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II Opolski Kongres Młodzieżowy 
Bardzo serdecznie chcielibyśmy zaprosić do udziału w Opolskim Kongresie Młodzieżowym, który 

odbywać się będzie już po raz drugi! Tym razem oprócz radnych młodzieżowych rad oraz 

przedstawicieli organizacji młodzieżowych pragniemy otworzyć wydarzenie dla reprezentantów 

samorządów szkolnych, młodych wolontariuszy oraz aktywnych lokalnie młodych liderów. 

Kongres organizowany jest w ramach projektu „Inspirują – decydują! Rozwój partycypacji 

młodzieżowej na Opolszczyźnie”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie „Europa Iuvenis” 

z Opola. 

Celem całego projektu jest zwiększenie stopnia aktywnego i świadomego uczestnictwa młodych ludzi 

w życiu publicznym na terenie województwa opolskiego. Chcemy skupić się na podniesieniu wiedzy, 

umiejętności oraz świadomości młodzieży wchodzącej w skład rad młodzieżowych oraz samych 

opiekunów tychże rad. Projekt obejmuje przede wszystkim długofalowy program wsparcia dla 

młodzieżowych rad poprzez objęcie ich indywidualnym tutoringiem. Ma on charakter pilotażowy, po 

jego zakończeniu oraz ewaluacji planowana jest kontynuacja działań w szerszym zakresie. 

Podczas Kongresu odbędą się m.in. warsztaty tematyczne, minitargi zawodowe, debata na temat 

najistotniejszych wyzwań dla młodzieży w regionie, world cafe pozwalające na wymianę doświadczeń z 

udziałem gości specjalnych, wspólny wieczorny program integracyjny. 

 

1. Termin i miejsce: 

START: 23.10.2020, 10:00, Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego, ul. Ostrówek 5-6, Opole 

KONIEC: 25.10.2020, 12:00-13:00, okolice parkingu przy Toropolu, Barlickiego 13, Opole 

Noclegi oraz program sobotnio-niedzielny odbywać się będą w OW Jowisz, Harcerska 2, Turawa 

2. Organizatorzy 

Stowarzyszenie „Europa Iuvenis”  

Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego 

Kontakt: Aleksandra Antoniewicz 

667-522-828 

tosia@europaiuvenis.org 
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3. Dla kogo? 

• Członkowie Młodzieżowych Rad Miast i Gmin 

• Członkowie Samorządów Szkolnych 

• Przedstawiciele organizacji i nieformalnych grup młodzieżowych 

• Młodzi liderzy 

• Młodzi wolontariusze 

4. Co będzie się działo?  

• Symulacja obrad sejmiku wojewódzkiego nt. wyzwań młodzieżowych w regionie 

• Warsztaty inspiracyjne, obejmujące różne, nieszablonowe możliwości rozwoju dla 

młodzieży 

• Warsztaty dotyczące innowacyjnych sposobów, przygotowujących młodzież do wejścia 

na wciąż dynamicznie rozwijający się rynek pracy 

• Warsztaty kompetencyjne, dedykowane dla Młodzieżowych Rad Miejskich, które 

pomogą w ich śródrocznej pracy 

• Spotkania z zaproszonymi gośćmi 

• Program, pozwalający na integrację uczestników 

 

5. Formularz zgłoszeniowy: 

https://forms.gle/FnTLLxj8na86c2gS9 

 

Ilość miejsc: 80, termin zgłoszeń: do 16.10.2020 do 23:59 

 

Wszystkie działania realizowane będą z dbałością o zachowanie pełnego bezpieczeństwa, zgodnie 

z obowiązującymi regułami i zasadami.  

https://forms.gle/FnTLLxj8na86c2gS9
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