej, wymiaru sprawiedliwo-
ści oraz partycypacji młodzieży. Oprócz tego Fundacja świetnie 
wywiązała się z edukacyjnej części projektu.
Przez cały czas trwania projektu byłam zaangażowana w szereg 
różnych inicjatyw, w tym przez propagowanie bliskiej mi tematy-
ki np. poprzez napisanie artykułu popularnonaukowego na temat 
szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, kiedy wielu młodych 
ludzi zastanawiało się, jakie są różnice pomiędzy preparatami in-

nych firm, przygotowanie notatki dotyczącej kredytów na studia medyczne, gdy Rada Mi-
nistrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czy wy-
wiad z młodymi aktywnymi studentami z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, 
gdzie studiuję, na temat ich działalności i motywacji do angażowania się w życie uczelni.
Fundacja umożliwiła mi rozwój na wielu płaszczyznach. Bardzo dobrze wspominam wa-
kacyjny wyjazd integracyjny na Mazury, podczas którego pielęgnowaliśmy nasze umie-
jętności miękkie – uczyliśmy się, jak dobrze wypaść przed kamerą, na co zwracać uwagę 
podczas wystąpień oraz jak ćwiczyć dykcję. Dodatkowo miałam przyjemność uczestni-
czyć w konferencji Poland 2.0 Summit w Warszawie, podczas której mogłam porównać 
naturę problemów polskich studentów kształcących się w Polsce z tymi poza granicami 
naszego kraju. 
Last but not least, dostałam od Fundacji IREPSO pakiet prezentów – m.in. ciepłą bluzę, 
kubek termiczny i powerbank, które towarzyszyły mi już na wielu wyjazdach!

Wiktor	Ciachera Aleksandra	Klicka

Katarzyna	Jankowska

Katarzyna	Grajcar

Rafał	Kazik
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Warto wymagać od innych, ale przede wszystkim trzeba od siebie. 
Bądźmy chętni do zmian, do udzielania pomocy, angażujmy się 
w życie społeczne w naszych miejscowościach. Tylko w ten spo-
sób możemy stworzyć lepszą przyszłość – swoją i innych. Dzię-
kuję za możliwość udziału w projekcie, który uświadomił mi, że 
trzeba słuchać siebie wzajemnie, a w szczególności młodych ludzi.

Moim zdaniem warto działać dla młodych, ponieważ młodzież 
jest najcenniejszą inwestycją, z jaką możemy współpracować 
na co dzień, młody człowiek potrzebuje inspiracji, pomocy oraz 
wsparcia w osiąganiu swoich celów. Osiągnięcia młodzieży napa-
wają mnie optymizmem w kwestii przyszłości Polski i świata. Jako 
ambasador zajmowałem się współpracą z pozostałymi członkami 
projektu i wykonywaniem zleconych przez nich zadań.

Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tak kluczowym projekcie! 
Program pozwolił mi na rozwinięcie umiejętności miękkich oraz 
na spotkanie ludzi o podobnych wartościach i potrzebie działania 
pro publico bono. Wspólnymi siłami mogliśmy upowszechnić za-
gadnienia, które są wspólne dla każdego, bez względu na różnice 
w poglądach i wyznaniu, oraz propagować ciekawą wiedzę spe-
cjalistyczną w przystępny sposób podczas licznych debat i akcji 
w social mediach. Czas z IREPSO zawsze będę miło wspominał!

Wziąłem udział w Dialogu Nowej Generacji, ponieważ projekt 
miał na celu zaznaczenie istoty problemu, jakim jest po pierw-
sze brak świadomości wśród młodych ludzi, że nie tylko mogą, 
a przede wszystkim powinni zabierać głos w życiu publicznym, 
a po drugie, że ich głos jest ważny i nie powinien być lekceważony 
lub też oceniany jako mniej wartościowy ze względu na brak do-
świadczenia. Dzięki udziałowi w projekcie miałem możliwość być 
uczestnikiem bardzo wartościowych konferencji i spotkań tworzo-
nych przez przedstawicieli młodzieżowych rad miasta, organizacji 
pozarządowych, osób aktywnych społecznie. Na pewno wniosły 
one cegiełkę w rozwoju pozycji głosu młodego pokolenia w prze-
strzeni publicznej.

Maciej	Kubiak Maciej	Pastor

Nela	Lejczak

Mikołaj	Niedźwiadek
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Organizacje partnerskie Dialogu Nowej Generacji

Fundacja	na	rzecz	Praw	Ucznia
Fundację na rzecz Praw Ucznia założył niepełnoletni uczeń. 1 czerwca 2019 roku rozpoczął pracę 
nad założeniem fundacji, a już dwa miesiące później jeden z jego rodziców złożył wniosek o zezwo-
lenie małoletniemu na dokonywanie czynności prawnych przekraczających zarząd zwykłego majątku. 
Akt notarialny ustanawiający Fundację na rzecz Praw Ucznia został sporządzony 23 października 
2019 roku. Tego samego dnia do poznańskiego sądu gospodarczego wysłany został wniosek o wpis 
Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Udało się go uzyskać 18 listopada 2019 roku. Tak oto 
powstała Fundacja na rzecz Praw Ucznia – organizacja pozarządowa prowadzona przez ucznia na 
rzecz uczniów. Fundacja to nie tylko jej prezes. To także grono wolontariuszy, zawsze chętnych do 
działania.

Celami fundacji są m.in.: upowszechnianie wiedzy o prawach ucznia, organach stojących na straży 
prawa i innych ważnych dziedzinach związanych z edukacją i oświatą. Wspieranie oraz współtwo-
rzenie inicjatyw i projektów osób fizycznych, prawnych, partnerstw publiczno-prywatnych i publicz-
no-społecznych oraz innowacyjnych projektów edukacyjnych, diagnostycznych, analitycznych i na-
ukowych. Prowadzenie wszelkiej działalności w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 
ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, podtrzymywania tradycji narodowej, 
działalności na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych i osób niepełnosprawnych, promocji wo-
lontariatu oraz działalności na rzecz rodziny.

Młodzieżowa	Rada	Miasta	Białogard
Młodzieżowa Rada Miasta Białogard powstała w 1997 roku. Od wielu lat jest głosem młodzieży i mo-
stem pomiędzy instytucjami publicznymi a młodym pokoleniem w Białogardzie. Jest również organem 
doradczym i konsultacyjnym. Młodzieżowi radni są wspierani zarówno przez lokalny Urząd Miasta, 
jak i Radę Miasta.

W ramach swoich obowiązków młodzieżowi radni z Białogardu angażują się w wiele inicjatyw – 
aktywnie włączają się w pomoc społeczności lokalnej, między innymi w akcję Szlachetna Paczka, 
organizują wydarzenia oraz reprezentują młodych w sferze publicznej. Bardzo ściśle współpracują 
z Sekretariatem ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz innymi młodzieżowymi 
radami z całej Polski. Młodzieżowi radni uczestniczą w konsultacjach bieżących kwestii dotyczących 
młodego pokolenia.
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Młodzieżowa	Rada	Miasta	Elbląg	
Młodzieżowa Rada Miasta Elbląg została powołana 30 maja 2019 roku. Wtedy odbyła się pierwsza 
sesja nowej kadencji MRM. Od tego czasu rada wpisała się w społeczno-polityczne funkcjonowanie 
miasta. W jej skład wchodzi 56 uczniów z elbląskich szkół podstawowych i średnich, których kadencja 
wynosi dwa lata.

Młodzieżowa Rada jest głosem młodych i została powołana w celu artykułowania potrzeb elblążan. 
Jednym z jej zadań jest przekonywanie rady miasta, aby zajęła się realizacją projektów wypracowa-
nych podczas obrad MRM. Ma być ona zatem swoistym łącznikiem między pokoleniami. Rada ściśle 
współpracuje ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Fundacją Civis Polonus. Otrzy-
muje wsparcie od władz miasta, m.in. od prezydentów i rady miasta. Członkowie Rady brali udział 
w projekcje SB YCGN, który dał im możliwość wszechstronnego rozwoju oraz efektywnych działań. 
Kolejną aktywnością Rady był Okrągły Stół realizowany wraz z Euroregionem Bałtyk, podczas które-
go mogli wypracować wiele wniosków, przedyskutować je z ekspertami i przedstawić decydentom. 
Jego tematem był Budżet Obywatelski. Dodatkowo młodzi radni brali udział w takich konferencjach 
jak „Blaski i cienie internetu” czy „Europolis – miasta dla młodych”. Jako Rada reprezentują również 
młodzież podczas obchodów i marszów oraz działają charytatywnie.

Młodzieżowa	Rada	Miasta	Kędzierzyn-Koźle
Młodzieżowa Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle jest organem samorządowym, który tworzy 18 młodych 
radnych ze wszystkich szkół podstawowych i średnich na terenie miasta. Każda placówka ma jednego 
reprezentanta wyłonionego w wyborach. Historia MRM w Kędzierzynie-Koźlu sięga roku 1997. Rada 
działała aż do 2005 roku, kiedy to miasto zawiesiło jej działalność. Rada ponownie została powołana 
w roku 2011 i funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

MRM reprezentuje interesy najmłodszej części lokalnej społeczności. Zapewnia im też możliwość 
uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji ważnych dla gminy. Bardzo aktywnie włącza się w ży-
cie miasta i ma wpływ na wydarzenia, które będą się odbywały w przestrzeni miejskiej.

Rada skupia swoje działania w obszarach takich jak: kultura i edukacja, sport i rekreacja, ekologia 
oraz zdrowy tryb życia. Zdecydowana większość kadencji rady to czas pandemii. Nie przeszkodziło 
to jednak radzie w działaniu. Zrealizowała ona trzy koncerty online oraz wiele wywiadów z artystami 
i lokalnymi działaczami społecznymi. Stworzyła również raport nt. edukacji zdalnej w swoim mieście, 
a także włączała się w akcje ogólnopolskie. Młodzieżowi radni współpracowali także przy organizacji 
Letnich Dyskusji na Forum, a także wzięli udział w II Opolskim Kongresie Młodzieży. Radni stale roz-
wijają swoje umiejętności, działając na rzecz społeczności lokalnej. 
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Młodzieżowa	Rada	Miasta	Kołobrzeg		
Młodzieżowa Rada Miasta Kołobrzeg jest reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie Kołobrze-
gu. To właśnie w szkołach – zarówno podstawowych, jak i średnich – znajdują się okręgi wyborcze. 
Kadencja rady trwa dwa lata i rozpoczyna się 1 stycznia. Działalność MRM jest nieodpłatna i apo-
lityczna. Rada pełni funkcję konsultacyjną. Jednym z jej głównych celów jest rozwijanie, wspieranie 
i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży. Młodzieżowa rada tworzy też komisje te-
matyczne – ds. ekologii, polityki społecznej, edukacji oraz promocji – które odpowiedzialne są za 
prowadzenie kierunkowych działań Rady.

Młodzieżowi radni podejmują się licznych inicjatyw w mieście oraz włączają się w organizowane 
wydarzenia. Jednym z nich jest akcja „Otwarty mikrofon”, która odbyła się przed świętami Bożego 
Narodzenia i polegała na tym, że każdy z mieszkańców Kołobrzegu mógł złożyć życzenia na placu 
Ratuszowym. Wielu młodych zaangażowało się w tę inicjatywę. 

Młodzieżowa	Rada	Krakowa
Młodzieżowa Rada Krakowa powstała dzięki inicjatywie i uchwale Rady Miasta Krakowa. Jej zada-
niem jest zrzeszanie przedstawicieli samorządów szkolnych krakowskich szkół średnich. Rada zajmuje 
się rozpatrywaniem pomysłów i problemów krakowskiej młodzieży oraz działaniem ku polepszeniu 
ich sytuacji na arenie miejskiej. Jest odpowiedzią Krakowa na rosnącą popularność młodzieżowych 
rad w Polsce. Młodzieżowi radni są głosem młodego pokolenia w Radzie Miasta Krakowa.

Młodzieżowa Rada Krakowa w ramach swojej działalności zorganizowała koncert charytatywny, 
w który zaangażowały się również krakowskie szkoły. Co roku Młodzieżowa Rada Krakowa organi-
zuje spotkanie świąteczne z krakowskimi samorządami uczniowskimi. Służy ono przede wszystkim 
integracji środowisk młodzieżowych, wymianie doświadczeń oraz pokazaniu młodym możliwości ak-
tywnego działania. W spotkaniu również uczestniczą krakowscy radni i aktywiści.

Młodzieżowa Rada Krakowa jest inicjatorem Ogólnopolskiego Kongresu Rad Młodzieżowych w Kra-
kowie. Kongres był idealnym wydarzeniem do zawiązania i wzmocnienia współpracy między młodzie-
żowymi radami miast działającymi w całej Polsce. W 2020 roku odbył się też Ogólnopolski Kongres 
Ekologiczny Młodzieżowych Rad. Na kongresie młodzi radni mieli okazję zapoznać się z problemem 
zmian klimatycznych oraz przeprowadzić panele dyskusyjne z ekspertami na temat ochrony środo-
wiska.
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Młodzieżowa	Rada	Miasta	Lublin
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin została powołana w 2006 roku w celu wzmacniania obywatel-
skiej postawy młodzieży Lublina oraz edukacji w ramach procesów demokratycznych. Struktura, cele 
i środki działania młodzieżowej rady zostały skonstruowane tak, aby wspierać rozwój młodzieży pod 
względem aktywności na gruncie lokalnej społeczności oraz poznania mechanizmów demokracji. 
Wybory do młodzieżowej rady opierają się na tych samych zasadach, na jakich oparte są wybory do 
parlamentu czy samorządu. 

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin podejmuje różne inicjatywy mające na celu wzmacnianie po-
staw obywatelskich oraz wspieranie aktywności młodych mieszkańców Lublina. Wspiera samorzą-
dy uczniowskie w ich działalności poprzez organizację szkoleń, konferencji i projektów. W projek-
cie „Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży” radni przy współpracy członków samorządów 
uczniowskich wypracowali kilkanaście rekomendacji dla prezydenta Lublina w zakresie aktywności 
młodzieży, działalności samorządów uczniowskich i doradztwa zawodowego.

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin była inicjatorem utworzenia Młodzieżowego Budżetu Obywatel-
skiego Lublina. Postulat utworzenia takiego budżetu był jedną z rekomendacji wspomnianego pro-
jektu. Młodzieżowa Rada włączyła się również w realizację inicjatywy Lublin – Europejska Stolica 
Młodzieży 2023.

Młodzieżowa	Rada	Miasta	Piekary	Śląskie		
Młodzieżowa Rada Miasta Piekary Śląskie to forma organizacji młodzieżowej o charakterze eduka-
cyjno-konsultacyjnym, będąca częścią samorządu terytorialnego. Działa ona nieprzerwanie od 2004 
roku. W jej skład wchodzi 14 młodzieżowych radnych, są to uczniowie piekarskich szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych, wybrani w wyborach powszechnych. Dzięki temu mogą reprezentować 
stanowisko młodzieży przed władzami miasta. Młodzieżowa Rada Miasta w Piekarach Śląskich wybie-
rana jest na kadencję trwającą jeden rok szkolny, zgodnie ze statutem czas kadencji upływa z końcem 
roku szkolnego.

Celem Młodzieżowej Rady Miasta oprócz reprezentowania swoich wyborców jest także kształto-
wanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 
wśród młodzieży. Młodzieżowi radni inicjują i koordynują działania na rzecz młodych mieszkańców 
Piekar Śląskich, w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu. Rada prowadzi działalność infor-
macyjną w obszarze funkcjonowania samorządu lokalnego. W ramach Młodzieżowej Rady młode 
pokolenie może wyrażać swoją opinię w sprawach społecznych i oświatowych.
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Młodzieżowa	Rada	Miasta	Rybnika
Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika działa od prawie dwudziestu lat. Rada reprezentuje młodzież mia-
sta Rybnika, zachęca ją do działania i upowszechnia ideę samorządności. Radni otrzymują wsparcie 
od władz miasta, m.in. od prezydenta i wydziału edukacji.

Członkowie Młodzieżowej Rady realizują wiele inicjatyw, takich jak „Czapka Świętego Mikołaja”, która 
ma na celu niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym, czy karta rabatowa MRM, która 
upoważnia uczniów do uzyskania zniżek w punktach partnerskich. Radni zachęcają również do ak-
tywnego włączenia się w życie rybnickich szkół, organizując budżet partycypacyjny, który angażuje 
uczniów do tworzenia i realizowania własnych projektów. Kwota dofinansowania inicjatyw szkolnej 
młodzieży wynosi 10 000 zł.

Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika blisko współpracuje z innymi młodzieżowymi radami z regionu, 
m.in. z Mikołowa, Tychów, Jastrzębia-Zdroju. Młodzieżowi radni brali udział w Kongresie Młodzie-
żowych Rad w Gliwicach, w konferencji „Europolis” oraz w debatach oksfordzkich „Młode Orły”. Na 
swoim koncie mają również uczestnictwo w projekcie „Youth Councils – advisors or activists” oraz 
kontynuację projektu – „Youth Councils – advisors or activists together”. Podczas tych wydarzeń 
młodzi radni mieli możliwość zaprezentowania Rady na arenie międzynarodowej, wymiany dobrych 
praktyk, wypracowania rozwiązań problemów oraz kształtowania swoich kompetencji liderskich.

Młodzieżowa	Rada	Miasta	Sanoka		
Młodzieżowa Rada Miasta Sanoka została stworzona w celu działania na rzecz młodych mieszkań-
ców Sanoka, upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży, a przede wszystkim zwiększenia 
aktywności młodych ludzi w środowisku lokalnym. Uczestnictwo w Radzie ma też na celu integrację 
środowisk młodzieżowych.

Radni współpracują ściśle z samorządami szkolnymi oraz z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa 
Podkarpackiego. 

W ramach MRM powołano zespoły do spraw: współpracy z samorządami szkolnymi; zdrowia, sportu 
i turystyki; promocji, rozwoju i informacji; edukacji, nauki i kultury.

MRM Sanoka angażuje się w wiele inicjatyw i konsultuje obszary młodzieżowe. Wydała m.in. opinie 
do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym 
oraz ustawy o samorządzie województwa z uwzględnieniem młodzieżowych rad. Młodzieżowi radni 
wspierali otwarcie miniskateparku i włączyli się w organizację „Ślizgawkowego weekendu”. Przygo-
towali też ankiety dla szkół dotyczące zapotrzebowania na zajęcia pozalekcyjne. W ramach swojej 
działalności organizują razem z harcerzami gry terenowe.
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Młodzieżowa	Rada	Miasta	Tychy
Młodzieżowa Rada Miasta Tychy jest organizacją tworzoną przez grupę młodych ludzi wybranych 
na przedstawicieli młodzieży w demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach oraz kan-
dydatów z tak zwanych wolnych mandatów. Młodzieżowa Rada ma za zadanie reprezentować tyską 
młodzież oraz podejmować działania w celu jej aktywizacji.

Radni podejmują się wielu ciekawych inicjatyw, takich jak: różnorodne wolontariaty, turnieje debat 
oksfordzkich, pomoc przy organizacji tyskiego konkursu Młode Talenty, czy też –organizowany od 
początku do końca przez Młodzieżową Radę – Tyski Konkurs Pisania na Komputerze. Młodzieżowa 
Rada Miasta Tychy to przede wszystkim młodzi ludzie, którzy chcą przełamywać schematy oraz wal-
czyć ze stereotypami na temat młodzieży.

Młodzieżowa	Rada	Miasta	Zielona	Góra		
Młodzieżowa Rada Miasta Zielona Góra działa od 2015 roku. Zajmuje się konsultacjami i doradza-
niem w zakresie działania rady miasta oraz magistratu. Młodzieżowa Rada tworzy standardy polity-
ki młodzieżowej, wspiera i promuje aktywizację obywatelską oraz inicjatywy społeczne. W ramach 
swojej działalności mi.in. prowadzi winobraniową strefę młodych – Chill Fest. Młodzieżowa Rada 
stworzyła projekt konsultacji młodzieżowych „Młodzi mówią”. Członkowie Rady angażują się w liczne 
akcje i happeningi w mieście.

Młodzieżowa Rada Miasta Zielona Góra zainicjowała powstanie programu zniżek i rabatów dla mło-
dych osób. Karta Młodych uprawniania młodzież do specjalnych ofert u lokalnych przedsiębiorstw 
i instytucji miejskich. Jest to przedsięwzięcie, na które ciężko pracowali wszyscy członkowie Młodzie-
żowej Rady.
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Młodzieżowa	Rada	Miejska	Mikołowa		
Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa została utworzona 17 września 2019 roku, w drodze uchwały 
rady miejskiej. Spośród mikołowskich uczniów wybrano 21 radnych, których kadencja trwa trzy lata. 
Podczas kolejnych miesięcy pracy Rady Młodzieżowej utworzono cztery komisje: komisję rewizyjną 
kontrolującą pracę prezydium, komisję do spraw ekologii, komisję do spraw promocji oraz komisję do 
spraw wolontariatu, zajmującą się pomocą w akcjach dobroczynnych.

Rada współpracuje m.in. z: Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego, Polską Radą Organi-
zacji Młodzieżowych, Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”, TDJ Foundation oraz 
innymi młodzieżowymi radami, głównie w województwa śląskiego.

Młodzieżowi radni zorganizowali wiele akcji z różnych dziedzin i uczestniczyli w licznych wydarze-
niach. Zaczęło się od akcji ploggingowej „Wyzwanie – sprzątanie!” polegającej na zbiórce śmieci 
pozostawionych na obszarach zielonych Mikołowa. Po nastaniu pandemii akcje przeniosły się do 
Internetu, a pierwszym tak przeprowadzonym projektem była promocja oszczędzania wody „Nie ole-
wamy suszy – 14 dni świadomości oszczędzania wody”. W mediach społecznościowych pojawiły się 
także dwie inne akcje – kampania świadomości o depresji oraz „Forma przed świętami”. W działaniach 
nie zabrakło akcji charytatywnych – MRM Mikołowa uczestniczyła m.in. w festynach oraz meczach 
charytatywnych na terenie miasta. Dużym sukcesem cieszyła się także akcja zbiórki wody mineralnej 
dla oddziału covidowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach. Z inicjatywy Rady 
powstało także kilka konkursów.

Młodzieżowa	Rada	Miejska	Kłodzka
Młodzieżowa Rada Miejska Kłodzka to przede wszystkim ludzie zafascynowani otaczającym ich 
światem, pragnący zrobić dużo dobrego dla innych.

Celem Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka jest przekazywanie informacji na temat potrzeb mło-
dzieży władzom samorządowym, którym głos młodych nie jest obojętny. Młodzieżowa Rada stano-
wi organ o charakterze konsultacyjno-doradczym, często opiniującym projekty uchwał dotyczących 
spraw młodzieży. Rada działa też prężnie na rzecz promocji kultury i dbania o środowisko.

Największymi sukcesami Młodzieżowej Rady są dwie duże inicjatywy – Kłodzki Dzień Młodzieży Po-
zytywnie Nakręconej oraz ogólnopolski challenge #dzienmisiaMRMK, w którym wzięło udział ponad 
200 osób.

Młodzi radni chętnie angażują się w akcje promujące dbanie o zdrowie oraz o czystość środowiska, 
do których zapraszani są przez członków młodzieżowych rad z terenu całej Polski. MRMK organizuje 
także gry miejskie i liczne konkursy dla lokalnej społeczności. 
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Młodzieżowa	Rada	Miejska	w	Karczewie
Młodzieżowa Rada Miejska w Karczewie funkcjonuje od 2015 roku. Radni mają wpływ na inicjowanie 
działań dotyczących życia młodzieży w gminie, np. w zakresie nauki, wypoczynku, kultury i sportu, oraz 
na organizowanie imprez czy konkursów o charakterze kulturalnym, sportowym, proekologicznym 
i charytatywnym. Młodzieżowa Rada współpracuje także z „dorosłą” radą miejską i władzami gminy – 
może przedstawiać organom administracji samorządowej opinie w sprawach dotyczących młodzieży, 
składać wnioski do rady miejskiej i burmistrza o wykonanie zadań, które ułatwiają i uatrakcyjniają 
życie młodzieży. Radni mogą także organizować szkolenia, seminaria i konferencje, brać w nich udział 
oraz zapraszać do uczestnictwa swoich rówieśników. Ważnym obszarem działalności jest współpraca 
Rady z samorządami szkolnymi, z krajowymi i zagranicznymi organizacjami młodzieżowymi, radami 
młodzieżowymi innych miast i gmin, młodzieżowymi sejmikami województw czy Radą Młodzieży 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Młodzieżowa	Rada	Miejska	w	Kunowie		
Młodzieżowa Rada Miejska w Kunowie powstała w 2015 roku. Najważniejszym celem istnienia MRM 
w Kunowie jest zwiększenie zainteresowania młodych ludzi sprawami samorządowymi oraz zaanga-
żowania ich w sprawy publiczne. Młodzieżowa Rada Miejska w Kunowie ma też swoich przedsta-
wicieli w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wspólnie z młodzieżą z regionu 
uczestniczą oni w procesie współtworzenia Strategii Rozwoju Województwa 2030+.

Młodzieżowa Rada Miejska w Kunowie włącza się w wiele akcji charytatywnych i wspiera inicjatywy 
młodzieżowe. Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej odnowili magazyn podręczny biblioteki przy 
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kunowie. Był to przykład działania w dobie pandemii na 
rzecz środowiska lokalnego. Ponadto młodzieżowi radni udzielają się na każdym polu i w każdej prze-
strzeni, czynnie włączają się jako wolontariusze m.in. na wakacjach dla dzieci z niepełnosprawnością, 
podczas Dnia Dziecka czy dożynek.
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Młodzieżowa	Rada	Miejska	w	Łodzi
Młodzieżowa Rada Miejska została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w 2007 roku. Jest or-
ganem konsultacyjno-doradczym, a zarazem reprezentacją łódzkiej młodzieży. Kadencja Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej trwa dwa lata, a jej zasady działania i struktura wzorowane są na funkcjonowaniu 
rad gmin. Dzięki niej młodzi ludzie tuż przed wkroczeniem w dorosłość mogą czynnie uczestniczyć 
w życiu miasta i inicjować działania, takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne czy spo-
łecznościowe.

Cenne inicjatywy młodzieży to m.in.: Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Koncert Mło-
dych Talentów „W Rytmie Serc”, stworzenie mapy miejsc niebezpiecznych na terenie Łodzi, a także 
utworzenie bezpłatnej ogólnomiejskiej sieci Internetu bezprzewodowego Wi-Fi w ramach Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. Młodzieżowi radni włączyli się również w akcję przeciwko mowie niena-
wiści.

Młodzieżowa	Rada	Miejska	w	Obornikach		
Młodzieżowa Rada Miejska w Obornikach składa się z 21 radnych i jest organem samorządowym 
utworzonym z inicjatywy burmistrza oraz Klubu Radnych Gminna Koalicja Samorządowa. Rada jest 
organem doradczym, który ma reprezentować interesy młodzieży oraz komunikować o potrzebach 
dotyczących młodych mieszkańców.

 

Jednym z największych projektów Młodzieżowej Rady jest projekt zachęcający obornickie szkoły do 
uruchomienia mLegitymacji. W mieście Rada znana jest dzięki realizacji akcji Antywalentynek (czyli 
maratonu horrorów), Obornickiego Eko Dnia oraz pierwszego plenerowego punktu wymiany książek. 
Członkowie Młodzieżowej Rady starają się rozbudowywać gminną infrastrukturę poprzez inicjowanie 
pomysłów, np. na budowę wiat dla rowerów przy szkołach, wybiegu dla psów i budek lęgowych dla 
ptaków oraz na stworzenie siatki defibrylatorów. Dodatkowo młodzieżowi radni angażują się w wo-
lontariat oraz wspierają swoimi działaniami inne organizacje pozarządowe.
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Młodzieżowe	Forum	Samorządowe	Gminy	Paczków
Młodzieżowe Forum Samorządowe to rada młodzieży o charakterze konsultacyjnym przy burmistrzu 
gminy Paczków. Jej statut uchwalono 29 grudnia 2016 roku. Celem funkcjonowania Młodzieżowe-
go Forum Samorządowego w Paczkowie jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży 
gminy Paczków, zwiększenie aktywności młodych ludzi w środowisku oraz kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności obywatelskiej poprzez włączenie się do działań samorządowych.

Forum reprezentuje interes młodzieży wobec organów gminy. Do jego zadań należy integracja śro-
dowisk młodzieżowych i upowszechnianie problematyki dotyczącej młodych ludzi. Radni działają na 
rzecz budowania dialogu z organizacjami lokalnymi, sektorem publicznym i prywatnym. Podejmują się 
aktywności, które przybliżają innym zasady działania organów gminy. Jako przedstawiciele młodzieży 
przekazują i prezentują własne inicjatywy działań na rzecz rówieśników. Forum monitoruje potrzeby 
młodych i prowadzi działania informacyjno-edukacyjne na temat funkcjonowania rady w strukturach 
samorządu terytorialnego.

Młodzieżowe Forum Samorządowe składa się z 7 osób z różnych środowisk: uczniów szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych oraz z aktywistów społecznych powyżej 18 roku życia.

Młodzieżowy	Sejmik	Województwa	Dolnośląskiego		
Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego działa od 2013 roku. Jest młodzieżowym ciałem 
konsultacyjnym i głosem doradczym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Młodzieżowy Sejmik reprezentuje młodych mieszkańców Dolnego Śląska. Bada problemy młodzieży 
ze wszystkich powiatów województwa, walczy z wykluczeniem komunikacyjnym, zanieczyszczeniami 
środowiska i smogiem. Skupia się również wokół tematów związanych z systemem edukacji i kwestią 
nierówności. Radni proponują konkretne rozwiązania, które w formie uchwał przekazują zarządowi 
województwa oraz Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego.

Misją członków Sejmiku jest przekazywanie młodzieży wiedzy na temat tego, czym zajmują się sa-
morząd gminny, powiatowy i wojewódzki. Radni prowadzą szkolenia dotyczące tego, jak ograniczać 
występowanie smogu, skutecznie dbać o ekologię oraz jak działać w stowarzyszeniach, fundacjach 
czy radach młodzieżowych. Organizują coroczny Kongres Młodzieżowych Rad i Sejmików oraz wy-
darzenia wspierające działania ludzi młodych. Biorą czynny udział w posiedzeniach komisji Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego. Reprezentują młodzież na wielu spotkaniach, wydarzeniach młodzie-
żowych czy kongresach w kraju i za granicą, jak np.: Dialog pod Chmurką, Parlament Młodzieży Rze-
czypospolitej Polskiej, III Kongres Negocjatorów Konferencji Akademii Samorządów Uczniowskich, 
warsztaty „Time4Youth”, sesja Młodzieżowej Sieci Regionalnej (YRN) w Hiszpanii, wymiana młodzie-
żowa „Volunteer Meet Up” w Gruzji. Współpracują także z innymi młodzieżowymi sejmikami i sekto-
rem biznesowym.
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Młodzieżowy	Sejmik	Województwa	Śląskiego
Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego działa nieprzerwanie od 2017 roku. W skład Młodzie-
żowego Sejmiku wchodzi 62 radnych w wieku od 15 do 24 lat, którzy wybierani są w sposób losowy 
na podstawie zgłoszeń złożonych przez młodzieżowe rady, samorządy studenckie oraz osoby indywi-
dualne. Działania Młodzieżowego Sejmiku podejmowane są m.in. w celu inicjowania zmian na rzecz 
młodego pokolenia czy zainteresowania młodzieży tematyką związaną z samorządnością.

Obecnie działania Młodzieżowego Sejmiku są skupione wokół czterech komisji: rewizyjnej, promocji, 
ds. młodzieżowych rad oraz ds. organizacji wydarzeń. Do dzisiaj zostało zorganizowanych wiele akcji, 
spośród nich warto wymienić np. Kongres Młodzieżowych Rad Miast, Gmin, Powiatów i Sołectw 
Województwa Śląskiego, plogging w parku Śląskim czy inicjowanie akcji charytatywnych. Ponadto 
przyjęcie programu dla młodych, udział przedstawicieli MSWŚ w Szczycie Młodzieży Regionalnego 
Trójkąta Weimarskiego czy sieciowanie młodzieżowych sejmików oraz młodzieżowych rad to również 
działania, z których Sejmik może być dumny.

Warto zwrócić uwagę na działania podczas pandemii, która nie oszczędziła też Młodzieżowego Sej-
miku Województwa Śląskiego. W czasie pandemii MSWŚ zorganizował m.in. Turniej Debat Oksfordz-
kich „Młode Orły”, akcję Koperta Życia dla seniorów, akcję sadzenia drzew oraz Konkurs Plastyczny 
„Oczami Powstania”. 

Rada	Młodzieży	Rzeszowa
Rada Młodzieży Rzeszowa funkcjonuje od 1993 roku, kiedy to została powołana jako organ doradczy 
przez Radę Miasta Rzeszowa. W skład wchodzą uczniowie szkół średnich oraz podstawowych (na 
okres kadencji dwóch lat), którzy reprezentują swoje placówki na cotygodniowych zebraniach oraz 
licznych ogólnopolskich sympozjach, gdzie są przedstawicielami młodych rzeszowian.

Na sesjach poruszają kwestie związane z problemami rzeszowskiej młodzieży oraz stale pracują nad 
ich rozwiązaniami. Zachęcają młode osoby do udziału w życiu miasta – wspierają liczne inicjatywy 
społeczne i wydarzenia kulturowe, m.in. Maraton Pisania Listów Amnesty International, koncerty 
charytatywne, Ferie w Mieście i lokalny sztab WOŚP. W ramach swojej aktywności społecznej zor-
ganizowali bożonarodzeniowe spotkanie dla małych pacjentów Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rze-
szowie. Rada jest pomysłodawcą oraz organizatorem projektów takich jak „Kino pod Gwiazdami” czy 
„Młodzieżowa Osobowość Szkolna”. Pomagała też przy organizacji rzeszowskich targów gimnazjalisty 
i imprezy Kolorowe Emocje. Ponadto Rada Młodzieży Rzeszowa odegrała dużą rolę w sprawie budo-
wy nowego skateparku na terenie rzeszowskich bulwarów.
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Polska	Rada	Organizacji	Młodzieżowych		
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych jest największą i najbardziej zróżnicowaną federacją organi-
zacji pozarządowych reprezentującą opinie i potrzeby młodzieży w kontaktach z decydentami na po-
ziomie krajowym. Jest to dodatkowo jedyna organizacja posiadająca status Krajowej Rady Młodzieży, 
w rozumieniu prawa europejskiego oraz umów międzynarodowych. PROM współtworzy Parlamen-
tarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy jednostkach samorządu terytorialnego.

Do celów statutowych Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych należą m.in.: współtworzenie po-
lityki na rzecz młodzieży; upowszechnianie idei uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym; repre-
zentowanie organizacji członkowskich wobec sektora publicznego i innych środowisk; rzecznictwo 
interesów młodzieży, organizacji zrzeszających młodzież i działających na rzecz młodzieży wobec 
administracji publicznej i innych środowisk; upowszechnianie informacji i promocja działalności orga-
nizacji młodzieżowych oraz młodzieży niezrzeszonej; wspieranie współdziałania, wymiany informacji 
i doświadczeń pomiędzy organizacjami; ułatwianie nawiązywania kontaktów pomiędzy polskimi or-
ganizacjami a partnerami za granicą; wspieranie rozwoju polskich organizacji młodzieżowych i zrze-
szających młodzież.

PROM jest organizacją młodzieżową o charakterze rzeczniczym. Jej codzienna działalność opiera się 
na tworzeniu przestrzeni do debaty na najistotniejsze dla młodzieży tematy oraz ciągłym monitoringu 
legislacji i rzecznictwie. Głównym narzędziem pracy Rady jest organizowane debat, dyskusji, paneli, 
warsztatów, które – dzięki wykorzystaniu włączających, partycypacyjnych metod moderacji oraz za-
angażowaniu decydentów i ekspertów – budują aktywność społeczną osób młodych, ale też próbują 
wpływać na zwiększenie realnego zaangażowania młodego pokolenia w sprawy lokalne i krajowe. Za 
pomocą rozmów, wypracowania rekomendacji i postulatów Rada buduje świadomość młodych doty-
czącą odpowiedzialności za swoją przestrzeń życiową: lokalną, krajową i międzynarodową.
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Szkoła	2.0		
Szkoła 2.0 to organizacja działająca na rzecz rozwoju edukacji w Polsce na różnych płaszczyznach, 
która powstała pod koniec roku 2020. Pomimo upływu lat w systemie edukacji, który jest podsta-
wowym elementem państwa, praktycznie nie widać postępu. Od lat żadna władza nie wprowadzała 
znaczących reform, a gdy już się one pojawiały, zazwyczaj były realizowane chaotycznie i bez konsul-
tacji. Celem Szkoły 2.0 jest wpływanie na polskie szkolnictwo oddolnie, przez obywateli. Jest to moż-
liwe dzięki realizacji projektów społecznych w tym zakresie, prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli, 
a przede wszystkim rozmowom ze wszystkimi zainteresowanymi osobami.

Główna misja organizacji skupia się na edukacji. Członkowie Szkoły 2.0  podejmują działania, żeby 
szkoła była miejscem, do którego uczniowie przychodzą z uśmiechem, a wychodzą z przyswojoną 
w przyjazny sposób wiedzą. W tym celu będą wspierać uczniów, nauczycieli, dyrekcję, samorzą-
dy szkolne, pedagogów, psychologów szkolnych i cały pozostały personel. Dotychczas przygotowali 
osiem projektów, od których chcą zacząć, natomiast zdecydowanie na nich nie poprzestaną. 

V4SDG	
V4SDG (Visegrad for Sustainability) to organizacja non profit kierowana przez młodych profesjona-
listów z Grupy Wyszehradzkiej, których priorytetem i marzeniem jest inspirowanie do działania oraz 
ułatwianie współpracy w zakresie celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

V4SDG powstała, aby torować drogę do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Założyciele organizacji, czterej młodzi profesjonaliści, zdali sobie sprawę, że 
podmioty działające na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie nie są wystarczająco połączone, 
zwłaszcza między sektorami, i nie są dobrze zintegrowane z globalnym nurtem spraw zrównoważo-
nego rozwoju.

Dlatego w ramach organizacji młodzi specjaliści zajmują się szkoleniami i edukacją, dzieląc się przy 
tym najlepszymi praktykami dotyczącymi tematów zrównoważonego rozwoju. Ogromny nacisk kła-
dziony jest na budowanie relacji międzysektorowych i łączenie projektów związanych ze zrównowa-
żonym rozwojem. V4SDG zajmuje się organizowaniem wydarzeń społecznościowych w ramach V4 
i wspiera liczne inicjatywy oddolne. Dodatkowo organizacja zajmuje się doradzaniem decydentom 
oraz firmom w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju.
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wPRAWIEni			
wPRAWIEni to projekt społeczny organizowany w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii, który ma na 
celu pokazanie młodym ludziom, że prawo otacza nas na co dzień, a jego znajomość bardzo pomaga 
w życiu.

Celem projektu wPRAWIEni jest przedstawienie w przystępny sposób podstawowych informacji oraz 
instytucji związanych z prawem. Projekt działa na rzecz dobra dzieci oraz młodzieży. Odpowiada na 
potrzebę uświadamiania oraz wskazywania zgodnej z prawem drogi do rozwiązania wybranych pro-
blemów. Młodzież zaangażowana w projekt zajmuje się promowaniem ogólnej świadomości prawnej 
w wieku nastoletnim, aby wszyscy mogli wejść w dorosłe życie jako świadomi obywatele.

Prawo dotyczy nas wszystkich i wpływa na nas w wielu codziennych sytuacjach. Brak tej świadomo-
ści powoduje szereg problemów. Za pomocą artykułów, wywiadów i grafik projekt przekazuje mnó-
stwo ciekawostek z zakresu prawa, aby zainteresować odbiorców i pogłębić ich wiedzę teoretyczną 
w przyjemny i przystępny sposób. Dzięki temu przełamywany jest stereotyp dotyczący prawa oraz 
osób z nim pracujących.
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W ramach Dialogu Nowej Generacji Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Spo-
łeczeństwa Obywatelskiego przeprowadził badania dotyczące opinii młodych 
mieszkańców Polski na temat obecnego stanu trzech obszarów:

Równie istotna była kwestia wyobrażeń młodych na temat stanu idealnego, do 
jakiego powinna dążyć polityka państwa we wskazanych powyżej obszarach. Ce-
lem badania przeprowadzonego wśród młodych ludzi w wieku 15–24 lat było 
zebranie danych o ich przekonaniach, wyobrażeniach i oczekiwaniach dotyczą-
cych głównych obszarów badawczych. 

Na badania składało się kilka elementów, m.in.:

Badanie miało charakter eksploracyjno-opisowy i koncentrowało się na uzyska-
niu odpowiedzi na trzy główne pytania badawcze:

Każdy z celów badawczych w ramach trzech obszarów tematycznych został do-
precyzowany poprzez konstrukcję pytań szczegółowych, zarówno w ankiecie, jak 
i w trakcie wywiadów pogłębionych – w myśl zasady od ogółu do szczegółu. 
Ścisłe pytania w każdym z tematów pozwalały na udzielenie precyzyjnych odpo-
wiedzi z danego zakresu i miały na celu uzyskanie treściwych postulatów mło-
dzieżowych i rekomendacji.

Istotną część badania stanowiła przeprowadzona w ramach projektu ankieta 
skierowana do młodzieży w wieku 15–24 lat, mieszkającej w Polsce i planującej 
w dłuższej perspektywie życie w kraju. Ankieta została zrealizowana przy użyciu 
metody CAWI (wywiady zostały przeprowadzone za pośrednictwem Internetu). 
Przygotowany specjalnie w tym celu formularz ankietowy rozpowszechniono 
drogą elektroniczną za pośrednictwem wygenerowanego linku. Udział w ankie-
cie możliwy był do końca listopada 2021 roku.

Ankieta zawierała łącznie 37 pytań, z których pięć pierwszych stanowiły pytania 
zamknięte (metryczkowe – umożliwiające identyfikację grupy respondentów). 
Dalsze pytania skupiały się na wybranych zagadnieniach problemowych, wyło-
nionych w ramach każdego z obszarów badawczych. Ta grupa pytań miała charak-
ter mieszany – składała się zarówno z pytań ilościowych, jak i jakościowych oraz 
zawierających odpowiedzi kategorialne. W wybranych pytaniach o charakterze 
zamkniętym uwzględniono odpowiedź „inne”, z możliwością podania informacji, 
która nie znalazła się w zaproponowanym katalogu. Ponadto w ankiecie pojawiło 
się pytanie obrazkowe w zakresie ogólnej opinii respondentów na temat stanu 
polskiej polityki, na które odpowiedzi zostały przedstawione w postaci graficznej. 
Ostatnie dwa pytania formularza dotyczyły deklaracji chęci ankietowanego do 
wzięcia udziału w wywiadzie pogłębionym lub grupowym wraz z możliwością 
wskazania adresu e-mail – w przypadku wyrażenia zainteresowania udziałem. 

Metodologia badania

• klimatu i środowiska,
• wymiaru sprawiedliwości,
• partycypacji społecznej.

• spotkania z przedstawicielami młodego pokolenia, realizowane w for-
mie wywiadów pogłębionych,

• ankieta, która umożliwiła respondentom wypełnienie odpowiednio 
skonstruowanego kwestionariusza,

• inne formy aktywności umożliwiające zbieranie opinii młodych, takie 
jak udział w wydarzeniach i oficjalnych spotkaniach.

• Jak młodzi mieszkający w Polsce oceniają wymiar sprawiedliwości, poli-
tykę klimatyczną i ochronę środowiska oraz stan partycypacji młodych 
w Polsce?

• Jak młodzi ludzie wyobrażają sobie stan polityk w obszarach problemo-
wych za 30 lat?

• Do jakiego stopnia młodzi ludzie są gotowi zaangażować się w realiza-
cję ich wizji w ramach obszarów problemowych?
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Ankieta została udostępniona na stronie internetowej projektu społecznego Dia-
log Nowej Generacji i była rozpowszechniania m.in. za pomocą social mediów, 
poprzez kolportaż ulotek zawierających specjalny kod QR przenoszący na stronę 
internetową z ankietą oraz poprzez kontakt bezpośredni. Średni czas wypełnie-
nia kwestionariusza w ramach badania wynosił od 15 do 20 minut. Ankieta miała 
charakter anonimowy, co w zamyśle autorów miało umożliwić respondentom 
nieskrępowane wyrażanie opinii.

Koncepcja badania i jego główne cele wymagały interdyscyplinarnego podejścia 
i zastosowania zarówno ilościowych, jak i jakościowych technik badawczych. Za 
pomocą narzędzia przystosowanego do potrzeb Instytutu zdobyte zostały dane 
na temat oceny stanu polityk publicznych młodych ludzi, jak i wyobrażenia na 
temat ich przyszłości.

Za pomocą metody wywiadu pogłębionego indywidualnego i zogniskowanego 
wywiadu grupowego poszerzone zostały kwestie dotyczące wyobrażeń i roli 
młodzieży w wypracowaniu stanu idealnego w obszarach analizowanych polityk 
publicznych oraz rekomendacji. Wielowymiarowa analiza zebranych danych po-
zwoliła nam na ocenienie oczekiwań, wyobrażeń na temat wybranych obszarów 
polityk publicznych, a także woli młodych ludzi w Polsce do ich współtworzenia. 
Znaleźć można te dane w rozdziale Wyniki badania.
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Wstęp	–	opis	budowy	kwestionariusza
Kwestionariusz udostępniony młodym składał się z dziewięciu części. W pierw-
szej sekcji respondenci podawali informacje dotyczące demografii. Druga część 
badała ogólną opinię młodzieży o polityce w Polsce. Trzecia, czwarta oraz piąta 
poświęcone były kolejno trzem obszarom funkcjonowania państwa: wymiarowi 
sprawiedliwości, klimatowi i środowisku oraz partycypacji społecznej młodych. 
Szósta, siódma i ósma sekcja skupiały się wokół prognostycznych wizji młodzieży 
odnośnie do wymienionych wyżej dziedzin. Ostatnia – dziewiąta część ankiety 
badała postrzeganie sprawczości respondentów w kwestiach publicznych oraz 
deklarowane chęci zaangażowania się w działalność społeczną. Zawierała po-
nadto informacje o rodzajach źródeł, z których młodzi czerpią informacje o po-
lityce.

Demografia
Do badania ankietowego reali-
zowanego w ramach projektu 
Dialog Nowej Generacji przy-
stąpiło 1538 młodych osób 
w wieku od 15 do 24 lat. Ze-
brane wypowiedzi pochodzą 
w 59% od kobiet i w 38% od 
mężczyzn. Osób, które nie po-
dały informacji o swojej płci, 
było 3% w próbie. Zdecydo-
wana większość badanych oka-
zała się młodzieżą nastoletnią 
(przed 20. rokiem życia). Pod 
względem wiekowym w badaniu przeważali piętnastolatkowie (22%). W ankie-
tach wypowiedziało się również wielu szesnastolatków (14%) i osiemnastolatków 
(16%). Trzecią grupą pod względem wielkości były osoby dwudziestoczteroletnie 
(12%).

Istotnym czynnikiem badania było dążenie do równomiernej dystrybucji geo-
graficznej odpowiedzi. Kluczowe było, aby uczestnicy reprezentowali młodych 
z całej Polski, by pochodzili z odmiennych części kraju, a także zamieszkiwali 
miejscowości o różnych wielkościach. Według danych najliczniej reprezentowa-
ne okazały się województwa: wielkopolskie (14%), śląskie (14%), mazowieckie 
(13%) i dolnośląskie (13%). Wśród badanych znaleźli się też mieszkańcy niemal 
każdego z pozostałych województw. 

Pod względem wielkości miejscowości zamieszkania respondenci pochodzili ko-
lejno: ze wsi (37%), z miast wielkich (21%), małych (19%) oraz średnich (16%) 
i dużych (8%).

Młodzi ludzie biorący udział w badaniu określali również, czym zajmują się na co 
dzień. Okazało się, że blisko połowa respondentów uczęszcza do szkoły śred-

Wyniki badania
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niej ogólnokształ-
cącej (46%). Wśród 
pozostałych ankieto-
wanych znalazła się 
duża grupa osób pra-
cujących (21%) i stu-
diujących na uczel-
niach publicznych 
(19%). Część uczest-
ników badania zade-
klarowała uczęszczanie do technikum (12%) lub na kursy i szkolenia (9%). Po-
została młodzież zaznaczyła, że uczy się na uczelniach prywatnych i w różnego 
typu szkołach.

Ogólna	opinia	o	polityce	w	Polsce
Do oceny ogólnej opinii o polityce w Polsce została wykorzystana metoda sko-
jarzeń. Badani mieli za zadanie wybrać jedną z ośmiu zaprezentowanych grafik, 
która ich zdaniem najtrafniej obrazuje stan polskiej polityki. Rys. 1 przedstawia 
wspomniane obrazy wraz z ich interpretacją. Jak się okazało, większość bada-
nych (40%) uważa, że stan polityki w Polsce najlepiej opisuje grafika nr 2 pt. 
Walka plemion. Nieco mniej respondentów (kolejno 20% i 19%) jest zdania, że 
obszar ten najlepiej obrazują grafiki nr 1 Działanie na ślepo oraz nr 3 Zajęcie 
intelektualne. Jedynie 13% badanych opowiedziało się za opcją nr 8 Schlebianie 

wyborcom. Natomiast zdecydowana mniejszość uczestników ankiety uważa, że 
polską politykę można opisać za pomocą obrazów pt. Sposób na wzbogacenie 
się, Dbanie o dobro wspólne, Opracowywanie rozwiązań opartych na dowodach 
czy Pozerstwo. Na podstawie wyników tej części można wnioskować, że młodzi 
postrzegają politykę Rzeczypospolitej jako pole do rywalizacji różnych partii po-
litycznych oraz jako obszar w przestrzeni publicznej, w którym pozornie dużo się 
dzieje, lecz niewiele się zmienia. 

Wymiar	sprawiedliwości
W pierwszej części badania młodzi mieli za zadanie ocenić funkcjonowanie pol-
skiego wymiaru sprawiedliwości na różnych poziomach zorganizowania. Mło-
dzież miała możliwość wyrażenia ogólnej opinii o działaniu wymiaru sprawiedli-
wości oraz sposobność oceny poszczególnych aspektów jego funkcjonowania. 
Przedstawiciele młodych mogli również wskazać najważniejsze problemy tego 
obszaru oraz zidentyfikować ich potencjalne przyczyny.

Całościowe postrzeganie wymiaru sprawiedliwości przez młodzież okazało się 
pesymistyczne. Młodzi twierdzą, że polskie sądownictwo funkcjonuje raczej źle 
(37%) lub bardzo źle (20%). Ponadto część respondentów (31%) wyraziła ambi-
walentną opinię na temat tego obszaru działania państwa. Okazało się, że jedynie 
12% badanych pozytywnie postrzega wymiar sprawiedliwości w Polsce. Ogól-
na negatywna ocena sposobu wymierzania sprawiedliwości w Rzeczypospolitej 
znajduje odzwierciedlenie w cząstkowej ocenie poszczególnych aspektów sys-
temu. Większość ocen wyszczególnionych obszarów wymiaru sprawiedliwości 
wskazuje na niezadowolenie z ich działania. Aspektem, który młodzi oceniają 
najbardziej krytycznie, jest zaufanie społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości. 
Aż 82% badanych twierdzi, że obywatele nie ufają sądownictwu i funkcjonariu-
szom stojącym na straży prawa.

Drugim najpoważniejszym zarzutem wobec wymiaru sprawiedliwości jest nie-
odpowiednia edukacja prawna zapewniana obywatelom. Niezadowolonych z jej 
poziomu jest aż 73% badanych.

Jedyny obszar funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, z którego większość 
młodych (55%) jest zadowolona, to aspekt zapewniania bezpieczeństwa, czyli 
walka z przestępczością i terroryzmem. Badani nie widzą zagrożenia ze stro-
ny przestępców i terrorystów, gdyż czują się chronieni przed nimi przez organy 
państwowe. Młodzież nie najgorzej ocenia także ogólny dostęp do informacji 
i pomocy prawnej. 41% osób zadeklarowało zadowolenie z poziomu przystęp-
ności wsparcia prawnego (w porównaniu do 40% respondentów, którzy ocenili 
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ten dostęp negatywnie, oraz 19% ankietowanych wstrzymujących się od głosu).

Co niepokojące, wielu młodych nie ma zdania i okazuje ambiwalencję, niewie-
dzę w wielu obszarach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Taka tendencja 
wydaje się pokrywać z przekonaniem większości młodych o braku edukowania 
obywateli przez państwo pod względem prawnym. Część młodzieży powstrzy-
mała się od głosu i nie potrafiła ocenić takich aspektów działalności systemu 
sprawiedliwości, jak: działalność prokuratury (około 30% młodych nie ma zdania 
o tym obszarze), efektywność wydatkowania środków przeznaczonych na funk-
cjonowanie wymiaru sprawiedliwości (35% osób nie potrafiło tego ocenić), po-
ziom priorytetowości sądownictwa i służb w kontekście zarządzania państwem 
(28% badanych powstrzymało się od udzielenia opinii). Okazało się także, że po-
nad 25% badanej młodzieży nie potrafi ocenić dostępności sądów dla obywateli 
czy poziomu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości (30%).

W kolejnej części badania respondenci mieli za zadanie określić najważniejsze 
problemy w obszarze funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Największym 
utrapieniem jest nierówność obywateli wobec prawa, czyli uprzywilejowanie 
niektórych grup kosztem pozostałych Polaków (kastowość). Na zdecydowaną 
priorytetowość tej trudności wskazało 34% badanych. Istotniejszymi problema-
mi okazały się również:

Inne pilne problemy związane z obszarem wymiaru sprawiedliwości to: 

Pozostałe problemy, względem stopnia priorytetowości, to sposób postrzegania 
osób tworzących wymiar sprawiedliwości jako grupy hermetycznej i niedostęp-
nej (bardzo ważny i ważny problem zdaniem 25% badanych) oraz utrudniony 
dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej (18% głosów uznających kwestię na 
najpilniejszą lub pilną). 

W odpowiedzi na pytanie o inne istotne trudności, z jakimi mierzy się polski wy-
miar sprawiedliwości, część młodych respondentów wskazała problemy, które 
ich zdaniem są szczególnie ważne. Swobodnie wymienione przez poszczegól-
nych ankietowanych kwestie dotyczyły przede wszystkim: skorumpowania, za-
leżności, subiektywności, stronniczości i upolitycznienia sądownictwa.

Inne przywołane przez młodych problemy to: szerzenie i umacnianie negatyw-
nego obrazu wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie, zbyt skomplikowane 
procedury umożliwiające ukończenie aplikacji prawniczej, niezaangażowanie pra-
cowników sądownictwa w swoją pracę oraz przedmiotowy stosunek funkcjona-
riuszy tego obszaru działania państwa do obywateli. 

Młodzi, zapytani o najbardziej prawdopodobne przyczyny obecnych proble-
mów wymiaru sprawiedliwości, wskazali na brak edukacji prawnej w szkołach 
(deklaracja 64% badanych) oraz na pojawianie się w przestrzeni publicznej afer 
z udziałem przedstawicieli zawodów prawniczych i związanych z wymiarem 
sprawiedliwości (sądzi tak 52% badanych). Powyższe wyniki nasuwają wniosek, 
iż brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości i jego przedstawicieli, przekonanie 
o nierówności obywateli wobec prawa oraz opinia o powolnym działaniu syste-
mu wynikają z tego, że ludziom brakuje odpowiedniej edukacji prawnej, a także 
z tego, iż społeczeństwo ma kontakt z informacjami o aferach, w których udział 
biorą funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości. Innymi przyczynami problemów 
wymiaru sprawiedliwości, zdaniem młodych, mogą być: niechęć obywateli do 
polubownego rozwiązywania sporów (deklaracją 37% respondentów), zbyt małe 

• powolne działanie wymiaru sprawiedliwości – określenie problemu 
jako priorytetowego lub drugiego pod względem ważności przez 49% 
badanych,

• brak zaufania społecznego do sądownictwa i funkcjonariuszy – 45% 
badanych twierdzi, że to najważniejszy lub drugi pod względem istot-
ności problem,

• zła (pod względem jakościowym i ilościowym) edukacja prawna społe-
czeństwa – nauczanie obywateli w kwestiach prawnych po raz kolejny 
pojawia się w czołówce problemów. Poziom edukacji oceniany był jako 
nr 1 lub nr 2 wśród trudności przez 42% respondentów. 

• niedofinansowanie wymiaru sprawiedliwości z budżetu państwa – we-
dług 36% respondentów to kwestia najistotniejsza i istotna, 

• skomplikowanie przepisów prawa – problem okazuje się najpoważniejszy 
i poważny zdaniem 34% młodych, 

• zbyt niska informatyzacja – także zdaniem 34% osób,

• wysokie koszty dochodzenia sprawiedliwości dla obywatela – istotny pro-
blem dla 32% respondentów.

• przeciążenie obowiązkami pracowników tej dziedziny – zdaniem 36% ba-
danych to problem najważniejszy lub ważny,
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zainteresowanie wymiarem sprawiedliwości ze strony polityków (według 35% 
badanych) oraz zła (niezrozumiała, zbyt zawiła, nielogiczna i nieodpowiednia) 
konstrukcja prawa (w opinii 34% młodzieży). W następnej części ankiety mło-
dzi, po raz kolejny, mieli okazję wskazać czynniki, które ich zdaniem odpowia-
dają za zidentyfikowane problemy wymiaru sprawiedliwości. Według niektórych 
respondentów trudności tego obszaru wynikają z nietykalności funkcjonariuszy 
stojących na czele systemu i zbyt małego zaangażowania pracowników w odpo-
wiednie działanie sądownictwa. 

Końcowe części kwestionariusza skupiały się na poznaniu wizji wymiaru sprawie-
dliwości za 30 lat z perspektywy młodych. Badani zostali poproszeni o ewaluację 
poszczególnych aspektów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w przyszło-
ści za pomocą antonimów. Respondenci mieli za zadanie wybrać jedno okre-
ślenie w każdej parze zdań, które według nich trafniej opisuje prawdopodobny 
kształt wymiaru sprawiedliwości w przyszłości. 

Najbardziej klarownie zarysowują się przekonania młodych o tym, że: 

Podobnie wyraźnie zaznaczają się przeświadczenia młodzieży w obrębie tego, że:

Niestety, w perspektywie 30-letniej młodzi wskazują na alienację i zamknięcie się 
wymiaru sprawiedliwości (zdaniem 62% badanych) zamiast skracania dystansu 
i bycia blisko obywateli. Według nich społeczeństwo nie będzie darzyć wymiaru 
sprawiedliwości zaufaniem (61%), lecz okaże się nieufne wobec jego struktur. 
Zdaniem młodych za 30 lat prawo będzie zawiłe (58%), czyli nieprzystępne i nie-
zrozumiałe dla przeciętnego obywatela.

Omawiana część badania, podobnie jak poprzednie etapy, umożliwiła młodzieży 
swobodne podzielenie się swoją wizją idealnego wymiaru sprawiedliwości w Pol-
sce za 30 lat. Zdaniem młodych idealny system powinien być przede wszyst-
kim: sprawiedliwy (kara adekwatna do winy; wyższe kary dla pedofili i morderców 
dzieci; skazanie winnego po okazaniu niepodważalnych dowodów, aby uniknąć ska-
zywania niewinnych; wszyscy równi wobec prawa), zmodernizowany (zintegrowa-
ny ze sztuczną inteligencją i nowoczesnymi technologiami; nadzór elektroniczny nad 
skazanymi), sprawny w działaniu (żeby nie było takiej przewlekłości postępowania), 
mniej zbiurokratyzowany, wolny od skorumpowania (Nie może być tak, że po zna-
jomościach załatwiane są pewne sprawy lub dany jest łagodniejszy wyrok). Według 
młodzieży przepisy prawne powinny być bardziej przejrzyste i zrozumiałe dla 

• państwo będzie monitorować obywateli (74% głosów) – w przeciwień-
stwie do zapewniania im prywatności i anonimowości,

• system postępowania będzie zmodernizowany (w opinii 73%) – co ozna-
cza, że postępowania nie będą odbywać się w formie tradycyjnej i papie-
rowej, ale przeważać będzie forma elektroniczna,

• wykrywalność przestępstw będzie wysoka (według 56%), nie niska,

• system będzie sprawiedliwy (zdaniem 55%), a nie niesprawiedliwy.

• to ludzie, nie system informatyczny, będą wydawać wyroki (według 70%),

• w przyszłości przeważać będą kary tradycyjne, takie jak pozbawienie wol-
ności, w przeciwieństwie do kar nowoczesnych, takich jak np. zakaz do-
stępu do Internetu (opinią 66%)

• skazani będą odbywać kary w więzieniu, nie przy użyciu nadzoru elektro-
nicznego (zdaniem 64%).
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przeciętnego obywatela, a edukacja prawna społeczeństwa powinna być lepsza 
pod względem jakościowym i ilościowym (Bez wyedukowanego społeczeństwa ża-
den filar demokracji nie ma prawa poprawy, ponieważ to od samych obywateli zależy, 
jak i kto będzie kształtować bieżący system). Respondenci twierdzą także, że sądy 
powinny w przyszłości w większym stopniu zachęcać strony do mediacji. Ponad-
to młodzi chcieliby, aby wymiar sprawiedliwości zyskał odpowiednią reputację, 
co zachęciłoby obywateli do korzystania z pełni jego możliwości (Powinien być 
taki, żeby obywatele nie bali się z niego korzystać, aby słowo „sąd” nie wywoływało 
ciarek na ciele; Bardziej przyjazny obywatelom, mniej formalny, w stronę systemu 
anglosaskiego).

Klimat	i	środowisko
W drugiej części badania młodzi oceniali stan polityki klimatycznej w Polsce, bio-
rąc pod uwagę różne jej aspekty. Respondenci mieli okazję wyrazić ogólne opi-
nie w powyższej kwestii, a także ocenić poszczególne sfery jej funkcjonowania. 
Przedstawiciele młodego pokolenia mogli również wskazać najważniejsze, ich 
zdaniem, problemy w obszarze prowadzenia polityki klimatycznej oraz zidentyfi-
kować potencjalne przyczyny tych trudności.

Ogólne postrzeganie stanu polityki klimatycznej w Polsce okazało się negatywne. 
Większość (57%) badanych oceniła położenie polityki klimatycznej jako bardzo 
złe lub złe. Co ciekawe, aż 28% respondentów wykazało się niezdecydowaniem 
w ocenie tego obszaru. Taka ewaluacja wskazuje na przeświadczenie młodych 
o przeciętnym – ani dobrym, ani złym – stanie polskiej polityki klimatycznej. Jak 
się okazało, jedynie 16% badanej młodzieży pozytywnie ocenia ten obszar funk-
cjonowania państwa.

Całościowa negatywna ocena polityki klimatycznej znajduje potwierdzenie 
w cząstkowej ewaluacji poszczególnych składników tejże polityki. Młodzi re-
spondenci wydają się szczególnie niezadowoleni z niedostatecznej uwagi, jaka 
przykładana jest do polityki klimatycznej, a także z ogólnej ochrony klimatu 
(przez co rozumie się plany i działania na rzecz tego obszaru) – opinia, w oby-
dwu przypadkach, 63% badanych. Ich zdaniem sprawy polityki klimatycznej po-
strzegane są jako mało istotne, a państwo w niewystarczającym stopniu się nimi 
zajmuje. Równie wyrazistym obszarem, z którego funkcjonowania młodzież nie 
jest zadowolona, okazuje się ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza (opi-
nia 67% respondentów). Co więcej, zbliżony odsetek badanych (62%) odnosi się 
krytycznie do ochrony przed innymi zanieczyszczeniami (np. gleby czy wód). We-
dług młodych taka ochrona jest zdecydowanie niewystarczająca oraz nieefek-

tywna. Ponadto aż 62% respondentów wyraża niezadowolenie z powodu pozio-
mu edukacji klimatycznej obywateli. Jak widać, problem edukacji pojawia się po 
raz kolejny, tym razem w obszarze klimatu i środowiska. W związku z tym warto 
zwrócić na tę trudność szczególną uwagę. Ostatnim polem działania, z którego 
funkcjonowania młodzież nie jest zadowolona, okazała się transformacja ener-
getyczna – obniżenie emisyjności i korzystanie z odnawialnych źródeł energii 
(56% badanych ma negatywne zdanie w tym temacie). Interesujących wyników 
dostarczyła część kwestionariusza skupiona na bezpieczeństwie energetycznym. 
Aż 23% badanych nie ma zdania na temat tego aspektu. Być może jest to wska-
zówką, aby w planowaniu edukacji klimatycznej dla młodych skupić się w dużej 
mierze właśnie na tematyce bezpieczeństwa energetycznego.

W kolejnej części badania zadaniem młodych było uszeregowanie problemów 
polskiej polityki klimatycznej względem stopnia priorytetowości. Dwiema naj-
ważniejszymi bolączkami tego obszaru okazały się: zbyt duży udział energii z nie-
odnawialnych źródeł w ogólnej produkcji energii (problem priorytetowy zdaniem 
57% badanych) oraz zbyt wolny rozwój energetyki jądrowej (najistotniejszy pro-
blem według 52% respondentów). 

Drugim pod względem ważności problemem polityki klimatycznej, zdaniem 
młodych, okazał się brak wiarygodnych informacji na temat zmian klimatu 
w przestrzeni publicznej, przy bardzo dużej liczbie fake newsów (zdaniem 43% 
badanych). Młodzież wydaje się skonfundowana ilością nieprawdziwych, niepo-
twierdzonych i często sprzecznych ze sobą informacji dotyczących zmian klima-
tycznych na świecie.

Inne ważne problemy, z jakimi zmaga się polska polityka klimatyczna, to zdaniem 
młodych:

• niska edukacja klimatyczna społeczeństwa (kwestia wymieniana jako 1. 
lub 2. w kwestii priorytetowości przez 44% badanych),

• masowa wycinka drzew (problem plasujący się na 1. lub 2. miejscu we-
dług stopnia priorytetowości zdaniem 44% respondentów),

• zanieczyszczenie głównych polskich rzek, w szczególności Wisły (trud-
ność oznaczana jako pierwszorzędowa lub drugorzędowa przez łącznie 
40% badanych),

• brak zapobiegania przyczynom i konsekwencjom klęsk żywiołowych ta-
kich jak susze, powodzie czy pożary lasów (problem zaznaczany jako 1. 
lub 2. pod względem istotności przez 40% respondentów).
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W omawianej sekcji młodzi mieli możliwość samodzielnego wskazania istotnych 
problemów, z jakimi mierzy się, ich zdaniem, polityka klimatyczna. W części jako-
ściowej młodzi pisali o: upolitycznianiu tematyki klimatycznej i wykorzystywaniu 
jej w kampaniach politycznych przy braku rzeczywistych działań, o nadmiernym 
zużywaniu plastiku i materiałów jednokrotnego użytku, o ogromie zanieczysz-
czeń generowanych przez fabryki i wielkie koncerny, o ignorowaniu głosu mło-
dych w sprawach klimatu i środowiska oraz o braku chęci odejścia Polski od 
energetyki węglowej. Jak widać, kilka z wymienionych problemów może wynikać 
z braku odpowiednich regulacji prawnych w kwestiach związanych z ochroną 
środowiska.

Kolejna część kwestionariusza skupiała się wokół potencjalnych przyczyn wymie-
nionych wyżej wyzwań, z jakimi mierzy się polityka klimatyczna. Ponad połowa 
uczestników ankiety jest zdania, że powyższe bolączki klimatyczne wynikają z: 

Innymi ważnymi i wybieranymi przez respondentów źródłami trudności zwią-
zanych z polityką środowiskową są gospodarka nastawiona na konsumpcję 
(w ocenie 50% badanych) oraz ogólnie pojęte działania polityków (według 49% 
respondentów). Ponadto młodzi – zarówno w ankiecie, jak i spontanicznie – wy-
mieniali potencjalne źródła tych problemów, takie jak nieodpowiednie finanso-
wanie i brak inwestycji w technologie służące ochronie środowiska oraz brak 
odpowiednich regulacji prawnych dotyczących klimatu.

Końcowe części kwestionariusza, podobnie jak w przypadku sekcji o wymia-
rze sprawiedliwości, miały na celu poznanie wizji polityki klimatycznej za 30 lat 
z perspektywy młodych. Badani zostali poproszeni o ewaluację poszczególnych 
aspektów polityki klimatycznej w przyszłości za pomocą antonimów. Responden-
ci mieli za zadanie wybrać jedno określenie w każdej parze zdań, które według 
nich trafniej opisuje prawdopodobny kształt polityki klimatycznej za 30 lat. Naj-
wyraźniejsze przekonania młodych dotyczące stanu polityki klimatycznej w ciągu 
najbliższych 30 lat to:

• braku odpowiedniej polityki w zakresie przeciwdziałania zmianom klima-
tu (62%),

• braku poczucia odpowiedzialności obywateli za ich udział w zmianach 
klimatycznych (62%), 

• niewystarczającej edukacji obywateli w zakresie zmian klimatycznych 
(59%),

• ogólnie rozumianego przywiązania do energii pochodzącej ze spalania 
węgla (57%).

• wyobrażenie, że segregacja śmieci będzie obowiązkowa (twierdzi tak aż 
80% badanych), a umieszczanie wszystkich odpadów w „zmieszanych” 
odejdzie w niepamięć,

• wizja, że energetyka będzie oparta na odnawialnych źródłach energii 
(zdaniem 73% respondentów – nie zaś na węglu,

• przeświadczenie, iż to właśnie nowe technologie pomogą ludzkości 
w walce z globalnym ociepleniem (według 72% młodych), w przeciwień-
stwie do wizji, w której miałyby nie brać w tym udziału,

• wyobrażenie, że odpady będą neutralizowane przy pomocy nowych tech-
nologii (zgodnie z opinią 71% badanych), a nie poddawane lub pozosta-
wiane toksycznym procesom przemiany,

• wizja, w której uczestniczyć będą nowe źródła energii (według 59% ba-
danych), w przeciwieństwie do dotychczas znanych i wykorzystywanych 
źródeł.
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Niestety, wizja młodych na politykę klimatyczną za 30 lat tworzy również obraz, 
w którym:

Aktualnie omawiana część badania, podobnie jak poprzednie etapy, umożliwiła 
młodym swobodne podzielenie się własnymi wizjami idealnej polityki klimatycz-
nej w Polsce za 30 lat. Wskazane przez uczestników badania elementy idealnego 
obrazu polityki klimatycznej za 30 lat to:

W celu zwieńczenia części badania skupionej na polityce klimatycznej warto 
zwrócić uwagę na najgłębsze różnice między rzeczywistą a idealną wizją młodych 
na ten obszar funkcjonowania państwa. Młodzi mają wielką nadzieję i głęboko 
wierzą w to, że w bliskiej przyszłości segregacja odpadów będzie obowiązkowa, 
źródła energii odnawialnej przeważać będą nad źródłami energii nieodnawialnej, 
a działania na rzecz klimatu wspierane będą przez nowoczesne technologie. Co 
niepokojące, wielu młodych ma nikłe nadzieje na to, że energii nie trzeba będzie 
importować, czy na to, że uda się powstrzymać zmiany klimatu.

Partycypacja	młodych
W trzeciej części badania młodzi zostali poproszeni o ocenę partycypacji społecz-
nej młodych w życiu społecznym i politycznym pod kilkoma aspektami. Młodzież 
miała możliwość wyrażenia ogólnej opinii o uczestnictwie młodych w życiu pu-
blicznym oraz sposobność oceny różnych wymiarów partycypacji. Przedstawicie-
le młodego pokolenia mogli także wskazać najważniejsze problemy tego obszaru 
oraz zidentyfikować ich przypuszczalne źródła.

Na początku tej sekcji uczestnicy badania oceniali całościowy kształt opisywanej 
dziedziny życia społecznego. Okazało się, że większość badanych (51%) neutralnie 
ocenia ogólną formę partycypacji społecznej młodych w życiu publicznym. Takie 
podejście może wynikać z małej wiedzy respondentów na temat tego obszaru, 
a także z niepopularności samej dziedziny. Tych, którzy pozytywnie ocenili stan 
partycypacji młodych, było 29%. Jedynie 20% badanych dokonało negatywnej 
ewaluacji omawianej materii.

W kolejnej części kwestionariusza młodzi poproszeni zostali o ocenę sposobów 
włączania młodzieży w proces decyzyjny. W ponad połowie ocenianych aspek-
tów wielu respondentów zaznaczyło odpowiedź „nie mam zdania”. Jak się okazało, 
aż 41% badanych wydaje się nie mieć opinii na temat funkcjonowania Unijnego 
Dialogu Młodzieżowego w Polsce. Można przypuszczać, że polska młodzież nie 
ma świadomości istnienia takiej inicjatywy w naszym kraju. Ponadto około ¼ re-
spondentów nie ma zdania w przypadku takich aspektów partycypacji młodych, 
jak: działalność rzecznicza organizacji młodzieżowych (23%), udział młodzieżo-
wych postulatów w programach partii politycznych (22%) czy ilość uwagi przy-
kładanej do omawianego obszaru ze strony polityków (26%). Omawiane wyniki 
ankiety mogą z jednej strony wskazywać na brak zainteresowania wielu młodych 
zapoznawaniem się z tymi częściami programów partii politycznych, które dotyczą 
ich grupy wiekowej. Z drugiej strony ci, którzy sięgają do wspomnianych części 
programów politycznych, deklarują, że są z nich niezadowoleni (51%). Co więcej, 

• nie udaje się powstrzymać zmian klimatu (zdaniem 67% badanych),
• energię trzeba importować (zgodnie z opinią 60% respondentów) – 

w przeciwieństwie do wizji niezależności energetycznej,
• liczba zagrożonych gatunków roślin i zwierząt wciąż się zwiększa (według 

56% młodych).

• bardzo duży udział w energetyce odnawialnych źródeł energii – przede 
wszystkim elektrowni atomowych, ale także rozwiązań opartych na ener-
gii wiatrowej i hydroelektrowniach (funkcjonujące elektrownie atomowe 
najnowszej generacji; kraj, który sam wytwarza dla siebie energię, np. z wiatru, 
turbin działających w morzu),

• wielu wykwalifikowanych ekspertów oraz inicjowanie i prowadzenie prze-
myślanych działań, zgodnych z polskimi interesami,

• inwestowanie w technologie i badania oraz realne działania na podstawie 
wyników badań,

• ochrona środowiska jako jeden z priorytetowych problemów polityki,

• precyzyjne i skuteczne regulacje prawne dotyczące klimatu (skierowane 
w szczególności do fabryk i wielkich koncernów),

• korzystanie z lokalnych produktów, ograniczenie importu i śladu węglo-
wego,

• edukacja społeczeństwa na wysokim poziomie, informowanie obywateli 
o stanie klimatu i środowiska (powinna być większa świadomość obywateli 
o nadchodzącym zagrożeniu),

• zrównoważony rozwój w obszarach takich jak zabudowa miast, proporcja 
terenów zielonych do terenów mieszkalnych i eksploatowanych,

• przeważanie zielonej energii, elektrycznych pojazdów w miastach, w prze-
ciwieństwie do pojazdów spalinowych.
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wielu respondentów nie ma opinii w kwestii priorytetowości, jaka przykładana jest 
do partycypacji społecznej młodych. Ci natomiast, którzy mają wiedzę w tym ob-
szarze, oceniają, że sprawom udziału młodzieży w życiu publicznym poświęca się 
zbyt mało uwagi (52%). Co jednak ciekawe, mimo iż liczna grupa młodych zdaje 
się nie posiadać wiedzy w temacie działalności rzeczniczej, bardzo wielu młodych, 
którzy się w nim orientują, ocenia ten aspekt pozytywnie. Oznacza to, że aż 47% 
badanych jest zadowolonych ze sposobu i formy, w jakich reprezentowane są oso-
by, sprawy i wartości przez samych młodych. Równie pozytywną informacją jest 
fakt, iż blisko połowa badanych (45%) jest zadowolona z funkcjonowania mło-
dzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego. Pozytywnie oceniane 
są również alternatywne formy zaangażowania obywatelskiego młodzieży. Więk-
szość młodych (57%) jest zadowolona z happeningów czy ruchów społecznych 
organizowanych przez ich rówieśników. Można przypuszczać, że przedstawiciele 
młodego pokolenia wykazują zainteresowanie podobnymi formami aktywności – 
mają świadomość, że takie akcje się odbywają, i być może sami biorą w nich udział.

Niestety, młodzi okazali niezadowolenie z kilku obszarów partycypacji społecznej. 
Aspekty, które nie satysfakcjonują badanych, to:

Podsumowując część pesymistyczną: młodym brakuje otwartości władz na po-
mysły i opinie ich przedstawicieli. Tym samym więc brakuje im udziału młodzieży 
w podejmowaniu ważnych decyzji oraz odpowiedniej reprezentacji rówieśniczej 
w instytucjach państwowych (takich jak np. Sejm). Także w tej części młodzi 
zwracają uwagę na nieodpowiednią edukację obywatelską.

W następnej części ankiety badani zostali poproszeni o uszeregowanie wybra-
nych problemów związanych z partycypacją społeczną młodzieży w kolejności 
od najważniejszego do najmniej ważnego. Problemami, które młodzi najczęściej 
oznaczali jako priorytetowe, okazały się:

Inne problemy zaznaczane jako te najwyższej wagi to: instrumentalne traktowa-
nie młodych przez polityków przy okazji wyborów (zdaniem 20%), nieodpowiedni 
ogólny sposób postrzegania wolontariatu i innych form nieodpłatnego zaangażo-
wania w sprawy społeczne (według 19%) oraz brak możliwości angażowania się 
młodzieży w życie społeczne w mniejszych ośrodkach miejskich i na wsi (zgodnie 
z opinią 18%). Wszystkie powyższe problemy były traktowane przez większość 
respondentów także jako trudności o drugorzędowym priorytecie. Fakt ten po-
winien utwierdzać w przekonaniu, że wymienione kwestie stanowią naprawdę 
duży problem dla znacznej grupy młodzieży.

Ważnym drugorzędowym problemem, który nie został wymieniony powyżej, 
okazało się przekonanie o braku wpływu młodych na otaczającą rzeczywistość. 
23% badanych uważa, że młodzi ludzie nie są w stanie w efektywny sposób od-
działywać na najbliższe otoczenie.

W sekcji umożliwiającej młodym przedstawienie problemów, które ich zdaniem 
mają największa wagę w kontekście partycypacji społecznej, wiele osób wska-
zywało na: brak chęci i motywacji młodzieży do angażowania się w życie poli-
tyczne, brak odpowiednich starszych przewodników i mentorów, którzy wska-
zaliby młodym drogę i sposób uczestnictwa, rozbieżność pomysłów młodszego 
i starszego pokolenia, a także ogólną niechęć młodzieży do polityki podyktowaną 
sposobem ukazywania jej w mediach.

Kolejna część kwestionariusza dotyczyła prawdopodobnych źródeł wskazanych 
problemów. Najczęściej zaznaczanymi przyczynami okazały się: stereotypowe 
myślenie o młodych uprawiane przez osoby u władzy (zdaniem 69% badanych), 
przedmiotowe postrzeganie młodzieży przez polityków (według 58% głosów) 
oraz nieodpowiednie postrzeganie młodych przez decydentów (zgodnie z opinią 
55% respondentów). Jak można zauważyć, młodzi ludzie są przekonani o tym, że 
ich własny głos, a także głos ich przedstawicieli – rówieśników – nie jest wysłu-
chiwany, ponieważ osoby decyzyjne pomniejszają znaczenie oraz wartość tych 
opinii, apeli czy pomysłów.

• otwartość władz publicznych na wkład młodzieży w podejmowanie decy-
zji (57% odpowiedzi),

• edukacja obywatelska młodzieży (55% opinii),
• odsetek młodych ludzi w parlamencie i innych urzędach państwowych 

(50% głosów).

• zbyt mało form zaangażowania społecznego młodzieży (zdaniem 37%),
• silna polaryzacja społeczna i radykalizacja wśród młodych (według 33%),
• ageism, czyli dyskryminacja ze względu na wiek (zgodnie z opinią 28%).

• pomijanie młodych w tworzeniu prawa (zdaniem 51%),
• strach młodych przed angażowaniem się (według 48%),
• brak określonej strategii rządu na rolę młodego pokolenia (zdaniem 47%),
• brak czasu i możliwości potrzebnych młodzieży do angażowania się 

w sprawy społeczne oraz zbyt dużo obowiązków – np. obciążenie nauką 
(zgodnie z opinią 47%).
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Inne prawdopodobne źródła trudności opisywanych wcześniej to zdaniem mło-
dych:

W sekcji zamykającej badanie respondenci dzielili się swoimi wizjami na prawdo-
podobny stan partycypacji młodzieży za 30 lat. Większość młodych opowiadała 
się za tym, że młodzież w dużej mierze będzie angażować się w lokalną dzia-
łalność wolontaryjną i ogólną działalność społeczną (78%), co oznacza, że nie 
będzie bierna pod względem pomagania innym i działania na rzecz społeczno-
ści. Ponadto wiele osób (73%) zadeklarowało, iż technologia będzie wspomagać 
i ułatwiać angażowanie się młodych osób w inicjatywy społeczne i obywatelskie, 
co świadczy o tym, że wpłynie ogólnie pozytywnie na ten aspekt włączania się 

młodzieży w życie społeczne. Co więcej, duża grupa respondentów (69%) sądzi, 
że za 30 lat powstaną i funkcjonować będą nowe formy i platformy komuni-
kacji osób decyzyjnych z młodzieżą. Tym samym tradycyjne formy komunikacji 
staną się niepraktyczne i przestaną być używane. Wielu młodych (67%) uważa 
również, że w ciągu kilku dziesięcioleci, struktury młodzieżowe będą reprezenta-
tywne – opowiadać się będą za rzeczywistymi potrzebami młodych. Co ciekawe, 
badani (57% osób) sądzą także, iż młodzieżowe rady jako jednostka organizacyj-
na będą za 30 lat czystą formą aktywności obywatelskiej, nie zaś trampoliną do 
kariery czy narzędziem używanym do własnych celów. Ostatnią, wyraźnie zazna-
czaną wizją młodych na przyszłość okazało się postrzeganie przyszłych struktur 
partycypacji młodzieży. Wielu respondentów (62%) jest zdania, że wspomniane 
struktury będą miały charakter rozproszony, a nie scentralizowany.

W ostatniej części sekcji „za 30 lat” respondenci zostali poproszeni o nakreśle-
nie idealnego kształtu partycypacji społecznej młodzieży w bliskiej przyszłości. 
Swobodne wypowiedzi badanych na temat perfekcyjnego stanu zaangażowania 
młodych można pogrupować w kilka najważniejszych kategorii:

Co obiecujące, realistyczna wizja młodzieży na kształt partycypacji młodych za 
30 lat w dużym stopniu pokrywa się z idealnym wyobrażeniem tej formy działal-
ności w przyszłości. Badani wierzą i liczą na to, że w ciągu kilkudziesięciu lat ad-
olescenci oraz młodzi dorośli będą zaangażowani w działalność społeczną, poli-
tyczną i wolontaryjną, a pomogą im w tym nowe technologie. Respondenci mają 
nadzieję na sprawną i pełną poszanowania komunikację młodzieży z jednostkami 
decyzyjnymi w kraju. Liczą także na to, że potrzeby, poglądy i pomysły młodych 
będą różnorodnie reprezentowane na arenie państwowej.

• pomijanie młodych w tworzeniu prawa (zdaniem 51%),
• strach młodych przed angażowaniem się (według 48%),
• brak określonej strategii rządu na rolę młodego pokolenia (zdaniem 47%),
• brak czasu i możliwości potrzebnych młodzieży do angażowania się 

w sprawy społeczne oraz zbyt dużo obowiązków – np. obciążenie nauką 
(zgodnie z opinią 47%).

• głos młodych wysłuchiwany i traktowany poważnie przez osoby decyzyj-
ne (powinno brać się pod uwagę zdanie młodych i bardziej angażować mło-
dych w rozwój kraju; młodzi ludzie są szanowani i rozumiani przez dorosłych 
rządzących),

• wyedukowani młodzi z wartościami i poczuciem odpowiedzialności za 
przyszłość państwa (większa edukacja obywatelska w szkołach oraz zwięk-
szenie świadomości społecznej młodzieży),

• reprezentatywni przedstawiciele młodych w partiach (aby polityka poru-
szała nasze problemy),

• młodzi zachęcani do aktywności i aktywni, dofinansowywanie działalno-
ści młodych (każdy uczeń powinien wiedzieć, że istnieją młodzieżowe rady; 
promowanie zaangażowania społecznego wśród młodych).
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Postrzeganie wymiaru sprawiedliwości przez młodych okazało się w dużej mierze negatywne. Młodzi wyjątkowo krytycznie ocenili trzy aspekty omawianego obszaru. 
Według nich społeczeństwo nie ufa wymiarowi sprawiedliwości, a ów wymiar nie przejawia poszanowania praw obywateli. Ponadto młodzież jest zdania, że Polacy 
nie są odpowiednio wyedukowani pod względem prawnym. Co ciekawe, deklarowany problem dotyczący niewystarczającej wiedzy społecznej w tym obszarze znalazł 
potwierdzenie w dalszej części kwestionariusza. Duża część młodzieży nie potrafiła bowiem ocenić poziomu funkcjonowania poszczególnych elementów wymiaru 
sprawiedliwości, takich jak działalność prokuratury czy skuteczność wydatkowania środków przeznaczonych na sądownictwo.

Co pocieszające, wielu młodych okazało zadowolenie z poziomu bezpieczeństwa, jaki zapewnia obywatelom wymiar sprawiedliwości, oraz wyraziło przychylną opinię 
o walce systemu z przestępczością i terroryzmem.

Zapytana o najpoważniejsze problemy, z jakimi mierzy się wymiar sprawiedliwości w Polsce, większość młodych wskazała na: nierówność obywateli wobec prawa, 
brak zaufania obywateli do systemu oraz niewystarczająco wyedukowane prawnie społeczeństwo. Jak łatwo zauważyć, aspekty krytycznie oceniane przez młodych 
pokrywają się ze wskazanymi przez nich najważniejszymi problemami systemu sprawiedliwości. Podobnie rzecz ma się z prawdopodobnymi przyczynami wymienio-
nych trudności. Zdaje się, że to właśnie nieodpowiedni poziom nauczania o prawie oraz afery związane z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości odpowiadają za 
niską wiedzę społeczeństwa o sposobach postępowania, zorganizowaniu i działaniu omawianej sfery oraz za brak zaufania do niej.

Jeżeli chodzi o perspektywę przyszłościową, młodzi twierdzą, że za 30 lat państwo będzie przede wszystkim monitorować obywateli, a cały system będzie zmoderni-
zowany. Ponadto młodzież jest zdania, iż mimo unowocześnień to ludzie będą w bliskiej przyszłości podejmować kluczowe decyzje, a nałożone na winnych kary będą 
miały tradycyjną formę (np. pozbawienie wolności), a nie nowoczesną (np. zakaz dostępu do Internetu).

W tej części badania młodzi zostali poproszeni o podzielenie się swoimi wyobrażeniami idealnego wymiaru sprawiedliwości. Ich zdaniem system ten powinien być: 
sprawiedliwy, zmodernizowany, sprawny w działaniu, jak najmniej zbiurokratyzowany czy skorumpowany, przejrzysty, zrozumiały, dostępny i przychylny obywatelom, 
a także zachęcający strony do mediacji i rozmowy.

Podsumowanie badanych obszarów

Wymiar	sprawiedliwości
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Stan polskiej polityki klimatycznej również został oceniony przez większość badanych pejoratywnie. Niestety, także w tym obszarze rzesze młodych wykazały się nie-
wiedzą w wielu aspektach środowiskowych i klimatycznych. Ci, którzy manifestowali swoje niezadowolenie, podkreślali, że najbardziej problematyczne aspekty tego 
wymiaru to niewystarczająca uwaga, jaką poświęcają mu politycy, oraz niesatysfakcjonujące ogólne plany i działania na rzecz ochrony środowiska, jakie podejmuje 
państwo. Równie negatywnie ocenianym obszarem okazała się polityka ochrony przed zanieczyszczeniami – zarówno powietrza, jak i wód oraz gleby.

Najpoważniejsze problemy polityki klimatycznej, jakie zidentyfikowali badani, to nadmierny udział nieodnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii oraz zbyt 
powolny rozwój energetyki jądrowej. Co istotne, młodzi w tej sekcji również podkreślali zbyt niski poziom edukacji społeczeństwa w sprawach klimatycznych, a także 
kwestię szerokiego rozprzestrzeniania fałszywych informacji dotyczących klimatu i środowiska.

W części badania skupionej na polityce klimatycznej problemy pokrywały się z ich źródłami, podobnie jak w części dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Młodzi twier-
dzą, że trudności, z jakimi mierzy się polityka klimatyczna, wynikają z braku odpowiedniego planu na tę politykę, z braku wiedzy, a więc i odpowiedzialności obywateli 
za zmiany klimatu, oraz z mentalności polegającej na przywiązaniu do energii węglowej.

Wizja młodych obrazująca kształt polityki klimatycznej w Polsce za 30 lat skupia się w przeważającym stopniu na czterech obszarach. Młodzież jest zdania, że w bli-
skiej przyszłości takie działania jak segregacja odpadów będą obowiązkowe dla wszystkich obywateli. Ponadto badani wierzą, że za trzy dekady polska energetyka 
oparta będzie na odnawialnych źródłach energii, a w ochronie klimatu pomocne będą przede wszystkim nowe technologie. Respondenci zaznaczają też, że w przy-
szłości funkcjonować będą nowe źródła energii w przeciwieństwie do tych, które znamy dziś.

Powyższe wyobrażenia na temat realiów za 30 lat wydają się pozytywne. Niestety, w tej perspektywie młodzi nie wykazują się optymizmem w dwóch obszarach. 
Twierdzą oni, iż w bliskiej przyszłości nie uda się powstrzymać zmian klimatu, a energię trzeba będzie importować.

Natomiast fantazje młodych o idealnym kształcie polityki klimatycznej składają się z kilku najważniejszych elementów. Perfekcyjne funkcjonowanie tego obszaru, 
według młodych, polega na: bardzo dużym udziale odnawialnych źródeł energii (pochodzącej w szczególności z elektrowni atomowych) w ogólnej produkcji energii, 
pracy wysoko wyspecjalizowanej kadry, przypisywaniu sprawom klimatu priorytetowości przez rządzących, edukacji środowiskowej społeczeństwa oraz na działa-
niach zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

		Polityka	klimatyczna
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Ogólna ocena obszaru partycypacji młodzieży okazała się neutralna. Takie wyniki mogą być spowodowane niepopularnością tej dziedziny, a tym samym niewielką 
wiedzą respondentów w omawianym temacie. Wyniki kolejnych części kwestionariusza pokazały, że młodzież rzeczywiście nie jest w stanie ocenić tej kwestii, a więc 
zapewne nie zna takich form zaangażowania młodych jak Unijny Dialog Młodzieżowy w Polsce czy działalność rzecznicza. Co jednak ciekawe, większość badanych 
okazała niezadowolenie z ilości młodzieżowych postulatów w programach politycznych oraz z traktowania spraw młodego pokolenia jako mało ważnych przez poli-
tyków.

Z drugiej strony wiele młodych wydaje się zadowolonych z formy, w jakiej ich aktywni rówieśnicy reprezentują wartości i sprawy kluczowe dla młodzieży, oraz ze 
sposobu funkcjonowania młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego. Większość respondentów jest również zadowolona z happeningów i ru-
chów społecznych organizowanych przez młode pokolenie. Niestety, znaczna część młodzieży jest niezadowolona ze zbyt małego udziału reprezentantów młodych 
w podejmowaniu ważnych decyzji w kraju, z braku otwartości władz publicznych na włączanie młodych w takie procesy decyzyjne oraz z niewystarczającej edukacji 
obywatelskiej osób młodych.

Jeżeli chodzi o najpoważniejsze problemy, z jakimi mierzy się obszar partycypacji młodych, są to trudności takie jak: zbyt małe zaangażowanie społeczne młodzieży, 
silna i niekorzystna polaryzacja oraz radykalizacja wśród młodych, a także ageism, czyli dyskryminacja młodzieży ze względu na wiek.

Główne źródła powyższych trudności, zdaniem badanych, to: pomijanie młodych w tworzeniu prawa, strach młodzieży przed angażowaniem się, brak czasu na po-
wzięcie takich inicjatyw, a także brak strategii rządu na rolę młodego pokolenia w życiu politycznym.

Jeżeli chodzi o wizję młodzieży dotyczącą omawianego obszaru za 30 lat, większość badanych twierdzi, że w tej bliskiej przyszłości ich rówieśnicy będą angażować się 
w działalność wolontaryjną i społeczną, a technologia wspomoże i ułatwi angażowanie się młodych w inicjatywy społeczne i obywatelskie, a także usprawni kontakt 
między nimi i osobami decyzyjnymi.

Powyższa realna wizja pokrywa się z idealnymi wyobrażeniami młodych na temat partycypacji młodzieży za trzy dekady. Badani widzą perfekcyjną partycypację 
młodych jako obszar, w którym głos młodzieży jest wysłuchiwany i szanowany, sami młodzi są wszechstronnie wykształceni, zorientowani i kierują się wartościami, 
a osoby decyzyjne zachęcają młodych do aktywności za pomocą promocji koncepcji partycypacji oraz przy wykorzystaniu środków finansowych.

		Partycypacja	młodych
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Istotna część kwestionariusza miała na celu nakreślenie ogólnego obrazu źródeł wiedzy młodzieży na temat bieżącej polityki. Okazało się, że ogólną wiedzę na te-
mat aktualnej polityki w Polsce młodzi czerpią w przeważającym stopniu z szeroko pojętego Internetu (91% badanych) i mediów społecznościowych (78% głosów). 
Mniejsza część badanych zdobywa wiedzę o bieżącej polityce poprzez rozmowy ze znajomymi (53% osób) czy z rodziną (48% głosów). Jak się okazuje, 51% młodych 
czerpie wiedzę o polityce z telewizji. Innymi źródłami informacji, z których młodzi często korzystają, są szkoła lub studia (35% głosów) bądź radio (32% deklaracji). 
Natomiast zdecydowanie mniejsza liczba badanych deklarowała, że wiedzę o bieżącej polityce czerpie z gazet (15%).

Kolejne pytanie w kwestionariuszu dotyczyło właśnie prasy. Okazało się, że tytuły, po które najczęściej sięgają młodzi (15% respondentów) w celu poczytania o aktu-
alnej polityce, to Gazeta Wyborcza (57%) oraz Dziennik Gazeta Prawna (52%). Trochę mniej popularne wśród młodzieży zdają się być takie czasopisma jak: Newsweek 
(38%) czy Polityka (38%). Jeszcze mniejszym zainteresowaniem cieszą się tytuły: Tygodnik NIE (33%), Agora (33%), Super Express (29%), Rzeczpospolita (29%), Fakt 
(29%), Wprost (29%) i ogólnie pojęta prasa międzynarodowa (29%). Jak się okazuje, jedynie 24% ankietowanych sięga po pozycje takie jak Do Rzeczy i Gazeta Polska.

W dalszej części kwestionariusza badano zagadnienie udziału portali internetowych w zdobywaniu wiedzy na tematy polityczne w grupie młodych. Okazało się, że 
zdecydowana większość respondentów czerpie wiedzę o bieżącej polityce z ogólnopolskich portali informacyjnych (68%). W drugiej kolejności młodzież sięga do 
lokalnych portali informacyjnych (40%) oraz telewizji internetowej (40%). Najmniejszą popularnością wśród przedstawicieli młodego pokolenia cieszą się blogi i vlogi 
(25%), portale samorządowe (23%), portale rządowe (20%), portale branżowe (20%), grupy dyskusyjne typu Wykop czy Reddit (20%). W miejscu na swobodne wska-
zanie portali internetowych będących źródłami informacji o aktualnej polityce młodzi wymieniali takie przestrzenie wirtualne, jak grupy na portalu Facebook oraz 
strony internetowe, na których publikowane są memy.

Kolejna sekcja ankiety skupiała się wokół kanałów telewizyjnych, które oglądają młodzi, aby zdobyć informacje o bieżących wydarzeniach politycznych. Jak się okazuje, 
najwięcej młodzieży ogląda serwisy i programy informacyjne na kanałach TVN (64%), TVN24 (57%) i Polsat (56%). Zdecydowanie mniej badanych zadeklarowało, że 
wybiera stacje takie jak TVP1 (27%) czy TVP INFO (26%) jako źródła informacji o bieżących wydarzeniach w polityce. 21% ankietowanych wskazało na międzynaro-
dowe stacje telewizyjne jako medium, z którego czerpią wiedzę polityczną.

Jeśli chodzi o radio, młodzież poszerza swoją wiedzę o polityce na podstawie informacji szerzonych głównie przez stację RMF FM (81%). Pozostali młodzi słuchacze 
sięgają po wiadomości polityczne do Radia Zet (44%) i stacji lokalnych (33%). Inne stacje, w mniejszym stopniu dostarczające informacji o polityce, to: TOK FM (16%), 
stacje międzynarodowe (16%), Antyradio (14%), Jedynka – Polskie Radio (12%) i Radio Plus (12%).

Ostatnie pytanie z części badającej poszczególne źródła informacji o polityce dotyczyło portali społecznościowych. Wykazało ono, że najwięcej młodych w celu zdo-
bycia takich informacji zagląda na Facebooka (82%). Znacznie mniej osób poszukuje wiadomości politycznych na portalach typu YouTube (56%) czy Instagram (50%). 
Mediami o jeszcze niższej popularności okazały się Twitter (37%) i TikTok (21%). 

Podsumowując część kwestionariusza dotyczącą źródeł informacji o polityce, warto zaznaczyć, że młodzi zdobywają wiedzę w tym obszarze głównie za pomocą Inter-
netu. Badana grupa sięga najczęściej po media społecznościowe (głównie Facebook) i ogólnopolskie portale informacyjne. Ponadto znaczna część młodych zdobywa 
wiedzę o bieżących wydarzeniach politycznych w rozmowach z bliskimi oraz z telewizji.

		Źródła	informacji	o	polityce
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W kwestionariuszu młodzi zostali zapytani również o postrzegany własny wpływ na sprawy publiczne, o chęć zaangażowania się w politykę oraz o ocenę skuteczności 
różnych form partycypacji młodzieży.

Zdania na temat postrzeganego stopnia wpływu respondentów na życie publiczne były podzielone. Nieco ponad połowa uczestników badania (57%) zadeklarowała, 
że nie ma wpływu na funkcjonowanie życia społeczno-politycznego. Trochę mniejsza grupa respondentów (37%) uznała, że posiada wpływ na działanie omawianego 
obszaru. 7% osób oznajmiło, iż nie ma zdania w tym temacie. Jeżeli chodzi o gotowość młodzieży do uczestnictwa w życiu publicznym, wśród najbardziej pożądanych 
form zaangażowania znalazły się:

Mniej popularnymi formami potencjalnego zaangażowania się młodych w życie publiczne okazały się:

W obszarze skuteczności poszczególnych form partycypacji młodzieży większość badanych wskazała na wysoką efektywność takich działań jak:

Z kolei, zdaniem wielu młodych, mniej skutecznymi formami zaangażowania społeczno-politycznego młodzieży są:

Jak więc widać, chęć młodych do zaangażowania się w poszczególne aktywności na rzecz życia publicznego niekoniecznie pokrywa się z postrzeganą efektywnością 
tych działań. Wniosek ten pozwala twierdzić, iż na chęć młodzieży do wzięcia udziału w aktywnościach społeczno-politycznych wpływa nie tylko postrzegana sku-
teczność tych form gromadzenia się, lecz także oddziałują na nią inne czynniki. Być może dla młodych ważna jest również ogólna wiedza na temat funkcjonowania 
danych aktywności czy postrzegane zorganizowanie i atmosfera związane z poszczególnymi formami angażowania się.

		Chęć	zaangażowania	się	młodych	w	życie	polityczne

• aktywizm (głosem 55% badanych),
• założenie lub dołączenie do organizacji pozarządowej działającej na rzecz deklarowanych wartości (zdaniem 51% młodych),
• działalność w młodzieżowej radzie przy jednostkach samorządu terytorialnego (według 50% respondentów),
• udział w konsultacjach społecznych (zgodnie z opinią 49% uczestników badania).

• działalność w młodzieżowej radzie przy urzędach centralnych, w tym ministerstwach (zdaniem 37% osób),
• wzięcie udziału w wyborach samorządowych/parlamentarnych (według 35% badanych),
• działalność influencerska w social mediach (zgodnie z deklaracją 33% młodych).

• założenie lub dołączenie do organizacji pozarządowej działającej na rzecz wartości osoby zainteresowanej (69% głosów),
• działalność w młodzieżowej radzie przy jednostkach samorządu terytorialnego (68% odpowiedzi),
• działalność influencerska w social mediach (65% zaznaczeń),
• aktywizm (64% deklaracji).

• wzięcie udziału w wyborach samorządowych/parlamentarnych (59% głosów),
• działalność w młodzieżowej radzie przy urzędach centralnych (57% deklaracji),
• udział w konsultacjach społecznych (57% ocen).
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Niniejsze rekomendacje powstały jako finalizacja procesu uwzględniającego wy-
niki badań ankietowych, wywiadów pogłębionych, spotkań z młodymi oraz do-
świadczenia ekspertów Instytutu w obszarze polityk młodzieżowych. Podzielone 
zostały na trzy obszary tematycznem tożsame z obszarami, którym poświęcony 
był Dialog Nowej Generacji.

1.1.	 Walka	z	fake	newsami,	promowanie	rzetelnej	wiedzy	naukowej	w	zakre-
sie	zmian	klimatu

Młodzi wykazują dużą świadomość w zakresie zmian klimatycznych, jednak czę-
sto wiedza ta jest powierzchowna i ogranicza się do wiedzy o samym zjawisku, 
jednak już nie o jego skutkach i konsekwencjach. Z tego względu, niezbędne jest 
kontynuowanie działań, które zmierzają do eliminowania z obiegu fake newsów. 
Zamiast tego należy promować rzetelne opracowania, które są oparte na wiary-
godnych źródłach naukowych.

1.2.	 rozwój	edukacji	klimatycznej	o	kompleksowym	charakterze
Konieczne jest wdrożenie edukacji klimatycznej począwszy od edukacji wcze-
snoszkolnej, na studiach wyższych kończąc. Zagadnienia związane z klimatem, 
środowiskiem, zrównoważonym rozwojem oraz wzajemnym oddziaływaniem 
na siebie wyżej wskazanych muszą stanowić istotny element nauczania. Wtedy, 
możliwe będzie zwiększenie świadomości osób młodych oraz stopniowy wzrost 
kompleksowości i zaawansowania przekazywanych treści.

1.3.	 edukowanie	 o	 konieczności	 prowadzenia	 sprawiedliwej	 transformacji,	
tłumaczenie	jej	zasad	i	pryncypiów	rekompensujących	koszt	społeczny	
polityki	ekologicznej

Większy nacisk należy położyć na zagadnienia związane ze znaczeniem społecz-
nym sprawiedliwej transformacji (ang. just transition), tak aby objaśnić złożoność 
procesu odchodzenia od paliw kopalnych oraz konieczność uwzględniania głosu 
różnych grup interesu. Bardzo często w dyskursie medialnym ten aspekt jest 
marginalizowany, podczas gdy w wielu miejscach w naszym kraju (w szczególno-
ści na Śląsku) jest to realny problem.

Rekomendacje

	1.	Klimat
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1.4.	 konieczność	 przeciwdziałania	 smogowi	 oraz	 innym	 zanieczyszczeniom	
powietrza	

W ostatnim czasie rośnie świadomość społeczna (w tym świadomość osób mło-
dych) w zakresie smogu oraz innych zanieczyszczeń powietrza. Sądy rozpatrują 
tzw. pozwy smogowe, tworząc tym samym linię orzeczniczą. W sprawie o sygn. 
III CZP 27/20 wypowiedział się również Sąd Najwyższy. Tendencja ta widocz-
na będzie również w przyszłości. Z tego względu niezbędne jest podjęcie przez 
państwo działań zmierzających do wyeliminowania problemu smogu oraz kom-
pensacji osób, które zostały poszkodowane w wyniku zanieczyszczeń powietrza. 

1.5.	 promowanie	 społecznych	 postaw	 ekologicznych,	 aktywności	 lokalnej	
młodych,	np.	zbiórki	śmieci	w	lasach

Młodzi w lokalnych społecznościach bardzo często zaangażowani są w działania 
związane z troską o obszary leśne. Jedna z takich akcji w ostatnim czasie nosiła 
nazwę #SadziMY. Należy zwiększać świadomość młodych w zakresie otaczającej 
ich przyrody i wskazywać na możliwe działania, które mogą podejmować aby ją 
chronić i zachować jej walory rekreacyjne i wypoczynkowe.

1.6.	 przeszkolenie	nauczycielek	i	nauczycieli	w	zakresie	edukacji	klimatycz-
nej	oraz	zapewnienie	odpowiednich	pomocy	dydaktycznych,	wspierają-
cych	proces	nauczania

Wprowadzenie kompleksowej edukacji klimatycznej wymusza również przeszko-
lenie nauczycieli w tym zakresie. Konieczne jest również dostarczenie odpowied-
nich pomocy dydaktycznych, które będą zgodne z aktualnym stanem wiedzy 
w tym zakresie.

1.7.	 rozpoznanie	„depresji	klimatycznej”	jako	znaczącego	problemu	w	obsza-
rze	 zdrowia	 psychicznego	młodego	 pokolenia	 oraz	 czynnika	wpływa-
jącego	na	podejmowane	przez	nich	decyzje,	np.	praca	oraz	zakładanie	
rodziny

Jednym z poważnych problemów, który dotyczy wielu przedstawicieli młodego 
pokolenia jest zły stan psychiczny i brak dostępu do odpowiedniego wsparcia 
psychologicznego. Coraz częściej wyróżnia się depresję spowodowaną zmianami 
klimatu jako zagadnienie wpływające na stan psychiczny osób młodych. W dłuż-
szej perspektywie niezbędne jest również wypracowanie rozwiązań systemo-
wych aby przeciwdziałać temu negatywnemu społecznie zjawisku.

1.8.	 promocja	less	waste	jako	stylu	życia	oraz	recykling	odpadów
Jak żyć less waste? To pytanie zadaje sobie coraz więcej młodych osób. Większa 
troska o dobór ubrań, lokalnych produktów spożywczych oraz nacisk na mniejszą 
ilość „generowanego” plastiku staje się domeną coraz większego grona osób. 
Z tego względu wskazane są działania wpisujące się w tą tendencję a zmierzają-
ce do zwiększania świadomości społecznej młodych w zakresie produktów lokal-
nych, polskich marek oraz znaczenia przetwarzania odpadów.

1.9.	 troska	o	dobrą	jakość	wód	i	gleby
Zagadnienie jakości wód powierzchniowych pojawiło się w dyskursie społecz-
nym wraz z awarią w elektrowni „Czajka”. Należy położyć większy nacisk na kon-
trole w miejscach, gdzie występują problemy z zanieczyszczeniem wody. Troska 
o jakość wód to również ograniczanie zużycia wody i mała retencja. Konieczne 
jest zwiększenie świadomości młodych w obszarze śladu wodnego produktów, 
z których korzystają.

1.10.	dalsze	włączanie	młodych	w	procesy	decyzyjne	w	obszarze	działów	ad-
ministracji	takich	jak	klimat	i	środowisko

Jednym z najbardziej aktywnych organów konsultacyjnych zrzeszających przed-
stawicieli młodego pokolenia pozostaje Młodzieżowa Rada Klimatyczna. Koniecz-
ne jest zapewnienie dalszych narzędzi, które wpłyną pozytywnie na partycypację 
społeczną młodych w tak kluczowym dla nich obszarze życia społecznego. Jeden 
z przykładów mogą stanowić regularnie prowadzone konsultacje i badania słu-
żące poznaniu opinii młodych w obszarach problemowych. Dobrą praktyką jest 
również udział przedstawicieli młodego pokolenia (ekspertów, niekoniecznie „ak-
tywistów”) w wydarzeniach wysokiej rangi. Młodzi pełnią wtedy rolę swoistych 
ambasadorów, jednocześnie reprezentując w dyskusji „młodzieżowy” punkt wi-
dzenia oraz przekazując swoim rówieśnikom informacje na temat podejmowa-
nych decyzji.
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2.1.	 wprowadzenie	edukacji	prawnej	w	szkołach
Na chwilę obecną elementy edukacji prawnej występują w ramach przedmiotów 
takich jak wiedza o społeczeństwie, historia oraz wiedza o społeczeństwie. Nie 
są to jednak rozwiązania wystarczające, zwłaszcza w obliczu niskiej świadomości 
prawnej przedstawicieli młodego pokolenia. Z tego względu, co znajduje również 
potwierdzenie w wynikach badań, przeprowadzonych w ramach Dialogu Nowej 
Generacji, uważamy za istotne podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia 
edukacji prawnej do szkół zarówno na poziomie szkół podstawowych jak i po-
nadpodstawowych.

2.2.	 promowanie	 zaangażowania	 przedstawicieli	 zawodów	 prawniczych	
w	akcje	podnoszące	świadomość	prawną	i	społeczną	młodych	osób	(ak-
tywność	społeczna	przedstawicieli	zawodów	prawniczych)

Przedstawiciele zawodów prawniczych nie cieszą się dużym zaufaniem społecz-
nym w naszym społeczeństwie. Nie wdając się w przyczyny takiego stanu rzeczy 
- z całą pewnością dobrą praktykę mogą stanowić działania w ramach których 
prawnicy podejmują się edukacji prawnej. Spotkania z sędziami, prokuratorami, 
adwokatami czy przedstawicielami innych zawodów prawniczych z młodymi 
pozwolą na podkreślenie „ludzkiej strony” wymiaru sprawiedliwości i zmniejsze-
nie dystansu. Naturalnie, zaangażowanie przedstawicieli zawodów prawniczych 
przyczyni do wzrostu świadomości prawnej.

2.3.	 zwiększanie	świadomości	prawnej	młodych	ludzi	z	użyciem	metod	edu-
kacji	pozaformalnej	oraz	poprzez	organizację	konkursów,	 szkoleń	oraz	
projektów	edukacyjnych,	poświęconych	edukacji	prawnej

Zwiększanie świadomości prawnej młodych stanowi najważniejszą rekomenda-
cję zawartą w niniejszym bloku. Co istotne, nacisk położony jest na innowacyjne 
i bezpośrednie formy dotarcia do młodych. Takie działania mogą być bardziej 
skuteczne, o ile będą stanowić dopełnienie podstawowej edukacji prawnej, re-
alizowanej w formie zajęć w szkole. Poprzez wykorzystanie rozwiązań zarówno 
edukacji formalnej jak i pozaformalnej możliwe wytworzenie jest efektu syner-
gii, przekładającego się na wzrost świadomości prawnej przedstawicieli młodego 
pokolenia. 

2.4.	 koordynacja	działań	w	zakresie	edukacji	prawnej
Powyżej wskazane zostały przykładowe działania w zakresie edukacji prawnej, 
które w opinii Instytutu mogą przyczynić się do znaczącego podniesienia świa-
domości prawnej przedstawicieli młodego pokolenia. Wydaje się jednak, że pro-
wadzenie efektywnej edukacji prawnej wymaga koordynacji działań podejmo-
wanych przez różne podmioty w jej ramach. Na chwilę obecną za różne aspekty 
i działania podejmowane w ramach edukacji prawnej odpowiedzialne są: resort 
sprawiedliwości, resort edukacji, samorządy zawodów prawniczych, organizacje 
trzeciego sektora. Interesującym rozwiązaniem mogłoby być utworzenie grupy 
roboczej, złożonej z przedstawicieli powyżej wskazanych podmiotów oraz przed-
stawicieli młodego pokolenia.

2.5.	 prowadzenie	cyklicznych	badań	w	obszarze	świadomości	prawnej	mło-
dego	pokolenia

Podobnie jak w pozostałych obszarach problemowych, niezbędne jest zapewnie-
nie bieżącego monitoringu potrzeb, wyzwań oraz problemów młodych w zakresie 
wymiaru sprawiedliwości. Prowadzone regularnie badania pozwolą decydentom 
na aktualizowanie priorytetów polityki w danym obszarze z uwzględnieniem pro-
blemów i sugestii, które wskazywane są przez przedstawicieli młodego pokolenia.

2.6.	 więcej	wizyt	studyjnych	oraz	zajęć	praktycznych	w	sądach	oraz	innych	
instytucjach	wymiaru	sprawiedliwości

Na etapie szkoły ponadpodstawowej uczniowie powinni mieć możliwość udziału 
w wizytach studyjnych w sądach lub innych instytucjach wymiaru sprawiedli-
wości. Wizyty studyjne, w swoim założeniu, służą lepszemu poznaniu odwie-
dzanego miejsca i jego przeznaczenia. Osoby młode miałyby dzięki szansę na 
zrozumienie wybranych zasad wymiaru sprawiedliwości oraz spojrzenia na „pra-
wo w działaniu”. Powinny zostać wypracowane odgórne wytyczne i zalecenia 
w zakresie wizyt.

2.7.	 przeciwdziałanie	przestępczości	internetowej,	uświadamianie	znaczenia	
cyberbezpieczeństwa

Duża aktywność osób młodych dostrzegalna jest w warstwie wirtualnej. Nieste-
ty, nieuświadomione prawnie osoby podatne są na oszustwa z wykorzystaniem 
Internetu (tzw. „scamy”). Mając na uwadze cyberbezpieczeństwo młodszych 
użytkowników Internetu oraz przeciwdziałanie przestępczości popełnianej za 

		2.	Wymiar	sprawiedliwości
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pośrednictwem tego medium, wydaje się że konieczne jest stworzenie odpo-
wiednich pomocy dydaktycznych oraz kampanii informacyjnych w tym zakresie. 

2.8.	 informatyzacja	wymiaru	sprawiedliwości
Wiele młodych osób wskazało na niewystarczającą informatyzację wymiaru 
sprawiedliwości jako znaczący problem, który wpływa na sprawność postępo-
wania w naszym kraju. Dalsze działania (zwłaszcza w obliczu zmian postpan-
demicznych) powinny mieć na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury do 
przeprowadzania rozpraw na odległość.

2.9.	 przejrzyste	przepisy	prawne	(w	tym	w	szczególności	dotyczące	młodych)
Język tekstu prawnego często pozostaje niezrozumiały nawet dla doświadczone-
go prawnika, nie mówiąc już o osobie, która nie miała wcześniej żadnego kontak-
tu z prawem. Pomimo braku tego „bezpośredniego” kontaktu, na młodych ciążą 
w dużej mierze podobne nakazy i zakazy jak na „dorosłych” członkach naszego 
społeczeństwa. Z tego względu, w procesie stanowienia prawa, większy nacisk 
powinien być położony na jego zrozumiałość i klarowność. Przepisy dotyczące 
w szczególności relacji rodzinnych, praw małoletniego jako osoby pokrzywdzo-
nej oraz spraw z zakresu alimentacji powinny być w tej kwestii potraktowane 
priorytetowo. 

2.10.	zmniejszanie	dystansu	pomiędzy	wymiarem	sprawiedliwości	a	obywate-
lem

Jako finalną rekomendację o charakterze ogólnym należy wskazać, że podejmu-
jąc zaproponowane powyżej działania należy zawsze mieć na uwadze zmniej-
szanie dystansu pomiędzy wymiarem sprawiedliwości a obywatelem. Nie jest 
to naturalnie cel sam w sobie, ale z całą pewnością istotny element sprawnie 
funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości, a w konsekwencji - sprawnego funk-
cjonowania państwa.
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3.1.	 wspieranie	młodzieżowych	rad
W dalszym ciągu - pomimo pandemii wywołanej wirusem Sars-COV-2 - zaob-
serwować można dużą aktywność młodzieżowych rad gmin, powiatów oraz sej-
mików województw, która przejawia się szczególnie na płaszczyźnie aktywizacji 
przedstawicieli młodego pokolenia na poziomie lokalnym. Zasadniczo dobrym 
krokiem, służącym wspieraniu młodzieżowych rad, była nowelizacja ustaw sa-
morządowych w tym zakresie. Konieczny jest jednak bieżący monitoring zmian 
zachodzących w obszarze młodzieżowej partycypacji, diagnozowanie pojawiają-
cych się problemów oraz zbieranie rekomendacji rozwiązań.

3.2.	 nie	dla	tokenizmu	w	relacjach	z	młodymi!
Tokenizm określić można jako negatywną praktykę czynienia jedynie symbolicz-
nych starań na rzecz włączania przedstawicieli grup zdominowanych w struktu-
ry instytucjonalne tworzone dotąd wyłącznie lub głównie przez przedstawicieli 
grup dominujących. Włączanie często ma charakter ograniczony, a efektem to-
kenizmu jest fałszywe wrażenie równości statusu społecznego przedstawicieli 
danych grup i braku dyskryminacji. Młodzi są równorzędnym partnerem w dys-
kusji i konieczne jest zapewnienie im możliwości zabrania głosu we wszelkich 
kwestiach, które ich dotyczą. Wyraża to zasada: „nic o nas bez nas”. Niestety, 
w dalszym ciągu zaobserwować można wydarzenia bądź programy, które trak-
tują przedstawicieli młodego pokolenia instrumentalnie, np. oferując im zabranie 
głosu, z góry jednak oczekując jedynie odpowiedzi afirmujących, bądź poprzez 
niereprezentatywność organów doradczych.

3.3.	 wsłuchiwanie	się	samorządowców	w	głos	młodzieżowych	organów	do-
radczych	na	szczeblu	lokalnym

Młodzieżowe rady stanowią znakomite narzędzie badania aktywności społecznej 
młodych oraz ogólnego zainteresowania młodych sprawami gminy. Wskazanie 
młodzieżowej rady jako podmiotu uprawnionego do występowania z inicjatywą 
uchwałodawczą zwiększyło znaczenie młodzieżowej rady na poziomie samorzą-
dowym. Po stronie samorządowców jest obecnie kwestia zapewnienia młodym 
odpowiednich narzędzi, które umożliwią im efektywną partycypację społeczną. 
Oznacza to również konieczność uwzględniania głosu młodych w zagadnieniach 
związanych z przeszłością danej lokalnej społeczności. Gminy przyjazne młodym 
stanowią naturalny kamień milowy w procesie partycypacji społecznej młodych.

3.4.	 zwiększenie	partycypacji	młodych	na	poziomie	centralnym
W obszarach dotyczących bezpośrednio spraw ważnych dla przedstawicieli mło-
dego pokolenia konieczne jest tworzenie młodzieżowych organów doradczych. 
Nie oznacza to naturalnie bezrefleksyjnego powielania istniejących już rozwiązań. 
Promocja zdecentralizowanego modelu polityki młodzieżowej oraz zróżnicowa-
na specyfika działów administracji publicznej wymaga indywidualnego podejścia, 
które możliwe jest poprzez skorzystanie z doświadczenia ekspertów oraz orga-
nizacji trzeciego sektora zajmujących się partycypacją społeczną. Wykorzystując 
rozwiązania tworzone na miarę, można w lepszym stopniu rozwinąć możliwości 
konsultacyjno-doradcze młodzieżowych organów doradczych.

3.5.	 rozpowszechnianie	 i	promowanie	dobrych	praktyk	w	zakresie	partycy-
pacji	młodych

Pożądane działanie stanowiłoby niewątpliwie stworzenie Białej Księgi partycy-
pacji młodzieży, która uwzględniałaby doświadczenia ostatnich lat konsultacji 
z młodymi oraz zmieniających się tendencji w politykach młodzieżowych. Narzę-
dzie takie pozostawałoby nieocenione dla decydentów, działających w obsza-
rach kluczowych z perspektywy przedstawicieli młodego pokolenia.

3.6.	 rozwój	organizacji	 i	 struktur	wspierających	działalność	młodzieżowych	
rad

Wzrastającej aktywności młodzieżowych rad nie towarzyszy większa liczba moż-
liwości szkoleń, konsultacji oraz spotkań z ekspertami oraz przedstawicielami 
trzeciego sektora, którzy mogliby zwiększyć efektywność działań młodzieżo-
wych rad. Z tego względu należy większy nacisk położyć na wsparcie instytu-
cjonalne (najczęściej dla NGO-sów), które zajmują się pracą z młodzieżą oraz 
mechanizmami skutecznej partycypacji. Dzięki temu młodzieżowe rady zostaną 
wyposażone w narzędzia, wpływające pozytywnie na realizację ich doradczego 
oraz (przede wszystkim) opiniodawczego charakteru.

3.7.	 wsparcie	młodzieżowych	organów	ze	strony	samorządów	oraz	wyodręb-
nienie	 budżetu	 lub	 zapewnienie	 podstawowej	 obsługi	młodzieżowych	
rad

Pomysłem wartym rozważenia pozostaje utworzenie funduszu dedykowanego 
bezpośrednio wspieraniu młodzieżowych rad. Operator funduszu odpowiedzial-
ny byłby za całoroczne działania mini-grantowe, które umożliwiłyby młodym 

		3.	Partycypacja	społeczna



58

zrzeszonym w młodzieżowych radach pokryć koszty dodatkowych szkoleń, spo-
tkań wyjazdowych, materiałów merytorycznych i promocyjnych a także wsparciu 
innych inicjatyw. 

3.8.	 dążenie	do	stworzenia	ogólnopolskiego	związku	młodzieżowych	rad
Pomimo istnienia znaczącej liczby młodzieżowych rad gmin, powiatów oraz sej-
mików województw nie wykształciła się do tej pory żadna organizacja, która 
w sposób demokratyczny reprezentowałaby interesy wszystkich młodzieżowych 
rad w Polsce. Instytucja taka - w założeniu reprezentatywna oraz apartyjna - 
mogłaby skupiać przedstawicieli młodzieżowych rad z całej Polski, pozytywnie 
wpływając na ciągłość instytucjonalną ich działań.

3.9.	 internacjonalizacja	działań	młodych
Wiele rozwiązań pojawiających się w naszej przestrzeni (również w zakresie 
partycypacji społecznej młodych) nie stanowi rozwiązań nowych. Często są to 
natomiast implementacje wzorców zagranicznych. Mając świadomość tej zależ-
ności, nie można nie docenić znaczenia wymiany dobrych praktyk dokonywanej 
bezpośrednio przez młodych. Przykładowo, spotkania młodych, które miałyby 
międzynarodowy charakter można organizować w oparciu o miasta partnerskie.

3.10.	konstruktywny	dialog	zamiast	pustego	aktywizmu	oraz	przeciwdziałanie	
radykalizacji	młodych

Ostatni postulat, w przeciwieństwie do formułowanych powyżej, skierowany jest 
bezpośrednio do młodych. Jakkolwiek udział w protestach, aktywizm społeczny 
oraz happeningi często pozwalają na skupienie uwagi opinii społecznej na dane 
zagadnienie, nie sposób przecenić znaczenia zaplecza eksperckiego oraz mery-
torycznie sformułowanych rozwiązań (bądź chociaż samych rekomendacji roz-
wiązań). Krytyka niekonstruktywna ma zdecydowanie mniejszą wartość, jedno-
cześnie - łatwo ją odeprzeć. Z tego względu, jako wzór należy wskazać działania, 
które pozwalają młodym na formułowanie postulatów oraz przedstawianie ich 
decydentów w celu nawiązania dialogu.
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Dialog Nowej Generacji zakładał badanie opinii młodych ludzi na temat ich wizji przyszłości polityk młodzieżowych w wybranych obszarach życia publicznego w Pol-
sce. Nie byłoby jednak możliwe przedstawienie pełnego obrazu działań Instytutu bez uwzględnienia aktywności zespołu ekspertów, którzy oprócz codziennej pracy 
byli obecni na wielu wydarzeniach ważnych z perspektywy polityki młodzieżowej w Polsce. Obecność ekspertów Instytutu pozwoliła na uzyskanie licznych odpo-
wiedzi do badań w ramach wywiadów pogłębionych oraz na poznanie ogólnej opinii młodych ludzi na temat sytuacji w Polsce. Poniżej wskazane zostały wybrane 
z wydarzeń istotnych z punktu widzenia młodych w Polsce w roku 2021.

1 czerwca 2021 roku nasi eksperci mieli przyjemność być obecni podczas uroczystego podpisania przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r.  
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Ustawa w sposób znaczący poprawiła sytuację młodzieżowych rad, spośród których wiele jest naszymi partnerami w ramach projektu. W wydarzeniu, 
a także w zorganizowanym następnie przez Kancelarię Prezydenta briefingu prasowym wziął udział Piotr Drzewiecki, współpracujący przy realizacji projektu.

W Okrągłym Stole dla Edukacji Klimatycznej, zorganizowanym przez United Nations Global Compact, udział wzięli przedstawicielki i przedstawiciele administracji 
rządowej i samorządowej, reprezentantki i reprezentanci systemu ONZ, świata polityki i nauki, nauczycielki i nauczyciele, organizacje młodzieżowe i pozarządowe. 
Obecny był również ekspert Instytutu, Tomasz Opar. Swoją obecność potwierdzili Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Minister Klimatu i Środowiska 
Michał Kurtyka. List do uczestników skierował prezydent RP.

Debata „Fit for 55 – szansa czy zagrożenie dla Polski?”, zorganizowana przez Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Bognę Janke. Wśród panelistów byli: Jacek 
Ozdoba – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Paweł 
Sałek – doradca prezydenta ds. ochrony środowiska, Wojciech Myślecki – przewodniczący rady nadzorczej Ekoenergetyka – Polska, dr hab. Mariusz Ruszel – profesor 
Politechniki Rzeszowskiej i dr Joanna Maćkowiak-Pandera – prezes Forum Energii. Obecny był także prezydencki doradca Łukasz Rzepecki. W dyskusji wzięli udział 
ponadto dziennikarze, eksperci z think tanków, a także przedstawiciele Młodzieżowej Rady Klimatycznej.

Nowelizacja	ustawy	o	młodzieżowych	radach

Okrągły	Stół	dla	Edukacji	Klimatycznej

Debata	„Fit	for	55	–	szansa	czy	zagrożenie	dla	Polski?”

Aktywność zespołu Instytutu
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Forum od początku swojego istnienia dąży do włączania osób młodych do dyskusji na temat przyszłości Europy i świata, a także w procesy decyzyjne kształtujące 
naszą rzeczywistość. W trakcie piętnastu edycji, dzięki przestrzeni do rozmowy, networkingu i integracji, uczestnicy mogli nawiązać międzynarodowe partnerstwa, 
zrealizować wspólne projekty, a nawet zdobyć wymarzoną pracę. Przez minione 15 lat program Forum ubogacał młodych uczestników w wiedzę, pewność siebie, 
inspiracje do działania oraz dał perspektywy i nowe kontakty. Dzięki temu po latach wielu uczestników wracało na Forum – jako partnerzy wydarzenia, eksperci i pre-
legenci.

14 października 2021 roku Prezydent RP Andrzej Duda powołał członków Rady ds. Młodzieży. Rada to organ apolityczny, który będzie działać w ramach Narodowe-
go Programu Rozwoju. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim nominacje z rąk prezydenta odebrały 24 osoby reprezentujące różne organizacje i środowiska 
młodzieżowe, m.in.: edukacyjne, klimatyczne, ekologiczne, międzynarodowe, osób z niepełnosprawnościami, rolnicze, sportowe, pracownicze oraz oferujące wsparcie 
psychologiczne i psychiatryczne.

To wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu, ponieważ do tej pory taki organ doradczy przy Prezydencie RP nie funkcjonował. To pierwsza tego typu inicjatywa. Powo-
łanie Rady jest zwieńczeniem trwających ponad rok konsultacji „Młodzi w Pałacu”, w trakcie których przeprowadzono 100 spotkań – wzięło w nich udział ponad 
160 organizacji reprezentujących środowiska młodzieżowe. Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Młodzieży odbyło się w Pałacu Prezydenckim z udziałem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Temat tego posiedzenia brzmiał „Młodzi wobec wyzwań przyszłości”.

Pod koniec listopada 2021 roku Rada ds. Młodzieży, funkcjonująca w ramach Narodowej Rady Rozwoju, debatowała o stażach dla młodych ludzi wchodzących na 
rynek pracy. Posiedzeniu, które odbywało się w Belwederze, przewodniczył Doradca Prezydenta RP ds. Młodzieży i jednocześnie przewodniczący Rady – Łukasz Rze-
pecki. W posiedzeniu, poza członkami Rady, uczestniczyli Bogna Janke – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Błażej Spychalski i Marcin Drewa – doradcy 
prezydenta RP.

W trakcie obrad członkowie Rady oraz kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP mieli możliwość wysłuchania wystąpienia eksperta ds. partycypacji społecznej w Insty-
tucie Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego – Piotra Drzewieckiego, który przedstawił w ogólnym ujęciu zagadnienie staży dla młodych wcho-
dzących na rynek pracy. Zaprezentowana została aktualna sytuacja, ale i możliwe, a wręcz oczekiwane kierunki zmian. Przedstawiony został również tzw. mechanizm 
odwróconej płatności – patologia występująca niekiedy na rynku pracy, kiedy to student musi płacić za możliwość odbycia stażu.
W poszczególnych wystąpieniach członków Rady zwracano szczególną uwagę na nowe rozwiązania dotyczące staży, w tym wypracowywanie dobrych praktyk, 
a także ewentualnych zmian przepisów prawa, które wpłynęłyby na poprawę uwarunkowań w omawianym zakresie. Podkreślano również korzyści, jakie z właściwie 
organizowanych i odpowiednio przebiegających staży płyną zarówno dla ich młodych uczestników, jak i dla pracodawców.

XVI	Forum	Ekonomiczne	Młodych	Liderów

Powołanie	Rady	ds.	Młodzieży

Staże	i	praktyki	tematem	posiedzenia	Rady	ds.	Młodzieży
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Część zespołu naszego Instytutu miała przyjemność uczestniczyć w konferencji Poland 2.0 Summit, która odbyła się 30 października 2021 roku w Warszawie. Wy-
darzenie ma na celu zachęcić młodych, inspirujących profesjonalistów, by nigdy nie myśleli, że są zbyt młodzi, aby odnieść sukces. Natomiast dla przedstawicieli firm 
Poland 2.0 to świetna przestrzeń do poznania kreatywnych Polaków, a także platforma do wymiany spostrzeżeń i oczekiwań co do współczesnego rynku pracy.

Pierwszy Poland 2.0 Summit odbył się sześć lat temu w Londynie. W tym roku po raz pierwszy w historii tej konferencji spotkaliśmy się w Polsce. Poland 2.0 Summit 
jest wydarzeniem organizowanym przez studentów dla studentów i dotyczy wyzwań z zakresu prawa, finansów, zdrowia, energetyki czy rozrywki stojących przed 
młodym pokoleniem. W tegorocznej agendzie głównymi ścieżkami tematycznymi były: Futuristic Trends, Technological Transformations oraz Social Impact Solutions. 
Eksperci z różnych dziedzin w swoich dyskusjach poruszali m.in. takie kwestie jak: etyczne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji, zwalczanie fake newsów, 
kryzys klimatyczny czy zrównoważony rozwój.

Poland	2.0
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Dziękujemy naszym partnerom za zaufanie. Niniejsza publikacja wieńczy Dia-
log Nowej Generacji, sztandarowy projekt Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej 
i Społeczeństwa Obywatelskiego w roku 2021. Nie oznacza to jednak, że kończy 
się nasza praca w obszarze wymiaru sprawiedliwości, klimatu i środowiska oraz 
partycypacji społecznej. Wręcz przeciwnie. Informacje i wnioski, które udało 
nam się zebrać w ramach Dialogu Nowej Generacji, nakreśliły kierunek naszych 
działań na nadchodzące lata. Konkluzje naszych badań wskazują bowiem jasno, 
że niezbędne jest zintensyfikowanie wysiłków w obszarze edukacji (w tym edu-
kacji pozaformalnej). 
Młodzi często nie mają świadomości, w jakich obszarach mogą być aktywni spo-
łecznie. Nie wiedzą, czym zajmują się ich rówieśnicy działający w młodzieżo-
wych organach doradczych na poziomie centralnym czy też w młodzieżowych 
samorządach lokalnych. 
Trudno zatem oczekiwać świadomej partycypacji społecznej, skoro istniejące na-
rzędzia nie są wykorzystywane w pełni. Jako przykład można wskazać Młodzie-

żową Radę Klimatyczną – organ doradczy funkcjonujący przy Ministerstwie Kli-
matu i Środowiska. Gremium to swoją aktywnością i zaangażowaniem mogłoby 
śmiało obdarować kilka młodzieżowych rad, jednak świadomość istnienia tej in-
stytucji pozostaje niezadowalająca. Wiele z procesów, które w niedawnym cza-
sie skupiały się na wspieraniu przedstawicieli młodego pokolenia, nie jest jeszcze 
rozpoznawanych przez młodych jako skuteczne metody współtworzenia polityk 
młodzieżowych w Polsce. Dlatego wierzymy, że konieczne jest wzmocnienie do-
cierania z przekazem do młodych. Środowiska defaworyzowane – młodzi za-
mieszkali w mniejszych miejscowościach oraz na obszarach wiejskich – wciąż nie 
mogą cieszyć się tymi samymi korzyściami, co ich rówieśnicy w dużych miastach. 

Liczymy, że dalsze badania oraz innowacyjne projekty społeczne stanowią środek 
na zmniejszanie nierówności oraz budowanie świadomości społecznej młodych. 
Wszystkich, którym tematyka pracy z młodymi oraz inkluzywności partycypacyj-
nej pozostaje bliska, zapraszamy do kontaktu i działania na rzecz młodych w Pol-
sce. Wspólnie uczyńmy, aby czekała ich w naszym kraju świetlana przyszłość.
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