SPRAWOZDANIE
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA W ZDZIESZOWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
1. Udział w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym i współpraca z władzami lokalnymi
Na bieżąco jest realizowany udział młodych w spotkaniach komisjach sportu, kultury i edukacji
Dorosłej Rady. Konsultowano dokumenty: statut MRM, budżet na 2018, plan imprez na rok
2017/2018
16-17 października 2017 W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego zainaugurowano
projekt „Mosty współpracy. Samorządowe partnerstwo na rzecz młodzieży" spotkanie z władzami
powiatu Krapkowickiego które są otwarte na współprace z młodzieżą. Celem projektu jest
podejmowanie wspólnie z organizacjami pozarządowymi naszego regionu działań na rzecz
wzmocnienia polityki młodzieżowej oraz włączenia młodych ludzi w życie społeczne.
Udział czterech Radnych w Forum Wojewódzkim przy Marszałku Panu Andrzeju Bule.
2. Prowadzenie konsultacji dotyczących realizowanych działań wśród młodzieży
Prowadzenie spotkań z młodzieżą w klasach Szkół Podstawowych Gminy Zdzieszowice,
odpowiedzialna - Natalia Koptoń, przeprowadzanie wywiadów i ankiet dotyczących potrzeb dzieci i
młodzieży w Gminie, możliwość udziału w otwartych sesjach MRM, samodzielne prowadzenie fb
Rady Młodzieżowej daje możliwość komentowania i przekazywania uwag przez środowisko
młodzieżowe. Projekty zainicjowane przez Radnych były podejmowane po konsultacjach z młodzieżą.
3. Zrealizowane przedsięwzięcia i inicjatywy na rzecz młodzieży:
EDUKO 2017 pt. „Pamiętnik fotografią pisany - pasjonująca Opolszczyzna", zrealizowany w czasie
od 15.05.2017 do 31.10.2017r.,
Projekt dofinansowany ze środków Województwa Opolskiego oraz Narodowego Centrum Kultury
w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018
To Projekt MRM w Zdzieszowicach który był skierowany do młodzieży 14+ i ich opiekunów ukazujący
pasjonującą Opolszczyznę. Uczestnicy przez aktywne uczestnictwo w warsztatach, konkursach,
szkoleniach i plenerach fotograficznych poznali pasjonujące wydarzenia kulturowe, ludzi z pasją,
które świadomie upamiętnili na fotografii.
Gala finałowa pt. „Pasjonująca Opolszczyzna" odbyła się w październiku 2017 promocja działań MRM
i popularyzacja znaczenia, roli i doniosłości edukacji kulturowej. Nastąpiło przedstawienie
namacalnych efektów twórczych projektu: ogłoszenie wyników konkursu, wystawy zdjęć, wydania
kalendarza na rok 2018, prezentacja filmu o projekcie. Udział zaktywizował całe środowisko
młodzieżowe do działań w sferze kulturowej Opolszczyzny.
1. Harmonogram realizacji zadania
Poszczególne działania w zakresie realizowanego projektu Termin realizacji
poszczególnych działań
1.

Rekrutacja, Promocja projektu-partnerzy projektu

Maj 2017

2.

Czas trwania konkursu fotograficznego. Pasjonująca

20 Maj 2017-20

Opolszczyzna pt. „Pamiętnik fotografią pisany"

wrzesień 2017

3.

„Fotografia moja pasja" - czyli fotografia dla każdego,
warsztat szkoleniowy dla animatorów oraz
przeprowadzenie rekrutacji animatorów - powadzenie
OTF w Bibliotece Publicznej Zdzieszowice

Maj 2017

4.

Maj 2017
„Podstawy fotografii-pejzaże, portrety, fotoreportaże"
przygotowanie do realizacji zadań projektowych, warsztat
dla młodzieży, prowadzenie OTF w ZS

5.

„ABC fotografii-podstawy dla każdego" 2 warsztaty dla
uczestników i 2 warsztaty dla Rodziców w czasie spotkań
w Szkole, prowadzenie nauczyciele ZS

Maj 2017

6.

„Fotografia studyjna" warsztat w szkolnym studiu
fotograficznym ,prowadzenie nauczyciele ZS

Czerwiec 2017

7.

Warsztaty obróbki zdjęć- 2 warsztaty dla uczestników,
prowadzenie nauczyciele ZS

Czerwiec 2017

8.

Czas trwania II konkursu -grupowego na opracowanie
projektu okładki płyty dla zespołu folkowo-rokowego
Livermorium

Od czerwca 2017

9.

do 20 września 2017

Plenery fotograficzne:
- Fotoreportaż z Wojewódzkiego Konkursu Wypieku
Kołocza Śląskiego - plener w Rozwadzy
-Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny piesza
wycieczka kulturalno-historyczna w celu pogłębienia
wiedzy na temat dziejów regionu w powiązaniu w
wyjątkowością krajobrazową Ziemi Zdzieszowickiej
utrwaloną na fotografii.
- „Perła Opolszczyzny- Zamek Moszna" -zwiedzanie i
poznanie pasjonującej historii tego miejsca wraz z
plenerem fotograficznym.

19 maja 2017

Maj 2017

Czerwiec 2017

Czerwiec 2017
- Stadnina koni w Rozwadzy pierwsze kroki w jeździe
konnej i Plener fotograficzny z końmi
- Muzeum Wsi Opolskiej Bierkowice - zwiedzanie obiektu, Wrzesień 2017
poznanie historii i tradycji, warsztat plenerowy OTF w
celu opracowania projektu okładki płyty dla zespołu
folkowo-rokowego Livermorium -oraz umożliwienia
zgłoszenia prac do konkursu grupowego,
10.

Organizacja spotkania w z pasjonatem fotografem dla
uczestników projektu, w Miejskiej i Gminnej Bibliotece
Publicznej w Zdzieszowicach pt. „Moja pasja fotografowanie"

Sierpień 2017

11.

Przygotowywanie wystawy fotograficznej poplenerowej
pt. „Pasjonująca Opolszczyzna", przygotowanie zdjęć do
konkursów i kalendarza na rok 2018

Na bieżąco

12.

Ekspozycja wystawy poplenerowej: Dom Kultury,
Biblioteka, Szkoły, Muzeum Wsi Opolskiej w
Bierkowicach, Muzeum w Górze św. Anny

Od października 2017

13.

Uroczysta gala finałowa pt. „Pasjonująca Opolszczyzna"
EDUKO 2017

Październik 2017

Projekt EDUKO 2018 „Młodzi łowcy kultury-Pasjonująca Opolszczyzna" zrealizowany w czasie
15.05.2018 r. 15.07.2018 r.,
dofinansowany ze środków Województwa Opolskiego oraz Narodowego Centrum Kultury w
ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018, patronat honorowy Marszałek Województwa
Opolskiego Pan Andrzeja Buły
Projekt był skierowany do młodzieży 14+ i ich Rodzin ukazujący pasjonującą Opolszczyznę
(historię, miejsca, ludzi i wydarzenia kulturalne) w wymiarze narodowym.
Uczestnicy „wyławiali" atrakcyjne dla siebie oferty: wzięli udział w szkoleniach,
warsztatach artystycznych rękodzieła, historycznych i plenerach fotograficznych, prowadzonych przez
profesjonalistów. W celu upamiętnienia ważnych wydarzeń rocznicowych zorganizowano Rodzinny
Raid Rowerowy -Na 100 Niepodległej oraz Kolorowy Bieg Samorządowy- upamiętniający 20 lat
Samorządów, w czasie warsztatów rękodzieła powstała żółto-niebieska kompozycja w kształcie godła
woi. Opolskiego- „Kwiaty opolskie". Efektem był konkurs fotograficzny (indywidulany), wystawa
poprojektowa, wyjazd do teatru w Opolu.
W podsumowaniu odbył się finisaż "Pasjonująca Opolszczyzna", dla całego miasta i regionu, na
którym nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy. Zostali zaproszeni
przedstawiciele: instytucji, kultury oraz oświaty z regionu co umożliwiło popularyzację znaczenia, roli
i doniosłości edukacji kulturowej.
Harmonogram
Działania

Termin realizacji

1.

Rekrutacja, Promocja projektu-partnerzy projektu

Maj 2018

2.

Czas trwania konkursu fotograficznego pt „Łowcy kultury-Pasjonująca
Opolszczyzna"

15 maja-15 czerwca 2018

3.

„Kwiatv ooolskie" 2 Warsztaty rękodzieła prowadzenie Seniorów z Domu
Dziennego pobytu „Jarzębina"

29 maja 2018

„ Zagubiony chłopiec" udział w spektaklu Opolskiego Teatru Lalki i Aktora na
podstawie dramatu Artura Pałygi

22 maja 2018

4.

13 czerwca 2018

5.

Warsztaty „Bezpieczni w Sieci" towarzyszące pokazom spektaklu „Zagubiony
chłopiec"-podniesie świadomości w kwestii zagrożeń wynikających z
przeniesienia wagi życia z „reala" do bycia „Online".

22 maja 2018

6.

„Sztuka Batiku" -szkolenie dla animatorów połączone z warsztatami techniki
Batlku która polega na uzyskiwaniu wzorów na tkaninie, najczęściej
bawełnianej lub jedwabnej,

24 maja 2018

7.

„Książka pasją życia"-2 warsztaty czytelnictwa z elementami biblioterapii,
sztuka tworzenia książek, uczestnicy napiszą własna książkę, prowadzenie
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

29 maja 2018

8.

„Śpiewać każdy może"- 2 mini warsztaty śpiewacze ze zwiedzaniem stałej
ekspozycji etnograficznej w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu Prowadzić je
będzie Iwona Wylęgała, etnolog i etnomuzykolog, laureatka tegorocznego
FESTIWALU KAPEL 1ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH w Kazimierzu w kategorii
FOLKLOR-KONTYNUACJA,

29 maja 2018

9.

„Kamienica w fotografii zaklęta"-2 warsztaty historyczne połączone z sesją
fotograficzną, uczestnicy zaaranżują sesję wejdą w role modeli i fotografów.
W kamienicy poznamy historię pięciu mieszkań: każde w stylu, który
obowiązywał w meblarstwie w latach 1890 -1 9 6 5 (w tym jedno powojenne z
lat 1945-1965)

29 maja 2018

10. „Średniowieczny piknik kreatywny- czyli zdobywamy Gród w Byczynie", w
06 czerwca 018
programie: warsztaty łucznictwa tradycyjnego, ręczne czerpanie papieru,
warsztaty pisania gęsim piórem ,Escape room - komnata zagadek, archeologia
eksperymentalna zwiedzanie komnaty strachu, czyli sali tortur, jazda na
nartach średniowiecznych, tkactwo na krosnach i deskach, kręgle
średniowieczne, warsztaty ceramiczne, warsztaty tańca dawnego, lekcje o
dawnym uzbrojeniu w grodowej zbrojowni, pokazy walk rycerskich,
11.. „Na 100 Nieoodleełei-Odiazdowv Bibliotekarz"- Rodzinny Rajd Rowerowy,
13 organizator, MiG Biblioteka Zdzieszowice

09 czerwca 2018

12. „ 20 lat-Kolorowv Bieg Samorządowy" - organizator Młodzieżowa Rada
Miejska, MGOKSiR, Burmistrz Zdzieszowic

15 czerwca 2018

13.

Przygotowanie wystawy poprojektowej" Pasjonująca Opolszczyzna"

Na bieżąco

14.

Finisaż projektu EDUKO 2018 „Pasjonująca Opolszczyzna"

20 czerwca 2018

15.

Ekspozycja wystawy poprojektowej: Dom Kultury, Biblioteka, Muzeum w
Górze św. Anny, Szkoły

Czerwiec - lipiec 2018

W trakcie działań opracowanie i udział w kolejnej edycji konkursu EDUKO 2018 z projektem
pt. "Kulturowa Akademia Samorządności-Pasjonująca Opolszczyzna"- złożenie wniosku 6 lipca 2018

4.Działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy o samorządzie wśród młodzieży
15 GRUDNIA 2017 Wyróżnienie i Certyfikat „Młodzież Przyjazna Samorządowi" dla najbardziej
aktywnych oraz najlepiej rokujących Młodzieżowych Rad Miast i Gmin na terenie Opolszczyzny
otrzymała Młodzieżowa Rada Miejska w Zdzieszowicach Nagrody Młodym Samorządowcom
uroczyście wręczyła Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO Barbara
Kamińska
Publikacje w mediach społecznościowych, prasie, publikacja filmu o MRM Popularyzacja i udział w
konkursach np. „Wybieram wybory" II edycja - 9 listopada 2018 na temat władzy samorządowej:
Konkurs wiedzy o samorządach popularyzacja i udział w I etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o
Państwie i Samorządzie Terytorialnym, „Tędy na prawo". Honorowym Patronem konkursu jest
Starosta Powiatu Krapkowickiego Pan Maciej Sonik-październik 2017

Debata pt. „Młodzież naszego regionu-teraźniejszość i przyszłość" o zasięgu wojewódzkim-21
września 2017 odbyło się spotkanie samorządowców woj. Opolskiego Gminy-Powiatu - Urzędu
Marszałkowskiego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Wnioski i rekomendacje z debaty:
1. Wspierać rozwój samorządności młodych.
2. Zwiększać samodzielność młodzieży w rozwiązywaniu różnych spraw.
3. Kreowanie liderów młodzieżowych.
4. Potrzeba ciągłego wsparcia dorosłych Samorządowców i inspirowania do działania.
5. Promowanie aktywności uczniów poprzez działalność w drużynach harcerskich.
6. Promowanie zainteresowań tematyką lokalną, krajową by budzić świadomość obywatelską.
- liczne publikacje w prasie i stronach internetowych
Publikowanie artykułów na stronie Gminy i Szkól lokalnych
28 października Prudnik-spotkanie opiekunów MRM Opolszczyzny Organizatorem spotkania był
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, reprezentowany przez Panią Monikę Jodko, zajęcia
prowadziła Pani Magdalena Lenartowicz Prezes Stowarzyszenie "Europa luvenis" oraz Pani Ewelina
Czarnecka Szef Biura Projektu "Damy radę! Mamy Radę!"
Podczas spotkania była możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk- min. mówiliśmy o
realizacji naszego zdzieszowickiego Projektu EDUKO 2017 „Pamiętnik fotografią pisany - pasjonująca
Opolszczyzna", czy opolskiego konkursu na logo MRM.
Podjęte zostały kroki w celu stworzenia siatki kontaktowej. Opiekunowie wzięli udział w warsztatach
tematycznych. Była to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów i współpracy z okolicznymi
radami młodzieżowymi.
5.Współpraca z lokalnymi organizacjami (stowarzyszenia, fundacje, kluby, koła itp.)
Współpraca ze Stowarzyszeniem Pszczółka Maja-wolontariat pomoc dla chorych dzieci
Zbiórka żywności dla zwierząt w Schronisku Kędzierzynie-Koźlu-kwiecień 2018
Zbiórka nakrętek we współpracy z Biblioteką zdzieszowicką przekazanie na rehabilitację dla chorego
chłopczyka
Współpraca z seniorami-Rada Seniorów i DDP Jarzębina w ramach projektów EDUKO

12 października 2017 udział MRM II Forum Kultury na Zamku Moszna-prezentacja projektu MRM
Projektu Eduko
12 października 2017 udział w Konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim na zaproszenie
Marszałka Pana Andrzeja Buły-prezentacja medialna projektu MRM Eduko 2017
W 4 listopada 2017 udział we wspólnej akcji sadzenia drzew w parku miejskim ZDZIESZOWICE.
Wydarzenie odbędzie się w ramach przedsięwzięcia pn. Przyrodnicze Zdzieszowice, realizowanego
dzięki wsparciu Arcelor Mittal Poland S.A.
Biblioteka MiG-projekt tradycja i pokolenie połączenie seniorów i młodych ludzi z terenu Gminy
Zdzieszowice wspólne pieczenie kołacza, śpiewy ludowe
MGOKSIR Zdzieszowice- wspólna organizacja biegu Młodych 15 czerwca 2018

opracowała:

