
Warszawa, dnia 9 czerwca 2011 r.

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia

Dnia 7 czerwca 2011 roku w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Senackiego

Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia. Gościem Zespołu był Pan Andrzej Dąbrowski,

Przewodniczącego Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM), który przybliżył

okoliczności powstania Rady oraz plany jej działań na najbliższą przyszłość.

Pan Andrzej Dąbrowski omówił historię powołania PROM-u, którą poprzedziły

trwające rok prace Grupy Inicjatywnej. W jej skład wchodzili przedstawiciele około

czterdziestu organizacji młodzieżowych, między innymi Niezależne Zrzeszenie Studentów,

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Młodzieży

Wiejskiej, czy Akademicki Związek Sportowy. Członkami Polskiej Rady Organizacji

Młodzieżowych mogą zostać organizacje, w których co najmniej 2/3 członków ma nie mniej

niż 15 lat i nie więcej niż 35 lat. W pracach PROM-u będą również mogły uczestniczyć

Młodzieżowe Rady Miast, chociaż nie posiadają osobowości prawnej, która jest niezbędna do

uzyskania członkowstwa. Mogą one jednak, podobnie jak fundacje powiązane z działalnością

na rzecz młodzieży, współpracować z PROM-em. Pan Dąbrowski przedstawił

charakterystykę Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, która jest związkiem

stowarzyszeń polskich organizacji młodzieżowych oraz organizacji zrzeszających młodzież.

Obecnie zrzesza ona około ćwierć miliona osób, zgrupowanych w dwóch strukturach:

organizacji dużych, liczących powyżej 5 tysięcy członków i organizacji małych, takich jak

organizacje osiedlowe, sportowe i edukacyjne.

W dalszej części wypowiedzi Pan Andrzej Dąbrowski przybliżył działalność Rady,

która  opiera się na aktywności i pracy członków. Rada uznaje zasadę równości

i niezależności organizacji członkowskich, kieruje się w swoich działaniach zasadą

pomocniczości wobec organizacji członkowskich – wspiera działania organizacji

członkowskich, nie zastępując ich aktywności. Rada nie może podejmować działań, które

powodowałyby osłabienie tworzących ją organizacji lub działań, które byłyby wobec

organizacji członkowskich konkurencyjne. Rada może wypowiadać się w sprawach

publicznych, w szczególności dotyczących młodzieży. Cele PROM-u to przede wszystkim
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współtworzenie polityki młodzieżowej, upowszechniania idei uczestnictwa młodzieży

w życiu publicznym, informowanie opinii publicznej o sytuacji młodzieży w Polsce. PROM

wspiera wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy organizacjami młodzieżowymi,

zrzeszającymi młodzież i działającymi na rzecz młodzieży, ułatwia nawiązywania kontaktów

pomiędzy polskimi organizacjami młodzieżowymi i zrzeszającymi młodzież, a partnerami za

granicą, wspiera też rozwój polskich organizacji młodzieżowych i zrzeszających młodzież.

Do najważniejszych planów PROM-u na najbliższą przyszłość należy wykorzystanie

szansy jaką daje polskiej młodzieży prezydencja w Unii Europejskiej. PROM utworzył w tym

celu krajową grupę roboczą, która współpracuje bezpośrednio z organami UE w Brukseli.

Najistotniejszym zadaniem jakie stoi przed PROM-em jest przeprowadzenie w Polsce dialogu

usystematyzowanego. Jest to ważna inicjatywa na poziomie unijnym, dająca młodzieży

możliwość wypowiedzenia się na tematy drogą konsultacji krajowych, których rezultaty

są  opracowywane w ramach Unijnych Konferencji Młodzieżowych (European Youth

Conferences).

W trakcie dyskusji, jaka nastąpiła po wystąpieniu Przewodniczącego PROM-u,

senatorowie wyrazili swoje zainteresowanie tą inicjatywą. Jednocześnie dostrzegli zagrożenia

dla Rady w podejmowaniu działań niekoniecznych (fikcyjnych) oraz braku spoiwa, jakim jest

wspólna idea łącząca organizacje, jak etyka czy patriotyzm. Senatorowie wyrazili także

obawy, co do przyszłości kadr kierujących Radą, gdyż w wielu organizacjach młodzieżowych

po odejściu aktualnego kierownictwa organizacja upada z powodu braku wykwalifikowanych

następców.

Pan Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że ciężko jest ideowo spajać tyle różnorodnych

organizacji, zwłaszcza w konsumenckim świecie, jednak charakter Rady polega na byciu

swoistym łącznikiem, który poprzez prowadzenie konsultacji tworzy wspólne stanowisko.

Kolejnym zagadnieniem interesującym senatorów była współpraca PROM-u

z zagranicznymi Radami Młodzieżowymi, która już się rozpoczęła. Polska Rada Organizacji

Młodzieżowych początkowo nawiązała w tym zakresie kontakt z Ministerstwem Edukacji

Narodowej, a następnie z niemieckimi grupami tworzącymi Unię, z największą w Europie

i najprężniej działającą  Radą Litewskich Organizacji Młodzieżowych oraz Youth Forum

Jeunesse, zrzeszającej organizacje młodzieżowe zarówno Unii Europejskiej, Rady Europy,

jak i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Omówiono również działanie wewnętrzne, jakie może podjąć PROM, zwracając

uwagę na to, że Polska jest krajem dużym, o licznej populacji ludzi młodych.
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Reprezentowanie organizacji członkowskich wobec sektora publicznego i innych środowisk

oraz rzecznictwo interesów organizacji młodzieżowych, zrzeszających młodzież –

i działających na rzecz młodzieży wobec administracji publicznej i innych środowisk, jest

kolejną szansą na poprawę sytuacji młodych ludzi w Polsce.

Na zakończenie spotkania przewodniczący Zespołu, senator Kazimierz Wiatr zaprosił

Polską Radę Organizacji Młodzieżowych do dalszej współpracy z Zespołem i podkreślił

nadzieje związane z jej działalnością.

W kwestiach formalnych, do Zespołu swój akces zgłosił senator Tadeusz Skorupa.

Od lewej: senator Zbigniew Szaleniec, pan Andrzej Dąbrowski, senator Kazimierz Wiatr,

senator Tadeusz Skorupa.


