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Słowo wstępne

 Niniejsza publikacja jest efektem i jednym z działań realizowanego przez Lokalną Organi-
zację Turystyczną Zagłębia Miedziowego w partnerstwie z Legnickim Stowarzyszeniem Inicja-
tyw Obywatelskich projektu pn. „Młodzi Decydują”, dofinansowanego w ramach szwajcarsko-
-polskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
 Poniższa praca, podobnie jak cały projekt, jest odpowiedzią na jedną z głównych potrzeb 
młodych mieszkańców Legnicy – aktywizacji społecznej młodzieży i włączenia ich pomysłów, 
poglądów i postulatów do głównego nurtu realizowanych w mieście polityk publicznych. 
 Publikacja ta zaadresowana jest zarówno do przedstawicieli instytucji publicznych, jak 
i organizacji społecznych, a także (a może przede wszystkim) do młodych mieszkańców Legni-
cy – coraz bardziej świadomych swojej podmiotowej roli w procesie decyzyjnym miasta.
 Ta podmiotowa rola odnalazła swoje szerokie potwierdzenie również w trakcie prac nad 
niniejszą publikacją. Na przestrzeni dwunastu ostatnich miesięcy większy lub mniejszy udział 
w jej powstaniu wzięło sto kilkadziesiąt młodych legniczanek i legniczan. 
 Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację realizatorzy niniejszego projektu dziękują 
wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację, ze szczególnym uwzględnieniem mło-
dzieży, która zechciała wziąć w nim udział, czy to uczestnicząc w Legnickiej Szkole Liderów 
Społecznych, czy to współorganizując i współprowadząc debaty ze swoimi rówieśnikami, czy 
to tworząc ostateczną treść polityki młodzieżowej Legnicy. Jednocześnie mamy nadzieję, iż 
lektura ta spotka się z dużym zainteresowaniem wszystkich stron, odpowiedzialnych za reali-
zację polityk publicznych: przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji społecznych i sa-
mej młodzieży, a także zachęci do współpracy z naszymi organizacjami.

Mirosław Jankowski
Koordynator projektu 
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 Od kilku lat w Polsce tworzenie polityk młodzieżowych lub strategii młodzieżowych 
stało się niezwykle popularnym działaniem, realizowanym najczęściej przez różnego rodzaju 
organizacje pozarządowe, czy to zajmujące się szeroko pojętą aktywizacją społeczną miesz-
kańców, czy też adresujące swoje działania do młodego pokolenia. Niestety wiele z nich kończy 
swój żywot równie szybko jak rozpoczyna. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być oczy-
wiście zróżnicowane. Z jednej strony, mimo pozytywnych zmian zachodzących na przestrzeni 
ostatnich lat, często jeszcze pozbawiony wsparcia dorosłych głos młodego pokolenia bagate-
lizowany jest przez osoby odpowiadające za kreowanie i realizację polityk publicznych, z drugiej 
- w stworzeniu bardziej lub mniej formalnego dokumentu określającego aspiracje i potrzeby 
młodzieży, ważną (a nawet najważniejszą) rolę odgrywać powinni właśnie młodzi mieszkańcy 
danej społeczności lokalnej. Bez ich szerokiego zainteresowania i udziału od samego rozpoczę-
cia prac aż po proces wdrażania odpowiednich działań i ich późniejszej ewaluacji, każda mło-
dzieżowa strategia zasili najpewniej armię tzw. „półkowników”, czyli bardziej lub mniej interesu-
jących opracowań, których główną zaletą jest zaleganie na półkach ich autorów. Przystępując 
do utworzenia jakiejkolwiek strategii społecznej trudno oczywiście wyrokować, czy nasza pra-
ca podzieli podobny los, ale w przypadku polityki młodzieżowej jedno jest pewne - by jej stwo-
rzenie miało jakikolwiek sens, musi opierać się na jak najszerszym udziale młodego pokolenia. 
 Dlatego też, zanim przejdziemy do ukazania pomysłów i postulatów legnickiej młodzie-
ży względem realizowanych w mieście polityk publicznych, warto poświęcić nieco miejsca na 
ukazanie metodologii tworzenia niniejszej publikacji. 

Jak tworzono „Politykę młodzieżową Legnicy”

 Pierwszym etapem projektu było wyłonienie uczestników Legnickiej Szkoły Liderów 
Społecznych. Spośród wszystkich młodych legniczan, zainteresowanych rozwinięciem swoich 

Legnicka Szkoła Liderów Społecznych

Uczestnicy LSLS podczas warsztatów ze współpracy z mediami
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umiejętności społecznych, wyłoniono 20 osób, które wzięły udział w 64 godzinach warsztatów 
poświęconych komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, prawom i obowiązkom obywate-
la, idei i praktyce wolontariatu, organizacji happeningów i animacji życia społecznego, profilowi 
organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży, przejrzystości życia publicznego, 
współpracy z mediami, i przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Udział 
w LSLS pozwolił jej uczestniczkom poznać wiedzę i nabyć umiejętności niezbędne do aktywne-
go i samodzielnego kreowania życia obywatelskiego swojej społeczności lokalnej.

Debaty młodzieżowe

 Absolwenci Legnickiej Szkoły Liderów Społecznych, stanowiący trzon grupy tworzącej 
politykę młodzieżową Legnicy, otrzymali następnie okazję do wypróbowania w praktyce świeżo 
nabytych umiejętności. Doskonałą do tego okazją stały się debaty młodzieżowe, które młodzi 
liderzy współorganizowali i współprowadzili. O sporym sukcesie legnickiej młodzieży świadczy 
fakt, iż w pięciu debatach prowadzonych metodą world caffe, udział wzięło 262 młodych ludzi. 
Wszystkie debaty odbyły się w szkołach ponadgimnazjalnych, a ich tematyka dotyczyła sfer 
znajdujących się w szczególnym zainteresowaniu młodego pokolenia: edukacja, rynek pracy, 
czas wolny i sport, kultura oraz aktywność społeczna. Podczas każdej z debat jej uczestnicy 
zostali poproszeni o wskazanie:

Debata na temat kultury w I LO w Legnicy
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1 Znajomość i zadowolenie z realizacji polityk publicznych wśród młodych mieszkańców Legnicy. Raport z badań dostępny w siedzibie realiza-
torów projektu i na stronie www.lsio.org.pl.

•	 silnych i słabych stron działań realizowanych na rzecz młodych przez instytucje publiczne 
i organizacje społeczne w danym obszarze tematycznym, 

•	 oczekiwań wobec tych instytucji i organizacji, 
•	 działań, które w danej sferze realizować mogą sami młodzi ludzie. 

 Efektem tych debat stała się cała gama wskazań, obejmujących niemal każdą istotną 
dla młodzieży sferę życia miasta. Pełny ich wykaz znaleźć można w publikacji1 stanowiącej ra-
port z badań zrealizowanych wśród legnickiej młodzieży w ramach niniejszego projektu.

Debata na temat aktywności społecznej młodzieży w V LO w Legnicy
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Szkolenia

 Kolejnym działaniem projektu były szkolenia poświęcone polityce młodzieżowej i jej two-
rzeniu. Ich uczestnicy (w zdecydowanej większości absolwenci LSLS, a także przedstawiciele 
Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy) poznali genezę europejskich i polskich działań na rzecz 
wzmacniania obywatelskiego głosu młodzieży w życiu publicznym i wpływu młodego poko-
lenia na proces decyzyjny ich wspólnot lokalnych. Szkolenia te umożliwiły ich uczestnikom 
poznanie dobrych praktyk polityk i strategii młodzieżowych z kraju i świata, a także etapów 
ich tworzenia. Co ważne, nie zapomniano o elemencie integracyjnym. Otóż zanim przystąpiono 
do szkoleń merytorycznych, uczestnicy drugiego etapu projektu wzięli udział w wyjazdowym 
szkoleniu integracyjnym. Umożliwiło to młodzieży lepiej się poznać i stworzyć zgrany zespół, 
a tym samym zapewniło większą efektywność realizowanych w ramach projektu działań. 
 Uczestnictwo w szkoleniach pozwoliło młodym ludziom lepiej przygotować się do ostat-
niego etapu projektu, czyli spotkań roboczych, w trakcie których ustalono ostateczny kształt 
polityki młodzieżowej Legnicy.

Debata na temat edukacji w II LO w Legnicy
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 Ostatnim etapem projektu 
były spotkania robocze. Po tym 
jak legnicka młodzież otrzyma-
ła wiedzę i umiejętności liderskie, 
i ugruntowała je współorganizując 
i współprowadząc debaty mło-
dzieżowe, a także gdy zdobyła 
podstawową wiedzę o tworzeniu 
polityki młodzieżowej, nadszedł 
czas na opracowanie niniejszej 
publikacji. W tym celu odbyło się 
sześć spotkań, w trakcie których 
młodzi uczestnicy projektu praco-
wali nad wyłonieniem postulatów 
wychodzących naprzeciw zarówno 
ich oczekiwaniom, jak i potrzebom 
ich rówieśników. Zastanawiając się 
nad kształtem publikacji młodzież 

Rezultaty pracy uczestników szkoleń 
z polityki młodzieżowej

Spotkania robocze
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Grupa „Młodzi Decydują” podczas spotkań roboczych, 

poświęconych tworzeniu polityki młodzieżowej Legnicy

doszła do zgodnego wniosku, iż optymalnym rozwiązaniem będzie wyjście od rezultatów debat 
młodzieżowych. Tak też się stało. Każde ze spotkań poświęcone było omówieniu poszczegól-
nych obszarów tematycznych, doborowi postulowanych celów, określeniu zakładanych rezul-
tatów i służących ich osiągnięciu działań.
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Polityka Młodzieżowa Legnicy

I. Obraz Legnicy 

 Legnica to stutysięczne miasto na prawach powiatu, położone w środku Dolnego Ślą-
ska i pełniące rolę subregionalnego centrum Legnicko-Głogowskiego Obszaru Przemysłowego. 
Ważnym walorem miasta jest jego lokalizacja w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych: 
autostrady A4 (łączącej wschodnią Polskę z Europą Zachodnią) oraz drogi krajowej nr 3 (S3) 
wiodącej ze Skandynawii aż na południe Europy. 
 Zgodnie z danymi GUS, w 2013 roku Legnicę zamieszkiwało 19503 osób w wieku 15-29 
lat, co stanowi około 20% ogółu populacji. Tylko w przeciągu dwóch lat liczba ta zmniejszyła 
się o 1665 osób.
 Bogata historia miasta, na przestrzeni wieków wielokrotnie zmieniającego przynależ-
ność państwową, uwidacznia się w obecności wielu mniejszości narodowych i etnicznych (m.in. 
Ukraińców, Niemców, Rosjan, Żydów, Łemków) kultywujących swoją tożsamość i tradycję.
 Realizując ustawowe zadania zarówno gminy, jak i powiatu, Legnica zapewnia swoim 
mieszkańcom każdy etap edukacji. Istnieje tutaj sieć szkół podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, a także szkoła muzyczna. W mieście funkcjonuje również szkolnictwo wyż-
sze, kształcące w szerokiej gamie kierunków ścisłych i humanistycznych.
 Legnica posiada rozwiniętą bazę sportową, w postaci przyszkolnych sal sportowych, 
i boisk przyszkolnych, hal sportowych, trzech pływalni krytych i otwartych, kortów teniso-
wych. Uzupełnieniem infrastruktury sportowej jest stadion, a także hala widowiskowo-sporto-
wa, Orlik i skatepark.
 W przypadku kultury, zainteresowani nią legniczanie korzystać mogą z oferty teatru, 
dwóch kin, muzeum, sieci bibliotek i galerii sztuki. Swoją działalność prowadzi tu również Le-
gnickie Centrum Kultury, a także jego młodzieżowy odpowiednik.
 W Legnicy istnieje ponad 300 podmiotów pożytku publicznego, w tym 211 stowarzy-
szeń, 61 klubów sportowych i 38 fundacji. Nie wszystkie z nich prowadzą wprawdzie stałą dzia-
łalność społeczną (szacuje się, iż podmiotów takich jest ok. 100-150), ale gross z nich prowadzi 
zróżnicowaną działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 Z badań prowadzonych w ramach projektu „Młodzi Decydują” wyłania się wniosek, iż ak-
tywność społeczna cieszy się dużym uznaniem legnickiej młodzieży, przy czym istnieje w tym 
zakresie istotna różnica między płaszczyzną przekonań a działań. Młodzi badani w umiarkowa-
nym stopniu angażują się w wolontariat, czy działalność organizacji pozarządowych.
 Przejawem aktywności publicznej młodego pokolenia legniczan jest działalność Miejskiej 
Rady Młodzieżowej. Jej zasadniczym zadaniem jest reprezentowanie głosu młodzieży w dzia-
łalności konsultacyjnej i doradczej legnickiego samorządu. Niestety z uwagi na brak chęci władz 
miasta dotyczących angażowania młodych w proces decyzyjny, działalność MRM najczęściej 
skupia się na inicjowaniu i realizacji przedsięwzięć społecznych, imprez młodzieżowych itp. Nie 
oznacza to jednak, iż MRM nie ma wpływu na przestrzeń publiczną, czego najlepszym przeja-
wem jest skuteczny lobbing na rzecz budowy skateparku. 
 Młodzi ludzie stanowią główną grupę bezrobotnych mieszkańców Legnicy. Potwierdze-
niem tego jest fakt, iż na 5018 osób bezrobotnych na koniec 2012 r., aż 2070 miało nie więcej 
niż 34 lata.
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Cel główny polityki młodzieżowej Legnicy to:

WZMOCNIENIE SZANS ROZWOJOWYCH I ŻYCIOWEGO STARTU MŁODYCH LEGNICZAN, ZGOD-
NIE Z ICH POTRZEBAMI I OCZEKIWANIAMI

 Tak sformułowany cel ma z jednej strony określić kierunek oddziaływania instytucji pu-
blicznych i organizacji społecznych zajmujących się polepszaniem jakości życia młodego poko-
lenia, ale z drugiej - ma on również zwrócić uwagę na podmiotową rolę młodzieży w decydowa-
niu o swojej przyszłości i całej społeczności lokalnej. 
 Rozwinięciem celu głównego jest pięć celów strategicznych, poświęconych poszczegól-
nym sferom funkcjonowania młodego pokolenia legniczan. Cele te są sobie równe pod wzglę-
dem ważności. 

CEL STRATEGICZNY NR 1: ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPU DO EDUKACJI FORMALNEJ  
I POZAFORMALNEJ LEGNICKIEJ MŁODZIEŻY

 We współczesnym świecie edukacja odgrywa rolę zupełnie zasadniczą, stąd tak ważne 
jest by jej jakość i dostępność dopasowane były do potrzeb i oczekiwań młodzieży, której to 
służyć ma przede wszystkim. Rozumiejąc ograniczenia wynikające z kosztów, jakie każdy sa-
morząd pokrywa w ramach edukacji formalnej, warto wskazać na uzupełniającą rolę eduka-
cji pozaformalnej. Podczas gdy w statystycznej szkole młodzi uczniowie i studenci otrzymują 
przede wszystkim teoretyczną wiedzę na dany temat, edukacja pozaformalna oferować może 
(i powinna) doskonalenie praktycznych umiejętności związanych z wiedzą wyniesioną ze szko-
ły. Dlatego też młodzi twórcy polityki młodzieżowej Legnicy chcieliby wskazać na konieczność 
kompleksowego i systemowego podejścia do edukacji, łączącej w sobie teorię z praktyką. 

CEL STRATEGICZNY NR 2: ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU MŁODZIEŻY W ŻYCIU SPOŁECZNYM I PU-
BLICZNYM LEGNICY

 Nic o nas bez nas - wychodząc z tego założenia, twórcy polityki młodzieżowej Legnicy 
pragną zwrócić uwagę na kluczową z punktu widzenia swojej generacji i całej społeczności 
lokalnej potrzebę - włączenie młodego pokolenia do procesu decyzyjnego, na partnerskich za-
sadach w porównaniu z innymi grupami społecznymi. By mogło to nastąpić potrzebne jest 
podjęcie skoordynowanych działań, skierowanych zarówno na zwiększenie aktywności spo-
łecznej i zainteresowania sferą publiczną wśród legnickiej młodzieży, jak i na tworzenie szansy 
równoprawnego udziału młodych ludzi w procesie decyzyjnym całej wspólnoty. 

CEL STRATEGICZNY NR 3: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I OFERTY AKYWNEGO SPĘDZANIA 
WOLNEGO CZASU PRZEZ LEGNICKĄ MŁODZIEŻ

 Młodzi ludzie mają wiele energii, którą z chęcią wykorzystaliby na realizację swoich pasji. 
Zadaniem instytucji publicznych i społecznych winno być umożliwienie im samorealizacji w jak 

II. Cel główny, cele strategiczne i operacyjne
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najszerszym zakresie. Co istotne, nie może się to obyć bez badania potrzeb młodych legniczan 
oraz wdrożenia efektywnego systemu dotarcia z informacją o aktualnej ofercie działań. Oferta 
spędzania wolnego czasu powinna być bowiem możliwie zróżnicowana, tak by wszyscy młodzi 
mieszkańcy Legnicy mieli szansę na samorealizację. 

CEL STRATEGICZNY NR 4: ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU LEGNICKIEJ MŁODZIEŻY W ŻYCIU KULTU-
RALNYM MIASTA I KULTURY W ŻYCIU MŁODZIEŻY

 Kultura, często kojarzona z kulturą „wysoką”, jest tą sferą funkcjonowania miasta, która 
zdominowana jest przez dorosłych. Konsekwencją tego może być fakt, iż przez młodych trak-
towana jest ona jako zajęcie niedostępne. Celem naszych działań powinno być odczarowanie 
tego przekonania, promocja różnych form sztuki wśród młodego pokolenia legniczan i umożli-
wianie im podejmowania aktywności kulturalnej na własną rękę. 

CEL STRATEGICZNY NR 5: POPRAWA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH OBECNOŚCI MŁODYCH 
LEGNICZAN NA RYNKU PRACY

 Niezbędne jest podjęcie zróżnicowanych działań na rzecz ułatwienia życiowego startu 
dojrzewającej młodzieży, poprzez zwiększenie szans na znalezienie i utrzymanie pracy zgodnej 
z predyspozycjami i umiejętnościami młodych mieszkańców miasta. Realizacja tego celu po-
zwoli następnie wykorzystać energię i przedsiębiorczość tkwiącą w młodzieży z korzyścią dla 
rozwoju całej społeczności lokalnej. 

 Z kolei konkretyzację celów strategicznych w poszczególnych sferach życia młodzieży 
stanowią następujące cele operacyjne:

CEL STRATEGICZNY NR 1:  
ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPU DO EDUKACJI FORMALNEJ  

I POZAFORMALNEJ LEGNICKIEJ MŁODZIEŻY

1.1 Uzupełnienie oferty zajęć szkolnych o praktyczną naukę umiejętności miękkich, zarówno 
podczas lekcji, jak i w formie edukacji pozaformalnej

 Tzw. „umiejętności miękkie” odgrywają bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodych 
ludzi, wchodzących dopiero w dorosłe życie. Dlatego istotne jest, by w trakcie swojej edukacji 
zdobywali nie tylko wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin, ale również umieli właściwie funk-
cjonować w sferze społecznej. By tak się stało, konieczne jest rozszerzenie oferty edukacyjnej 
o następujące kwestie:

•	 nawiązywanie kontaktu z innymi;
•	 zarządzenie przekazem werbalnym i niewerbalnym;
•	 aktywne słuchanie;
•	 negocjacje;
•	 rozwiązywanie konfliktów;
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•	 praca zespołowa;
•	 asertywność;
•	 adaptacja społeczna;
•	 pozyskiwanie środków i realizacja inicjatyw społecznych.

1.2 Wdrożenie systemu zajęć pozalekcyjnych (fakultetów) otwartych dla uczniów z różnych 
szkół

 Zdiagnozowanym w ramach prac nad publikacją problemem jest ograniczenie organizo-
wanych zajęć dodatkowych jedynie do uczniów danej szkoły. W sytuacji gdy w danej placówce 
znajdzie się kilkuosobowa grupa zainteresowana rozwojem swojej wiedzy, ale będzie ona zbyt 
mała by otworzyć zajęcia, traci ona szansę na wzrost umiejętności. W takiej sytuacji koniecz-
ne jest otworzenie możliwości udziału w zajęciach zainteresowanych osób z innych placówek, 
a także wdrożenie systemu informacji o możliwościach udziału w tych zajęciach. 

1.3 Rozwój technologii informatycznej w legnickich szkołach z wykorzystaniem darmowego 
oprogramowania

 Komunikacja elektroniczna odgrywa na świecie coraz większą rolę. Ważne jest by legnic-
cy uczniowie mieli porównywalną z ich kolegami z państw zachodnich szansę na korzystanie 
z nowoczesnych technologii. W tym celu należy wyposażyć szkoły w sieć bezprzewodowego 
Internetu (o większej niż obecnie przepustowości), a także wyposażyć je w nowoczesny sprzęt 
komputerowy. W tym miejscu należy zauważyć, iż w celu zmniejszenia wydatków zasadnym 
jest posługiwanie się dostępnym dla szkół darmowym oprogramowaniem, które z powodze-
niem wystarczy do realizacji najważniejszych funkcji. 

1.4 Zaprzestanie ograniczania wolności osobistej uczniów (szczególnie pełnoletnich) poprzez 
zamykanie wszystkich wyjść w trakcie funkcjonowania placówek

 W trakcie prac nad polityką młodzieżową zidentyfikowano problem zamykania wszyst-
kich wyjść w niektórych placówkach oświatowych. Pomijając kwestię bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego, wśród młodych ludzi (zwłaszcza pełnoletnich) wzbudza to postawy niezrozumie-
nia i oporu, a także jest bezcelowe. 

1.5 Edukacja teatralna/filmowa dostępna dla wszystkich i bezpłatna
 
 Edukacja teatralna i filmowa stanowi ważne i ciekawe urozmaicenie normalnego ryt-
mu zajęć szkolnych. Dla wielu uczniów stanowi też nierzadko jedyną okazję do udziału w życiu 
kulturalnym. Ważne jednak, by edukacja ta była dostępna i bezpłatna dla wszystkich zaintere-
sowanych uczniów. W trakcie prac nad poniższą publikacją legnicka młodzież niejednokrotnie 
zwracała uwagę właśnie na problem odpłatności i, co za tym idzie, ograniczenia możliwości 
udziału w edukacji kulturalnej. 
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CEL STRATEGICZNY NR 1: ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPU DO EDUKACJI FORMALNEJ  
I POZAFORMALNEJ LEGNICKIEJ MŁODZIEŻY

CEL OPERACYJNY PRZYKŁADOWE 
DZIAŁANIA REALIZACJA FINANSOWANIE

1.1. Uzupełnienie 
oferty zajęć szkolnych 
o praktyczną naukę 
umiejętności miękkich, 
zarówno podczas lekcji, 
jak i w formie edukacji 
pozaformalnej

» wprowadzenie do 
oferty zajęć szkolnych 
tematyki poświęconej 
umiejętnościom 
miękkim (praca 
w grupie, asertywność, 
realizacja przedsięwzięć 
społecznych itp.)

•	 Miasto Legnica
•	 Legnickie szkoły
•	 Organizacje 

pozarządowe

•	 Miasto Legnica
•	 Organizacje 

pozarządowe
•	 Środki zewnętrzne

1.2. Wdrożenie systemu 
zajęć pozalekcyjnych 
(fakultetów) otwartych 
dla uczniów z różnych 
szkół

» zbieranie informacji 
o realizowanych 
zajęciach 
pozalekcyjnych 
i upowszechnianie jej 
w jednym miejscu, np. 
stronie internetowej 
urzędu 
» umożliwienie 
udziału w zajęciach 
dodatkowych uczniów 
z innych szkół

•	 Miasto Legnica
•	 Legnickie szkoły

•	 Miasto Legnica
•	 Legnickie szkoły

1.3. Rozwój technologii 
informatycznej 
w legnickich szkołach 
z wykorzystaniem 
darmowego 
oprogramowania

» objęcie 
bezprzewodowym 
internetem wi-fi każdej 
legnickiej szkoły
» zakup sprzętu 
komputerowego 
wraz z darmowym 
oprogramowaniem na 
potrzeby legnickich 
szkół

•	 Miasto Legnica
•	 Legnickie szkoły

•	 Miasto Legnica
•	 Środki zewnętrzne

1.4. Zaprzestanie 
ograniczania 
wolności osobistej 
uczniów (szczególnie 
pełnoletnich) poprzez 
zamykanie wszystkich 
wyjść w trakcie 
funkcjonowania 
placówek

» wprowadzenie zakazu 
zamykania wszystkich 
wyjść komunikacyjnych 
w legnickich szkołach 
w trakcie trwania zajęć

•	 Miasto Legnica
•	 Legnickie szkoły -

1.5. Edukacja teatralna/
filmowa dostępna dla 
wszystkich i bezpłatna

» finansowanie zajęć 
edukacji teatralnej 
i filmowej z budżetu 
szkoły/miasta

•	 Miasto Legnica
•	 Legnickie szkoły

•	 Miasto Legnica
•	 Legnickie szkoły
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CEL STRATEGICZNY NR 2:  
ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU MŁODZIEŻY W ŻYCIU SPOŁECZNYM I PUBLICZNYM LEGNICY

2.1. Powołanie pełnomocnika młodzieży, którego zadaniem byłoby koordynowanie działań in-
stytucji publicznych na rzecz młodych mieszkańców Legnicy

 Instytucja pełnomocnika ds. młodzieży nabiera w Polsce coraz większego znaczenia. 
Jest to konsekwencją wzrastającej roli młodzieży w życiu społeczności lokalnej i chęci akty-
wizacji tej grupy mieszkańców. Utworzenie pełnomocnika ds. młodzieży w Legnicy, który sta-
nowiłby pośrednie ogniwo między młodzieżą i jej oficjalną reprezentacją (Młodzieżowa Rada 
Miejska), a przedstawicielami władzy samorządowej i innych instytucji publicznych, pozwoli 
osiągnąć większą efektywność działań realizowanych na rzecz młodego pokolenia legniczan. 

2.2. Utworzenie inkubatora aktywności społecznej, jako przestrzeni umożliwiającej młodzie-
ży realizację wspólnych przedsięwzięć społecznych

 Zagospodarowanie lokalu, który dedykowany byłby realizacji inicjatyw młodzieżowych 
pozwoli zwiększyć zainteresowanie młodych legniczan aktywnością społeczną, wolontariatem 
itp. Ze wszystkich badań dot. tej tematyki wynika bowiem, że motywacja rośnie wraz ze wzro-
stem samodzielności i odpowiedzialności za powodzenie realizowanej inicjatywy. W inkubato-
rze - dostępnym zwłaszcza po godzinach edukacji szkolnej oraz w weekendy - odbywać się 
również powinny zajęcia doskonalące umiejętności aktywnego udziału w życiu społecznym. Za 
poprawne funkcjonowanie inkubatora odpowiedzialny byłby animator aktywności młodzieżo-
wej, który jednocześnie zachęcałoby odbiorców do korzystania ze wsparcia inkubatora. 

2.3. Zwiększenie konsultacyjnej i doradczej roli przedstawicielstw młodzieży (Młodzieżowa 
Rada Miejska, samorządy uczniowskie itp.) w istotnych dla młodego pokolenia i całej społecz-
ności lokalnej kwestiach

 Włączanie młodzieży w proces decyzyjny społeczności lokalnej czy funkcjonowanie 
szkoły jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem osób odpowiadających za te sfery. Służą do 
tego samorządy uczniowskie/studenckie oraz Młodzieżowa Rada Miejska, której najważniejszą 
rolą powinno być konsultowanie projektów uchwał związanych z funkcjonowaniem młodzieży. 
Obecnie funkcja ta jest niestety martwa. W jej ożywieniu pomóc może utworzenie stanowiska 
pełnomocnika ds. młodzieży. 

2.4. Wdrożenie systemu wsparcia dla oddolnych inicjatyw realizowanych przez młodzież

 By młodzieżowe inicjatywy miały możliwość zaistnieć, ich pomysłodawcy potrzebu-
ją często zróżnicowanego wsparcia, od doradztwa formalno-prawnego poprzez wskazanie 
podmiotów mogących wesprzeć ich w realizacji swoich przedsięwzięć. W tej mierze wiele do 
zrobienia ma samorząd i podległe mu instytucje - począwszy od koordynacji działań na rzecz 
młodzieży, aż po przyznawanie dotacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
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2.5. Promocja aktywności społecznej i wolontariatu oraz wynikających z nich korzyści wśród 
młodego pokolenia legniczan 

 Z wyników badań ogólnopolskich i lokalnych wyłania się wniosek, iż młodzi ludzie sto-
sunkowo rzadko interesują się życiem społecznym i samodzielną realizacją przedsięwzięć na 
rzecz swojego otoczenia. W takiej sytuacji instytucje publiczne i organizacje społeczne powinny 
dołożyć wszelkich starań by promować aktywność społeczną i jej przejawy wśród młodych 
legniczan. Metodą takiej promocji może być stworzenie platformy dobrych praktyk inicjatyw 
młodzieżowych i wymiany doświadczeń między jej realizatorami/odbiorcami.

CEL STRATEGICZNY NR 2: ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU MŁODZIEŻY W ŻYCIU  
SPOŁECZNYM I PUBLICZNYM LEGNICY

CEL OPERACYJNY PRZYKŁADOWE 
DZIAŁANIA REALIZACJA FINANSOWANIE

2.1 Powołanie 
pełnomocnika 
młodzieży, którego 
zadaniem byłoby 
koordynowanie działań 
instytucji publicznych 
na rzecz młodych 
mieszkańców Legnicy

» Utworzenie 
stanowiska 
pełnomocnika ds. 
młodzieży w Urzędzie 
Miasta Legnicy, 
zajmującego się m.in. 
koordynacją działań 
instytucji publicznych 
na rzecz legnickiej 
młodzieży

•	 Miasto Legnica •	 Miasto Legnica

2.2 Utworzenie 
inkubatora aktywności 
społecznej, jako 
przestrzeni 
umożliwiającej 
młodzieży realizację 
wspólnych 
przedsięwzięć 
społecznych

» Adaptacja lokalu na 
potrzeby inkubatora 
aktywności społecznej
» Ogłoszenie konkursu 
dla organizacji 
pozarządowej na 
prowadzenie inkubatora

•	 Miasto Legnica
•	 Organizacje  

pozarządowe

•	 Miasto Legnica
•	 Organizacje  

pozarządowe
•	 Środki zewnętrzne 

(UE, MPiPS itp.)

2.3. Zwiększenie 
konsultacyjnej 
i doradczej roli 
przedstawicielstw 
młodzieży 
(Młodzieżowa Rada 
Miejska, samorządy 
uczniowskie itp.) 
w istotnych dla 
młodego pokolenia 
i całej społeczności 
lokalnej kwestiach

» Zaangażowanie 
młodzieży i jej organów 
przedstawicielskich 
w proces decyzyjny 
szkoły i całego miasta
» Przekazywanie 
projektów uchwał 
Młodzieżowej Radzie 
Miejskiej

•	 Miasto Legnica
•	 Młodzieżowa Rada 

Miejska
•	 Legnickie szkoły
•	 Samorządy 

uczniowskie

-
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CEL STRATEGICZNY NR 3:  
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I OFERTY AKYWNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO  

CZASU PRZEZ LEGNICĄ MŁODZIEŻ

3.1. Rozwój zróżnicowanej oferty sportowej skierowanej do amatorów

 Zdefiniowaną w trakcie prac nad niniejszą publikacją potrzebą legnickiej młodzieży jest 
rozszerzenie oferty działań instytucji miejskich i klubów sportowych oraz organizacja imprez 
dla zainteresowanych amatorów. Ważnym zadaniem jest w tym zakresie również efektywny 
system informowania o mających się odbyć imprezach, zawodach itp.

3.2. Budowa infrastruktury sportowej w postaci systemu ścieżek rowerowych na terenie ca-
łego miasta i aquaparku 

 Skomunikowanie całego miasta systemem ścieżek rowerowych nie tylko ułatwi komu-
nikację ale również wpłynie pozytywnie na zdrowie legniczan oraz na promocję ekologicznych 
środków transportu. Z kolei budowa aquaparku wychodzi naprzeciw innej często wyrażanej 
przez młodzież potrzebie - utworzenia w mieście pływalni, wraz z elementami parku wodnego, 
która byłaby dla mieszkańców ogólnodostępna przez cały dzień, a nie jedynie w godzinach po-
południowych.

2.4. Wdrożenie sys-
temu wsparcia dla 
oddolnych inicjatyw 
realizowanych przez 
młodzież

» Koordynacja działań 
na rzecz młodzieży 
i realizowanych przez 
nią inicjatyw
» Finansowe (konkursy 
dla organizacji poza-
rządowych) i rzeczowe 
wsparcie realizowanych 
przez młodzież przed-
sięwzięć społecznych

•	 Miasto Legnica
•	 Organizacje 

pozarządowe
•	 Młodzieżowa Rada 

Miejska

•	 Miasto Legnica
•	 Organizacje 

pozarządowe
•	 Środki zewnętrzne 

2.5. Promocja ak-
tywności społecznej 
i wolontariatu oraz 
wynikających z nich ko-
rzyści wśród młodego 
pokolenia legniczan 

» Promocja aktywności 
społecznej w szkołach 
» Warsztaty dla sa-
morządów szkolnych 
i przewodniczących klas
» Wykorzystanie Inter-
netu i portali społecz-
nościowych: utworzenie 
platformy dobrych 
praktyk

•	 Miasto Legnica
•	 Organizacje 

pozarządowe
•	 Legnickie szkoły
•	 Młodzieżowa Rada 

Miejska
•	 Samorządy 

uczniowskie

•	 Miasto Legnica
•	 Organizacje 

pozarządowe
•	 Środki zewnętrzne 
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3.3. Utworzenie hakerspace’a i buildspace’a, jako miejsc realizacji swoich pasji przez młodych 
legniczan 

 Hackerspace jest miejscem spotykań osób o podobnych zainteresowaniach, najczęściej 
związanych z komputerami, elektroniką, czy programowaniem. Jest to dostępny dla wszyst-
kich zainteresowanych warsztat, który udostępnia na rzecz społeczności różnego rodzaju 
narzędzia: od komputerów, przez wiertarki, stacje lutownicze i podzespoły elektroniczne, po 
specjalistyczny sprzęt, jak plotery, czy drukarki 3d. Dzięki temu swoje zainteresowania mogą 
rozwijać osoby, które nie mają w domu miejsca na własny warsztat, które nie mają pieniędzy 
na wyposażenie go, lub które nie wiedzą od czego właściwie zacząć przygodę z wybraną dzie-
dziną i szukają mentora. W hackerspace pasjonaci różnych gałęzi techniki mogą realizować 
wspólne projekty, uczyć się wzajemnie i wymieniać doświadczeniami, niesie więc ze sobą bar-
dzo duży walor aktywizujący społecznie i integrujący mieszkańców.
 Buildspace jest zaś odpowiednikiem powyższego, przy czym posiada on bardziej budow-
lano-stolarski charakter, aniżeli komputerowo-elektroniczny.
 Utworzenie miejsca, gdzie młodzi ludzie mogliby wspólnie podejmować się działań wy-
chodzących naprzeciw ich pasjom, nie tylko pozwoli uwolnić i zagospodarować tkwiącą w nich 
inicjatywność ale również nauczy współdziałania z innymi przy realizacji swoich pomysłów,

3.4. Rozbudowa tras i zwiększenie częstotliwości nocnych linii komunikacji miejskiej

 Nierzadko udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach i imprezach wiąże się z koniecz-
nością skorzystania w nocnej linii autobusowej. Niestety w przypadku Legnicy w grę wchodzą 
jedynie 2 linie, poruszające się po głównych ciągach komunikacyjnych. Stąd konieczność roz-
szerzenia oferty nocnych linii autobusowych (zwłaszcza w pierwszych godzinach nocy). Inną 
kwestią jest zwiększenie częstotliwości nocnych autobusów, tak by osoby chcące skorzystać 
z transportu publicznego nie musiały czekać niemal godziny na autobus.
 
3.5. Wdrożenie efektywnego, wykorzystującego różne kanały komunikacji, systemu informa-
cji i promocji oferty spędzania wolnego czasu

 By oferta możliwości spędzania wolnego czasu była właściwie wykorzystywana, musi 
wcześniej dotrzeć do osób potencjalnie zainteresowanych. Tymczasem jednym z najczęściej 
pojawiających się w trakcie prac nad niniejszą publikacją problemów był brak informacji o re-
alizowanych w mieście przedsięwzięciach, w których swój udział mogą wziąć ludzie młodzi. 
Zdaniem autorów „Polityki młodzieżowej Legnicy” by system taki mógł być rzeczywiście sku-
teczny, muszą zostać spełnione dwa kluczowe warunki. Po pierwsze, wykorzystywać należy 
szereg zróżnicowanych form komunikacji, od internetu, poprzez informacje w szkołach i me-
diach, aż po plakaty i ulotki. Po drugie, istnieć musi osoba odpowiedzialna za koordynację prze-
kazu skierowanego do młodzieży przez instytucje publiczne.
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CEL STRATEGICZNY NR 3: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I OFERTY AKYWNEGO SPĘDZANIA  
WOLNEGO CZASU PRZEZ LEGNICKĄ MŁODZIEŻ

CEL OPERACYJNY PRZYKŁADOWE 
DZIAŁANIA REALIZACJA FINANSOWANIE

3.1 Rozwój 
zróżnicowanej oferty 
sportowej skierowanej 
do amatorów

» Cykliczne badanie 
potrzeb mieszkańców  
w zakresie ich 
oczekiwań w kwestii 
czasu wolnego
» Organizacja imprez 
sportowych i zawodów 
w kategorii open

•	 Miasto Legnica
•	 Kluby sportowe

•	 Miasto Legnica
•	 Kluby sportowe
•	 Środki zewnętrzne

3.2 Budowa 
infrastruktury 
sportowej w postaci 
systemu ścieżek 
rowerowych na 
terenie całego miasta 
i aquaparku

» Budowa  ścieżek 
rowerowych
» Budowa aquaparku

•	 Miasto Legnica •	 Miasto Legnica
•	 Środki zewnętrzne

3.3 Utworzenie 
hackerspace’a  
i buildspeace’a, jako 
miejsc realizacji swoich 
pasji przez młodych 
legniczan

» Adaptacja i 
wyposażenie 
hackerspace’a
» Adaptacja i 
wyposażenie 
buildspace’a
» Organizacja konkursu 
dla organizacji 
pozarządowych 
na prowadzenie 
hackerspace’a i 
buildspace’a

•	 Miasto Legnica
•	 Organizacje 

pozarządowe
•	 Przedsiębiorcy

•	 Miasto Legnica
•	 Środki zewnętrzne

3.4 Rozbudowa 
tras i zwiększenie 
częstotliwości nocnych 
linii komunikacji 
miejskiej

» Zwiększenie liczby 
autobusów i wydłużenie 
tras nocnej komunikacji 
miejskiej

•	 Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne

•	 Miasto Legnica

3.5 Wdrożenie 
efektywnego, 
wykorzystującego 
różne kanały 
komunikacji, systemu 
informacji i promocji 
oferty spędzania 
wolnego czasu

» Zbieranie informacji 
o ofercie spędzania 
wolnego czasu 
(ze szczególnym 
uwzględnieniem oferty 
instytucji publicznych) 
i ich dystrybucja 
w szkołach, portalach 
społecznościowych, 
stronach www itp.

•	 Miasto Legnica
•	 Organizacje 

pozarządowe
•	 Legnickie szkoły

•	 Miasto Legnica
•	 Organizacje 

pozarządowe
•	 Środki zewnętrzne



21POLITYKA MŁODZIEŻOWA LEGNICY OPRACOWANA W RAMACH PROJEKTU PN. „MŁODZI DECYDUJĄ”

CEL STRATEGICZNY NR 4:  
ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU LEGNICKIEJ MŁODZIEŻY W ŻYCIU KULTURALNYM MIASTA  

I KULTURY W ŻYCIU MŁODZIEŻY

4.1. Wdrożenie systemu wsparcia dla amatorskich talentów różnych dziedzin sztuki, w tym 
udostępnienie przestrzeni na samorealizację

 W Legnicy funkcjonuje wiele amatorskich zespołów muzycznych, czy młodych arty-
stów. Często nie mają oni jednak przestrzeni do realizacji ważnych dla rozwoju swojego talentu 
prób. Dlatego ważne jest by w ofercie działań instytucji publicznych i organizacji społecznych 
znalazła się przestrzeń wykorzystywana przez amatorów. Innym ważnym elementem syste-
mu wsparcia powinna być szeroka informacja o możliwościach samorealizacji w instytucjach 
kulturalnych, by zminimalizować przypadki uwidocznione w trakcie pracy nad niniejszą publika-
cją, gdy młodzi uczestnicy debat narzekali iż chcąc realizować swoje zainteresowania, musieli-
by ćwiczyć z dziećmi, bowiem ich rówieśnicy nie są zainteresowani w stopniu wystarczającym 
do organizacji zajęć.

4.2. Organizacja Festiwalu Sztuk Wszelakich z udziałem uzdolnionej młodzieży (w tym ama-
torów)

 Coroczna organizacja festiwalu, łączącego w sobie różne rodzaje sztuki, pozwoli nie 
tylko obcować legniczanom ze zróżnicowaną twórczością, ale również zaprezentować się le-
gnickiej młodzieży. Będzie to również doskonała okazja promocji aktywnego udziału w życiu 
społecznym miasta.

4.3. Wykorzystanie przestrzeni w parku miejskim i rynku miejskim na potrzeby młodzieżo-
wych talentów

 Legnicka młodzież wielokrotnie w trakcie prac nad niniejszą publikacją wyraziła postu-
lat, by miejski rynek i park stały się miejscem występów zespołów młodzieżowych. Z jednej 
strony pozwoliłoby to młodzieży pokazać się szerszej legnickiej publiczności, a z drugiej - oży-
wiłoby park i rynek, przyciągając większą liczbę mieszkańców i turystów.

4.4. Rewitalizacja byłego Kina Ognisko oraz Teatru Letniego na potrzeby legnickiej kultury 
(w tym młodzieżowej) 

 Dwa miejsca - Kino Ognisko i Teatr Letni - od lat stoją niezagospodarowane i niszczeją. 
By temu zapobiec i tchnąć w te miejsca życie, warto je zagospodarować, np. na potrzeby sceny 
widowiskowej. Ważne jednak, by swoje miejsce mogli w nich znaleźć także młodzi legniccy ar-
tyści.



22

CEL STRATEGICZNY NR 4:  
ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU LEGNICKIEJ MŁODZIEŻY W ŻYCIU  
KULTURALNYM MIASTA I KULTURY W ŻYCIU MŁODZIEŻY

CEL OPERACYJNY PRZYKŁADOWE 
DZIAŁANIA REALIZACJA FINANSOWANIE

4.1. Wdrożenie 
systemu wsparcia dla 
amatorskich talentów 
różnych dziedzin sztuki, 
w tym udostępnienie 
przestrzeni na 
samorealizację

» udostępnienie 
sali/pracowni na 
potrzeby młodzieży 
zainteresowanej kulturą 
i sztuką

» prowadzenie 
warsztatów 
artystycznych 

•	 Miasto Legnica
•	 Organizacje 

pozarządowe

•	 Miasto Legnica
•	 Organizacje 

pozarządowe
•	 Środki zewnętrzne

4.2. Organizacja 
Festiwalu Sztuk 
Wszelakich z udziałem 
uzdolnionej młodzieży 
(w tym amatorów)

» organizacja imprezy 
łączącej w sobie różne 
rodzaje kultury i sztuki, 
zarówno w wydaniu 
profesjonalnym, jak 
i amatorskim

•	 Miasto Legnica
•	 Organizacje 

pozarządowe

•	 Miasto Legnica
•	 Organizacje 

pozarządowe
•	 Środki zewnętrzne

4.3. Wykorzystanie 
przestrzeni w parku 
miejskim i rynku 
miejskim na potrzeby 
młodzieżowych 
talentów

» udostępnienie 
dwóch najchętniej 
uczęszczanych 
miejsc w mieście, na 
potrzeby występów 
młodzieżowych 
talentów

•	 Miasto Legnica
•	 Organizacje 

pozarządowe

•	 Miasto Legnica
•	 Organizacje 

pozarządowe
•	 Środki zewnętrzne

4.4.Rewitalizacja 
byłego Kina Ognisko 
oraz Teatru Letniego 
na potrzeby legnickiej 
kultury (w tym 
młodzieżowej)

» rewitalizacja budynku 
byłego Kina Ognisko 
z adaptacją na potrzeby 
sali widowiskowej

» rewitalizacja 
budynku Teatru 
Letniego z adaptacją na 
potrzeby działalności 
artystycznej

•	 Miasto Legnica •	 Miasto Legnica
•	 Środki zewnętrzne
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CEL STRATEGICZNY NR 5: 
POPRAWA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH OBECNOŚCI MŁODYCH LEGNICZAN  

NA RYNKU PRACY

5.1. Zewnętrzna promocja walorów miasta w celu pozyskania inwestorów i nowych miejsc 
pracy

 Najważniejszym zadaniem stojącym przed Legnicą w kontekście rynku pracy jest za-
pewnienie jej młodym ludziom. Jednym z ułatwień może być pozyskanie zewnętrznych inwe-
storów. By tak się jednak stało, miasto musi położyć większy nacisk na promocję zewnętrzną 
(w miejsce wewnętrznej) w mediach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, a także specjali-
stycznych periodykach, poświęconych kapitałowi, inwestycjom itp.
 
5.2. Wdrożenie indywidualnego i systematycznego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 Doradztwo zawodowe jest jednym z pierwszych i jednocześnie najważniejszych do-
świadczeń młodzieży wchodzącej dopiero na rynek pracy. Jest też szansą na zwiększenie moż-
liwości znalezienia zatrudnienia dopasowanego do oczekiwań i predyspozycji młodych ludzi. 
By tak się jednak stało, doradztwo zawodowe spełnić musi kilka warunków. Po pierwsze, musi 
mieć ono formę zindywidualizowaną (odbywające się w legnickich szkołach wizyty doradcy 
zawodowego podczas zajęć trudno uznać na efektywną formę wsparcia), tak by każdy zainte-
resowany pomocą doradcy młody człowiek mógł otrzymać pomoc adekwatną do swoich po-
trzeb. A po drugie, nie może być jednorazowe. Często bowiem pojedyncza rozmowa z doradcą 
zawodowym, pozwala jedynie w niewielkim stopniu poznać predyspozycje ucznia, nie mówiąc 
już o wsparciu w świadomym wyborze zawodu czy dalszej edukacji.

5.3. Organizacja, wspólnie z przedsiębiorcami, uczelniami wyższymi i hufcem pracy, młodzie-
żowych targów pracy

 Młodzieżowe targi pracy są znakomitą okazją, zarówno do zaprezentowania swoich firm 
i profilu poszukiwanych pracowników, jak i do zaprezentowania samych siebie przez aktyw-
ną i chcącą pracować młodzież. Ważne jednak, by organizowane targi pracy nie obyły się bez 
wsparcia miejskich instytucji. Te ostatnie mogą np. promować organizowane targi, poszukiwać 
podmiotów mogących wziąć w nich udział itp.

5.4. Wprowadzenie systemu preferencji podatkowych dla przedsiębiorców inwestujących 
w miejsca pracy dla młodzieży

 Obserwując legnicki rynek pracy, strukturę bezrobotnych i profil poszukiwanych pra-
cowników, warto wesprzeć tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją zawodową karierę, tym 
bardziej że nie posiadają jeszcze kluczowego dla wielu pracodawców doświadczenia. Wspar-
ciem takim mogą być np. ulgi podatkowe dla przedsiębiorców inwestujących w nowe miejsca 
pracy dla legnickiej młodzieży. 
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5.5. Zwiększenie świadomości przedsiębiorców co do znaczenia aktywności społecznej mło-
dzieży jako jednego z wyznaczników przydatności do pracy

 O ile jeszcze kilka lat temu, posiadanie doświadczenia w działalności społecznej czy 
wolontariacie było dla wielu ludzi furtką ułatwiającą znalezienie satysfakcjonującej ich pracy, 
o tyle dzisiaj to się zmieniło. Przedsiębiorcy przestali zwracać tak wielką uwagę na aktywność 
społeczną młodzieży, podczas gdy jest ona często odpowiednikiem doświadczenia zawodo-
wego. Ważne więc, by instytucje publiczne i organizacje społeczne wsparły swoim działaniem 
promocję aktywności społecznej jako możliwości doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności 
nabytych podczas edukacji. 

CEL STRATEGICZNY NR 5:  
POPRAWA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH OBECNOŚCI MŁODYCH LEGNICZAN NA RYNKU PRACY

CEL OPERACYJNY PRZYKŁADOWE 
DZIAŁANIA REALIZACJA FINANSOWANIE

5.1. Zewnętrzna 
promocja walorów 
miasta w celu 
pozyskania inwestorów 
i nowych miejsc pracy

» emisja spotów 
promujących Legnicę 
i tereny inwestycyjne 
w mediach o zasięgu 
ogólnopolskim 
i lokalnym

» wykupienie artykułów 
sponsorowanych 

•	 Miasto Legnica •	 Miasto Legnica

5.2. Wdrożenie 
indywidualnego 
i systematycznego 
doradztwa 
zawodowego dla 
uczniów szkół 
gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych  

» promocja w szkołach 
możliwości udziału 
w doradztwie 
zawodowym

» zwiększenie liczby 
spotkań doradców 
zawodowych 
w legnickich szkołach

» wdrożenie 
indywidualnych spotkań 
z doradcą zawodowym 
dla legnickich uczniów
 

•	 Miasto Legnica
•	 Ochotniczy Hufiec 

Pracy 
•	 Organizacje 

pozarządowe

•	 Miasto Legnica
•	 Ochotniczy Hufiec 

Pracy
•	 Organizacje 

pozarządowe
•	 Środki zewnętrzne
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5.3. Organizacja, 
wspólnie 
z przedsiębiorcami, 
uczelniami wyższymi 
i hufcem pracy, 
młodzieżowych targów 
pracy

» organizacja targów 
pracy we współpracy 
między miastem, 
uczelniami wyższymi, 
OHP i przedsiębiorcami

•	 Miasto Legnica
•	 Uczelnie
•	 Przedsiębiorcy
•	 Ochotniczy Hufiec 

Pracy

•	 Miasto Legnica
•	 Uczelnie
•	 Przedsiębiorcy
•	 Ochotniczy Hufiec 

Pracy
•	 Środki zewnętrzne

5.4. Wprowadzenie 
systemu preferencji 
podatkowych dla 
przedsiębiorców 
inwestujących 
w miejsca pracy dla 
młodzieży

» przyjęcie/nowelizacja 
uchwały ws. ulg 
w podatkach lokalnych 
dla przedsiębiorców 
inwestujących 
w miejsca pracy dla 
młodzieży

•	 Miasto Legnica •	 Miasto Legnica

5.5. Zwiększenie 
świadomości 
przedsiębiorców 
co do znaczenia 
aktywności społecznej 
młodzieży jako jednego 
z wyznaczników 
przydatności do pracy

» promocja aktywności 
społecznej młodzieży 
wśród legnickich 
przedsiębiorców

•	 Miasto Legnica
•	 Organizacje 

pozarządowe
•	 Szkoły i uczelnie

•	 Miasto Legnica
•	 Organizacje 

pozarządowe
•	 Uczelnie
•	 Środki zewnętrzne

 O ile adresatami postulatów zawartych w polityce młodzieżowej Legnicy są najczęściej 
podmioty i osoby z mocy prawa odpowiedzialne za realizację zadań na rzecz poprawy funkcjo-
nowania młodego pokolenia, o tyle to ostatnie również może (a nawet powinno) włączyć się 
w działania wychodzące naprzeciw swoim potrzebom i oczekiwaniom. Zamierzeniem autorów 
niniejszej publikacji jest więc stworzenie grupy inicjatywnej, której najważniejszym zadaniem 
będzie dotarcie do podmiotów mających wpływ na sytuację młodzieży - władze miasta i dzia-
łające na rzecz młodzieży instytucje podległe samorządowi, szkoły, organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorcy, Młodzieżowa Rada Miejska itp. - i zachęcanie ich do implementacji wskazanych 
w niniejszej publikacji działań.
 Kolejnym zadaniem grupy inicjatywnej będzie zbieranie informacji o wszelkich przeja-
wach realizacji zawartych w powyższej publikacji postulatów i ewaluacja ich wpływu na sytu-
ację młodego pokolenia legniczan.

III. Wdrażanie i ewaluacja
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 „Nie można mówić o młodych bez mówienia o przyszłości, i nie można mówić o przy-
szłości bez mówienia o młodych” - to pochodzące z raportu „Młodzi 2011” motto, świetnie 
oddaje ewolucję, jaką przeszło myślenie o pozycji młodego pokolenia w procesie decyzyjnym 
każdej społeczności lokalnej. O ile jeszcze 25 lat temu najważniejszym stojącym przed Polską 
wyzwaniem było określenie demokratycznej formy zarządzania wspólnotą (lokalną, regional-
ną czy narodową), o tyle dzisiaj - gdy wydaje się, że forma nabrała już jasnego, trwałego kształ-
tu - na horyzoncie pojawił się nowy, nie mniej ważny cel. Celem tym jest demokratyzacja treści 
podejmowanych przez rządzących decyzji. By tak się stało, równą szansę na udział w procesie 
decyzyjnym muszą mieć wszystkie grupy społeczne, w tym młodzież. 
 Poniższa publikacja jest właśnie przejawem dążenia do nadania młodym ludziom możli-
wości wpływu na otaczającą ich rzeczywistość społeczną i publiczną. W trakcie dwunastu mie-
sięcy prac nad polityką młodzieżową swojego miasta, dwudziestka młodych legniczan wzięła 
udział w szeregu działań edukacyjnych i konsultacyjnych, by w efekcie opracować niniejszy 
dokument. Dla wszystkich tych, którzy sądzą, że młode pokolenie nie jest gotowe do odpowie-
dzialnej dyskusji o najważniejszych dla całej społeczności lokalnej sprawach, powinien to być 
najlepszy dowód na to, że sytuacja wygląda inaczej.
 Autorzy polityki młodzieżowej Legnicy są świadomi wyzwania, jakie postawili przed 
podmiotami i osobami odpowiedzialnymi za realizację działań na rzecz zapewnienia młodzieży 
jak najlepszego życiowego startu. By wspomóc osiągnięcie oczekiwanych zmian, chętnie sami 
włączą się w realizację przedstawionych przez siebie postulatów. Tak, by zapewnić sobie i całej 
swojej grupie rówieśniczej, optymalne warunki życia. 
 Dziękując wszystkim osobom zaangażowanym w projekt „Młodzi Decydują”, jego reali-
zatorzy - Lokalna Organizacja Turystyczna Zagłębia Miedziowego i Legnickie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Obywatelskich - mają nadzieję, iż nasze obecne i przyszłe działania choć w niewielkim 
stopniu przyczynią się do wzmocnienia roli młodego pokolenia w życiu społecznym i publicz-
nym Legnicy.

Zakończenie
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