
Warszawa, 19 października 2022 r.

Szanowni Państwo,

Zespół ekspertów Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego od niemal 8
lat zajmuje się tematyką wsparcia prawnego oraz merytorycznego organizacji młodzieżowych –
młodzieżowych rad jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych. W trakcie ostatnich dwóch lat realizowaliśmy projekty, które w dużej mierze
przyczyniły się do poprawy działalności oraz organizacji wielu form działalności młodych osób,
szczególnie w obliczu pandemii COVID-19.

Na przełom roku 2022/2023 zaplanowaliśmy projekt ,,Interwencje młodzieżowe”. Głównym filarem,
do którego chcielibyśmy Państwa (oraz członków młodzieżowych organów za Państwa
pośrednictwem) zaprosić jest program „Zagadnienia prawne w praktyce”, który poświęcony jest
działaniom podnoszącym świadomość społeczną osób młodych i skupia się na tytułowych
interwencjach. Projekt zakłada stworzenie kanału komunikacji pomiędzy przedstawicielami młodego
pokolenia a zespołem Instytutu w zakresie zagadnień związanych z partycypacją społeczną
przedstawicieli młodego pokolenia w ramach młodzieżowych organów doradczych, młodzieżowych
rad przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz młodzieżowych organizacji pozarządowych. Do
tej pory, nie istnieje w Polsce narzędzie, które pozwalałoby na bezpośredni kontakt z ekspertem,
który pomoże rozwiać wątpliwości i zasugerować rozwiązanie problemu (związanego np. z
utworzeniem młodzieżowej rady czy wykładnię przepisów ustawy). My takie narzędzie Państwu
oferujemy.

W ramach projektu, zespół adwokatów oraz prawników będzie odpowiadać na problemy zgłaszane
przez młode osoby oraz opiekunów młodzieżowych rad za pośrednictwem skrzynki e-mail oraz
formularza zgłoszeniowego.

Jesteśmy po to, aby pomagać i tłumaczyć aspekty prawne, tak aby młodzież, zrzeszając się w
organach, mogła skupić się wyłącznie na najważniejszym aspekcie – działaniu. Link do formularza
zgłoszeniowego znajdą Państwo pod linkiem: https://bit.ly/mlodziezowerady. Zapraszamy również na
naszą stronę internetową www.interwencje.irepso.pl.

Udzielamy wsparcia całkowicie nieodpłatnie. W razie pytań co do całego przedsięwzięcia,
zachęcamy do kontaktu mailowego na adres: interwencje@irepso.pl. Razem, budujmy partycypację
obywatelską młodych!

Z wyrazami szacunku,
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