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Cel

• włączenie młodzieży w procesy podejmowania decyzji, które dotyczą 
młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia,

• reprezentowanie młodych mieszkanek i mieszkańców dzielnicy 
Wawer, ale również prowadzić działania na rzecz upowszechniania 
wśród nich idei samorządności i kształtowania postaw obywatelskich,

• zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami 
publicznymi na poziomie lokalnym 



Co możemy osiągnąć tworząc 
MRDW

• Zainteresowanie młodzieży sferą spraw społecznych na poziomie lokalnym.
• Rozwój świadomości obywatelskiej.
• Kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej społeczności

lokalnej.
• Rozwój dialogu pomiędzy przedstawicielami Zarządu Rady Dzielnicy, a

młodzieżą.
• Zrozumienie potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne.
• Skuteczność działań prowadzonych przez władze dzielnicy na rzecz młodych

ludzi.
• Zapoznanie młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego.
• Kształtowanie postaw dotyczących samorządności i współodpowiedzialności.
• Promocję dzielnicy Wawer na forum Miasta St. Warszawy



Przykłady działań młodych 
w Dzielnicy Wawer 
w latach 2015-2019.



Podróż w czasie 
Film pt.„Wawer.Powroty.” 

• Projekt zrealizowany w konwencji kina niemego, który pokazuje codzienne życie mieszkańców oraz 
wiele wątków historycznych związanych z naszą dzielnicą.

• W realizacji filmu tłem zostają stare budynki naszej dzielnicy m.in. Willa w Radości, Murowanka, 
Stacje PKP, kościół Matki Boskiej Anielskiej w Radości, Kino „Słowik” 

• Realizacja projektu wpłynęła na łączenie pokoleń oraz popularyzacji historii dzielnicy Wawer.
• Film został zrealizowany przy współpracy WCK w ramach projektu „Wawer i Wola . Nasze Historie” i 

dofinansowany z środków Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.



„Medz Yeghern – palimpsest pamięci”
• Upamiętnienie setnej rocznicy ludobójstwa Ormian
• Dwie wawerskie, młodzieżowe grupy : Teatr Ani Pół wraz z Grupą Teatralną Assunta 

zorganizowały swój flash mob na stacji PKP Radość, włączając się tym samym w 
ogólnopolski projekt. Wykonali prosty, symboliczny gest położenia kamienia na 
ziemi.

• Poprzez wspólne świadome, symboliczne działanie performerzy chcieli zwrócić 
uwagę na wydarzenie historyczne oraz znaczenie działań artystycznych w 
przekazywaniu pamięci i świadomości o minionych czasach.



Szkolny Budżet Partycypacyjny
w Szkole Podstawowej nr 140

Projekt Miasta St. Warszawy, którym objętych zostało jedynie 8 szkół warszawskich

• Celem zadania było opracowanie standardów przygotowania i przeprowadzania 
szkolnych budżetów partycypacyjnych (SBP)

• Projekt dał możliwość współdecydowania przez młodzież o sprawach i otoczeniu szkoły, 
na który została wydatkowana część budżetu placówki.

• Wygrany projekt pt. „Neonowa 140-tka” – to zagospodarowanie przestrzeni szkolnej, 
która otrzymała nominację do Warszawskiej Nagrody Kulturalnej 2019r 









Debata “Czy warto angażować się
w sprawy społeczne”

23 maja 2019 roku- uczniowie 13 wawerskich 
szkół wzięli udział w dyskusji „ Czy warto 
angażować się w sprawy społeczne” – ponad 
200 zaangażowanych uczniów

Debata była upamiętnieniem 30- rocznicy 
Okrągłego Stołu 1989r



etapy

Powołanie
Młodzieżowej
Rady
Dzielnicy

Październik 2009
Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Warszawy

Lipiec- Wrzesień 2019
Podjęcie uchwały przez Radę Dzielnicy Wawer o 
powołaniu MRDW
Powołanie dzielnicowego koordynatora ds. MRD
Dialog ze szkołami
Kampania informacyjna w szkołach

Wrzesień - Październik2019
Organizacja wyborów
Ogłoszenie wyników wyborów do MRD
Szkolenia dla nowych radnych MRD
Opracowanie harmonogramu pracy MRD





Zostawmy młodym uchylone 
drzwi, a pokażą nam okno na 
współczesny świat i jego 
potrzeby

Dziękuję 
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