
Uchwała Nr 20 

Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

z dnia 17 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie rekomendowania powołania grupy tematycznej „Młodzież na obszarach wiejskich” 

Na podstawie § 5 zarządzenia nr 47 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 20 marca 2009 

r. w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz  

§ 4 ust. 3 Regulaminu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich rekomenduje powołanie grupy  

tematycznej „Młodzież na obszarach wiejskich”, zgodnie z zakresem zadań  określonych w 

załączniku nr 1 do uchwały oraz składem określonym w załączniku nr 2 do uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Grupy Roboczej do spraw  

          Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

          

 

 

                Artur Ławniczak 

 

 

 

Załącznik Nr   do Uchwały nr 20 

Grupy Roboczej ds. KSOW  

z dnia  17 sierpnia 2010 r. 



 

Zakres zadań grupy tematycznej  

„Młodzież na obszarach wiejskich” 

 

Do zadań grupy tematycznej ,,Młodzież na obszarach wiejskich” należy przygotowanie 

stanowiska w następujących sprawach:  

a. kształcenie i szkolenie; 

b. zatrudnienie i przedsiębiorczość;  

c. zdrowie i dobra kondycja; 

d. zaangażowanie; 

e. wolontariat;  

f. włączenie społeczne;  

g. młodzież wiejska, Unia Europejska i Świat ; 

h. kreatywność i kultura. 

Ponadto mając na uwadze realizację w Polsce spójnej i nowoczesnej polityki młodzieżowej, 

do zadań grupy tematycznej należy opiniowanie dokumentów i rekomendacja dla nowych 

programów rozwojowych, strategii sektorowych itp. w obszarze: 

 wspierania inicjatyw młodzieży wiejskiej w działalności handlowej, przedsiębiorstw  

i spółdzielczości,  

 wspierania rozwoju ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej na obszarach 

wiejskich, 

 wspierania podmiotów o charakterze edukacyjnym, tworzenia miejsc pracy poza 

rolnictwem,  

 szkoleń i wsparcia dla młodzieży wiejskiej celem podnoszenia kompetencji 

cywilizacyjnych, społecznych i zawodowych, 

 pomocy w stwarzaniu możliwości pracy na rzecz młodzieży i innego rodzaju uczenia się 

pozaformalnego – jako element działań zapobiegający zbyt wczesnemu porzucaniu nauki, 

 promowania mobilności edukacyjnej młodych mieszkańców wsi, 

 rozwijania struktur ( organizacje pozarządowe) sprzyjających zaangażowaniu w system 

edukacyjny, a także współpracy między szkołami, rodzicami i społecznościami lokalnymi, 

 uświadomienia opinii publicznej jakie znaczenie ma uczenie się pozaformalne, 

 zacieśniania współpracy młodzieży wiejskiej z władzami lokalnymi i regionalnymi,  

 zapewnienia poradnictwa wysokiej jakości, ułatwiania dostępu do wysokiej jakości 

informacji, rozwijania badań na temat młodzieży wiejskiej, 

 skutecznego wspierania młodzieży wiejskiej w dostępie do funduszy UE,  

 pomocy w rozwijaniu pracy z młodzieżą i uznawanie wartości takiej pracy, 

 wsparcia szkoleniowego dla wiejskich organizacji młodzieżowych i osób pracujących z 

młodzieżą,  

 promocja i wdrażania idei partnerstwa publiczno – społecznego na rzecz rozwoju 

lokalnego i regionalnego. 

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 20 

Grupy Roboczej ds. KSOW  

z dnia  17 sierpnia 2010 r. 



 

Skład grupy tematycznej  „Młodzież na obszarach wiejskich” 

 

W skład grupy tematycznej „Młodzież na obszarach wiejskich” wchodzi  

po jednym przedstawicielu wskazanym przez następujące podmioty: 

1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (4 osoby), 

2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

3. Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

4. Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

5. Związek Młodzieży Wiejskiej, 

6. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, 

7. IRWiR PAN, 

8. Krajowa Rada Izb Rolniczych 

9. Polskie Radio Jedynka 

10. Polska Rada Młodzieży 

11. Przedstawiciel uczelni wyższych, wskazany przez Radę Główną Szkolnictwa 

Wyższego, 

12. Przedstawiciel Samorządu, 

13. Stowarzyszenie Pro Agricola, 

14. Stowarzyszenie "Zielony Domek" 

15. Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości, 

16. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, 

17. Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej, 

18. Społeczne Stowarzyszenie Dialog, 

19. Stowarzyszenie "Pomysłowa Młodzież”. 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 20Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich z dnia 17 sierpnia 2010 r. 

 

Tematyka i zakres zadań grupy tematycznej „Młodzież na obszarach wiejskich” związana 

jest przede wszystkim z realizacją spójnej i nowoczesnej polityki młodzieżowej na obszarach 

wiejskich. Aktywna i nowoczesna polityka młodzieżowa na obszarach wiejskich powinna być 

oparta na następujących zasadach:  

Otwartość: dostarczanie informacji młodym ludziom, aby mogli zrozumieć działania 

instytucji  i  polityk, które ich dotyczą. 

Uczestnictwo: zapewnienie udziału młodym ludziom w konsultacjach i w podejmowaniu 

decyzji ich dotyczących. 

Odpowiedzialność: rozwój nowej i strukturalnej formy współpracy pomiędzy wszystkimi 

instytucjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym europejskimi w celu 

wyjścia naprzeciw aspiracjom młodych ludzi. 

Skuteczność: efektywne wykorzystanie tego, co młodzi mają do zaoferowania, tak, aby mogli 

oni sprostać wymaganiom społeczeństwa, przyczynić się do sukcesu różnych dotyczących ich 

polityk oraz tworzyć Europę przyszłości. 

Spójność: przegląd różnych polityk dotyczących młodzieży na różnych poziomach, na 

których pomoc jest potrzebna. 

Młodzi ludzie mieszkający na wsi – zarówno kobiety, jak i mężczyźni – mają do odegrania 

istotną rolę w stawianiu czoła społeczno-gospodarczym, demograficznym, kulturowym, 

ekologicznym i technicznym wyzwaniom i szansom, które licznie pojawiają się i będą 

pojawiać w przyszłości przed Polską i Unią Europejską. Od ułatwiania młodzieży wiejskiej 

integracji społecznej i zawodowej – podobnie jak od promowania samorealizacji, spójności 

społecznej i aktywności obywatelskiej – w zasadniczy sposób zależy, czy osiągnięte zostaną 

cele europejskiej strategii lizbońskiej, tj. wzrost gospodarczy i zatrudnienie. 

Mając na uwadze Rezolucję  Rady Europy z dnia 27 listopada 2009 r.  w sprawie 

odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010–2018), współpraca na 

rzecz młodzieży powinna mieć następujące cele ogólne:  

 stwarzanie większych, a przy tym równych szans wszystkim młodym ludziom                      

w dziedzinie edukacji i na rynku pracy; oraz  

 promowanie aktywności obywatelskiej, włączenia społecznego i solidarności 

wszystkich młodych ludzi. 

Dążenie do osiągnięcia dwóch powiązanych ze sobą celów ogólnych – z pełnym 

poszanowaniem odpowiedzialności poszczególnych ministerstw  za politykę młodzieżową 

oraz dobrowolnego charakteru współpracy na rzecz młodzieży – wymaga dwutorowego 

podejścia, łączącego opracowywanie i promowanie obu poniższych rodzajów inicjatyw: 

 konkretnych inicjatyw w dziedzinie polityki młodzieżowej w tym realizowanej na 

obszarach wiejskich – czyli strategii i działań ukierunkowanych na młodzież w takich 

obszarach, jak uczenie się pozaformalne, zaangażowanie, wolontariat, praca  

z młodzieżą, mobilność i informowanie;  

 inicjatyw włączających problematykę młodzieżową do innych obszarów polityki – 

czyli inicjatyw stymulujących podejście przekrojowe, tzn. należyte uwzględnianie 

kwestii młodzieżowych podczas formułowania, wdrażania i oceniania strategii                      

i działań w innych obszarach mających duży wpływ na życie młodzieży, w tym 

zamieszkującej na obszarach wiejskich. 

 

 


