
 

Uchwała Nr III/20/20 

Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

                       z dnia 26 września 2020 roku 

przyjmująca stanowisko Młodzieżowego Sejmiku dotyczące projektu Strategii 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. 

 

Na podstawie § 5 pkt 1 Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

 

W nawiązaniu do Uchwały Nr 2427/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie przyjęcia i skierowania projektu Strategii Rozwoju 

Województwa Świętokrzyskiego 2030+ do konsultacji społecznych, Młodzieżowy 

Sejmik w ramach ww. konsultacji, zgłasza uwagi w załączonym do niniejszej uchwały 

Formularzu konsultacji społecznych projektu SRWŚ 2030+.  

§ 2.  

 

Uchwała zostanie przekazana Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.  

§ 3.  

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Młodzieżowego Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

                                                                                    Przewodnicząca  

                                                                                Młodzieżowego Sejmiku  

 

                                                                                   Zofia Mogielska 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr III/20/20  

 

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ to niezwykle ważny 

dokument określający obszary, cele i kierunki polityki rozwoju naszego regionu na 

najbliższe lata. Doceniamy fakt, iż Młodzieżowy Sejmik został zaproszony do 

konsultacji Strategii, a tym zyskał możliwość współdecydowania o sprawach ważnych 

dla województwa świętokrzyskiego. Rozwój społeczny i gospodarczy regionu w dużym 

stopniu zależy bowiem od aktywności społecznej młodych ludzi, która daje szansę 

nabycia i rozwinięcia wielu umiejętności, w szczególności współpracy w grupie, 

kreatywności, przedsiębiorczości oraz odpowiedzialności za lokalną wspólnotę. 

Dlatego naszym zdaniem, konieczne jest budowanie wśród świętokrzyskiej młodzieży 

poczucia przynależności i identyfikacji z regionem. Przedstawione przez nas uwagi, w 

załączonym do niniejszej uchwały Formularzu konsultacji społecznych projektu SRWŚ 

2030+ mają jeden nadrzędny cel - zatrzymać stale postępującą depopulację regionu 

świętokrzyskiego. Będziemy to w stanie osiągnąć poprzez stworzenie młodzieży 

odpowiednich warunków do rozwoju  na terenie naszego województwa.  

Dlatego popieramy i wspieramy wszelkie działania Samorządu Województwa mające 

na celu poprawę sytuacji ekonomicznej oraz wzrost zamożności społeczeństwa. 

Zdiagnozowane problemy i zaproponowane przez nas rozwiązania, na pewno wpłyną 

na poprawę sytuacji młodych ludzi w Świętokrzyskiem. Dzięki temu będą oni bardziej 

utożsamiać się z terenem, na którym działają, a w konsekwencji pozostaną w swojej 

małej ojczyźnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zał. nr 1 do Uchwały Nr III/20/20 Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2030+ 

PRZEZ MŁODZIEŻOWY SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

  

Zgłaszane uwagi, opinie, propozycje: 

L
p. 

  

Rozdział 

  

  

Stro
na 

 

Obecny 
zapis 

Treść 
uwagi/propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie zmiany 

1. Załącznik II 
do SRWŚ 
2030+. 

364 
,,Dzięki temu 
będą oni 
bardziej 
utożsamiać się 
z terenem, na 
którym 
działają, a w 
konsekwencji 
pozostaną w 
swojej małej 
ojczyźnie.’’ 

 

Dzięki temu będą oni 
bardziej utożsamiać się 
z terenem, na którym 
działają, a w 
konsekwencji 
pozostaną w swojej 
małej ojczyźnie. Ważne 
jest, aby młodzi 
mieszkańcy naszego 
województwa 
poszerzali wiedzę na 
temat swojego miejsca 
pochodzenia. Z 
pewnością wpłynie to 
na podniesienie 
poziomu świadomości i 
identyfikacji młodzieży 
z naszym regionem. W 
tym celu powinna 
zostać stworzona 
oferta turystyczna dla 
szkół.  

Zwracamy również 
uwagę na wspieranie 
rozwoju kultury 

Zwracając uwagę na 
rozwój kultury i turystyki 
w regionie uważamy, że 
popularyzacja „małych 
ojczyzn”, czyli 
poszerzenie wiedzy na 
temat regionów 
województwa 
świętokrzyskiego oraz ich 
atrakcji turystyczno - 
kulturalnych jest 
potrzebna. Młodzież 
potrzebuje wsparcia w 
rozwijaniu swoich 
talentów i pasji.  



poprzez tworzenie 
mechanizmów 
grantowych, które 
pozwalałyby na 
przeprowadzenie 
niewielkich inicjatyw 
twórczych.  

Konieczne jest sprawne 
działanie i promowanie 
istniejących systemów 
finansowych, czyli 
stypendiów, które nie 
ograniczałyby się do 
krótkotrwałej pomocy, 
ale byłyby wsparciem w 
przechodzeniu z 
poziomu amatorskiego 
do profesjonalnego.  

Promowanie 
powszechności 
uczestnictwa w 
kulturze, zwiększyłoby 
liczbę młodzieży 
zainteresowanej 
wydarzeniami 
kulturalnymi. Należy 
stwarzać przestrzenie, 
w których młodzi będą 
czuć się swobodnie.  

Problem 
niewystarczających 
zasobów finansowych 
czy kadrowych w 
ośrodkach kultury 
należy minimalizować 
poprzez współpracę 
różnych instytucji w 
zakresie powstawania i 
wymiany oferty 
kulturalnej. 

 
 

2. Załącznik II 
do SRWŚ 
2030+. 
Obszary 

364 Rozwijane 
powinny być 
dotychczas 
realizowane 

Rozwijane powinny być 
dotychczas realizowane 
programy dedykowane 
młodym ludziom, takie 

Istnieje potrzeba 
wzmocnienia potencjału 
organizacji 
młodzieżowych i 



realizacji 
projektów i 
przedsięwzi
ęcia 
strategiczne 

programy 
dedykowane 
młodym 
ludziom, takie 
jak: „Mania 
Działania”, 
Świętokrzyski 
Program 
Rozwoju 
Liderów 
„Liderzy dla 
młodzieży”, 
które 
przyczyniają 
się do wzrostu 
aktywności 
młodzieży w 
społecznościac
h lokalnych, 
motywują do 
działania, 
pomagają 
rozwiązywać 
codzienne 
problemy, z 
jakimi 
borykają się 
grupy 
młodzieżowe. 

 
 

jak: „Mania Działania”, 
Świętokrzyski Program 
Rozwoju Liderów 
„Liderzy dla młodzieży”, 
które przyczyniają się 
do wzrostu aktywności 
młodzieży w 
społecznościach 
lokalnych, motywują do 
działania, pomagają 
rozwiązywać codzienne 
problemy, z jakimi 
borykają się grupy 
młodzieżowe. Istotnym 
czynnikiem jest 
podniesienie 
kompetencji liderów 
młodzieżowych oraz 
zapewnienie 
mechanizmu wsparcia 
merytorycznego i 
finansowego w celu 
usprawnienia 
działalności grup 
młodzieżowych. 
Przyczyni się do 
wzrostu realizowanych 
przez młodzież 
inicjatyw społecznych 
w regionie. Zostaną 
podniesione 
kompetencje osób 
dorosłych bezpośrednio 
pracujących z 
młodzieżą oraz na rzecz 
młodzieży. Dzięki temu, 
młodzi ludzie 
doświadczą   profesjon
alnego wsparcia w 
rozwoju swoich 
kompetencji 
społecznych i 
obywatelskich, 
inicjatywności, a tym 
samym  zwiększy się 
poziom społecznego 
zaangażowania 
młodzieży. 

 

pracujących z młodzieżą 
oraz zwiększenie dostępu 
do informacji 
młodzieżowej, tak, aby 
większa ilość młodych 
mogła skorzystać  z oferty 
działań lokalnych, 
krajowych i 
międzynarodowych 
prowadzonych przez te  
organizacje. Obecnie 
częstym problem jest 
niedostateczne 
promowanie istniejących 
już konkursów 
grantowych.  



Rozwinięte 
mechanizmy 
informowania o 
pozyskiwaniu środków 
przyczynią się zarówno 
do zwiększenia 
zainteresowania, jak i 
do wzrostu 
różnorodności 
realizowanych 
przedsięwzięć. 

Należy wspierać 
okresowy i prosty 
formalnie system 
wsparcia, jakim jest 
program grantowy 
Mania Działania,  który 
umożliwia 
przeprowadzanie 
niewielkich inicjatyw 
twórczych przez osoby 
lub grupy osób, które 
charakteryzują się 
potencjałem. 

 
 

3. Załącznik II 
do SRWŚ 
2030+. 
Obszary 
realizacji 
projektów i 
przedsięwzi
ęcia 
strategiczne 

364 Młodzieżowi 
radni 
(przedstawici
ele 
młodzieżowyc
h rad, 
samorządów 
uczniowskich i 
studenckich 
oraz 
organizacji 
pozarządowyc
h działających 
na rzecz 
młodzieży) 
zwracają 
uwagę na 
konieczność 
podjęcia 
działań na 
rzecz 
zwiększenia 

Młodzieżowi radni 
(przedstawiciele 
młodzieżowych rad, 
samorządów 
uczniowskich i 
studenckich oraz 
organizacji 
pozarządowych 
działających na rzecz 
młodzieży) zwracają 
uwagę na konieczność 
podjęcia działań na 
rzecz zwiększenia 
społecznego 
zaangażowania 
młodzieży w naszym 
regionie.   

Zależy nam, by jak 
najwięcej samorządów 
uczniowskich w 
naszym województwie 

Zaproponowane przez 
nas działania ożywią nie 
tylko społeczność szkolną, 
ale również społeczność 
lokalną, nadając 
społeczeństwu 
obywatelskiemu dużo 
charakteru i zwiększy w 
nim partycypację 
młodych.  

Zbierając wstępne dane 
dotyczące aktywności 
wszystkich istniejących 
młodzieżowych gremiów, 
możemy dostrzec 
problem aktywizmu 
wśród młodych. 



społecznego 
zaangażowani
a młodzieży w 
naszym 
regionie. 
Młodzi radni 
zwracają 
również 
uwagę na 
konieczność 
wspierania i 
promowania 
działalności 
młodzieżowyc
h rad miast i 
gmin 
działających 
w regionie 
świętokrzyski
m poprzez 
kontynuację 
organizacji 
cyklicznych 
konferencji 
skierowanych 
do 
przedstawiciel
i 
młodzieżowyc
h rad i ich 
opiekunów. 

korzystało z 
możliwości współpracy 
z trzema grupami 
podmiotów: 
organizacjami 
pozarządowymi, 
lokalnymi 
przedsiębiorcami czy 
też z centrami 
koordynującymi akcje 
wolontariatu.  Młodzie
żowe rady gmin i miast 
województwa 
świętokrzyskiego 
wyrażają potrzebę 
stałej współpracy i 
wsparcia 
merytorycznego. 
Widzimy potrzebę 
opracowania pełnej 
diagnostyki 
prawidłowego 
funkcjonowania 
młodzieżowych rad. 
Konieczne jest 
organizowanie 
cyklicznych konferencji 
skierowanych do 
przedstawicieli 
młodzieżowych rad i 
ich opiekunów, należy 
regularnie 
przeprowadzać 
stosowne szkolenia, 
będące impulsem do 
dalszych działań dla 
lokalnych 
reprezentantów 
młodzieży. 
Młodzieżowe Rady w 
celu usprawnienia 
swoich działań 
powinny prowadzić 
regularną współpracę 
z lokalnymi 
organizacjami 
pozarządowymi 
poprzez udział w 
szkoleniach, 
konsultacje oraz 



wymianę dobrych 
praktyk. 

 
 

4. Załącznik II 
do SRWŚ 
2030+. 
Obszary 
realizacji 
projektów i 
przedsięwzi
ęcia 
strategiczne 

364 Młodzieżowy 
Sejmik widzi 
również 
potrzebę 
promocji 
przedsiębiorcz
ości wśród 
młodych ludzi, 
wsparcie i 
doradztwo w 
działaniach 
związanych z 
założeniem 
firmy. 

Młodzieżowy Sejmik 
widzi również 
potrzebę promocji 
przedsiębiorczości 
wśród młodych ludzi, 
wsparcie i doradztwo 
w działaniach 
związanych z 
założeniem firmy. 

Wskazana jest ścisła 
współpraca środowiska 
akademickiego z 
otoczeniem 
biznesowym i parkami 
technologicznymi, 
która przyczyniłaby się 
do podniesienia 
znajomości lokalnego 
rynku pracy wśród 
studentów. System i 
metody pracy są 
niejednokrotnie 
przestarzałe, a młodzi 
ludzie nie mogą 
wykazać się 
innowacyjnymi 
rozwiązaniami przez ich 
niewystarczającą 
powszechność. 

Chcielibyśmy zwrócić 
uwagę na konieczność 
zwiększenia liczby 
miejsc pracy, z 
uwzględnieniem 
pracowników – 
absolwentów szkół 
zawodowych czy 
techników, zachęcenie 
inwestorów spoza 
województwa do 
umiejscowienia na 
terenie regionu 
świętokrzyskiego 

Młodzież powinna mieć 
możliwość poszerzania 
wiedzy dotyczącej 
zarządzania finansami i 
możliwości działań 
związanych z 
przedsiębiorczością. 
Wszelkie konferencje, 
debaty czy konkursy 
mogłyby zachęcić młodych 
ludzi do głębszego 
zainteresowania się tymi 
tematami i poszerzania 
wiedzy w tym kierunku. W 
przyszłości mogłoby to 
skutkować m.in. wzrostem 
liczby przedsiębiorstw w 
naszym województwie. 

W Świętokrzyskiem, wiele 
firm poszukuje głównie 
wykwalifikowanych 
pracowników, a ci z 
mniejszymi 
predyspozycjami mają 
problem ze znalezieniem 
pracy.  

 



swoich fabryk czy 
zakładów pracy.  

 
 

5. Załącznik II 
do SRWŚ 
2030+. 
Obszary 
realizacji 
projektów i 
przedsięwzi
ęcia 
strategiczne 

364 - angażowanie 
młodzieży w 
działania 
samorządu 
województwa 
w obszarze 
współpracy 
zagranicznej. 

Wymiany 
międzynarodowe 
młodzieży, spotkania, 
debaty, mają na celu 
przybliżenie 
problematyki 
współpracy rozwoju 
gospodarczego, 
społecznego i 
turystycznego oraz 
zachęcenie młodych 
ludzi do aktywności 
społecznej. Młodzież 
powinna mieć 
możliwość poznawania 
innych kultur poprzez 
dostosowane do ich 
potrzeb oraz wieku 
programy współpracy 
międzynarodowej oraz 
wymiany. Zostaje przez 
to zwiększona 
możliwość kontaktu z 
decydentami. 
Uważamy za ważne 
włączenie młodzieży w 
międzynarodowy 
wolontariat i akcje 
humanitarne w celu ich 
upowszechnienia. 

 

Uważamy, że zwiększenie 
przestrzeni do dzielenia 
się doświadczeniami, 
wymiany poglądów czy 
pomysłów na rozwój 
swoich małych 
społeczności i organizacji, 
pozwala młodzieży 
poszerzać horyzonty i 
przekraczać bariery 
zarówno językowe, jak też 
związane z 
nawiązywaniem nowych 
kontaktów i 
znajomości.  Rozpowszec
hnianie i promocja akcji 
humanitarnych oraz 
związanych z 
wolontariatem, mogłoby 
zwiększyć ich zasięg i 
rozszerzyć działalność. 

 

6. brak brak W związku z 
nie 
uwzględnieni
em we 
wcześniejszyc
h 
rekomendacja
ch zagadnień 
z zakresu 
edukacji i 
szkolnictwa, 
pragniemy 

Ważnym aspektem 
ulepszenia oferty 
edukacyjnej jest 
inicjowanie 
współpracy 
szkolnictwa 
ponadpodstawowego 
z wyższym. Należy 
dążyć do określenia i 
dalszego rozwinięcia 
kompetencji ucznia w 
sferach edukacyjnych, 

Uważamy, że młodzież 
powinna czuć wsparcie w 
trakcie edukacji ze strony 
nauczycieli. Pragniemy 
również wspierać oświatę 
w naszym województwie, 
dając młodzieży głos oraz 
wsparcie merytoryczne.  



wnieść 
powyższe 
wnioski z 
konsultacji 
społecznych. 

pozwalających mu 
wybrać przyszłą 
ścieżkę kariery 
zawodowej przy 
pomocy szkolnych 
programów 
związanych z 
doradztwem 
zawodowym, 
przeprowadzanych z 
udziałem ekspertów-
specjalistów, z 
konkretnych dziedzin. 
Istotne jest również 
zapewnienie młodym 
ludziom  możliwości 
uczestnictwa w 
różnorodnych 
zajęciach 
pozalekcyjnych 
realizowanych przy 
udziale placówek 
edukacyjnych, 
ośrodków kultury, 
dzięki czemu mogliby 
rozwijać swoje pasje i 
zainteresowania.   

Profilaktyka zaburzeń 
psychicznych w 
ramach edukacji 
szkolnej powinna 
odbywać się 
regularnie w formie 
warsztatów z 
wykwalifikowanym 
specjalistą. Ponadto 
należy rozwijać 
poziom przygotowania 
zawodowego 
psychologów i 
pedagogów szkolnych 
oraz działań na rzecz 
podwyższenia stopnia 
zaufania młodzieży do 
tych instytucji.  

Nauczyciele powinni 
legitymizować się 
także wiedzą z zakresu 
skutecznych metod 



uczenia się, aby móc 
prezentować je 
uczniom oraz 
wykorzystywać w 
praktyce. 

Ważną kwestią dla 
świętokrzyskich 
studentów jest 
możliwość nauki  
swojego przyszłego 
zawodu podczas 
praktyk w miejscach i 
na stanowiskach, gdzie 
w przyszłości chcieliby 
pracować.  

Zwracamy również 
uwagę na stypendia dla 
najlepszych studentów, 
które mogłyby być 
przyznawane z 
uwzględnieniem ich 
działalności społecznej i 
aktywności 
obywatelskiej. 

7.  brak brak W związku z 
nie 
uwzględnieni
em we 
wcześniejszyc
h 
rekomendacja
ch zagadnień 
z zakresu 
ekologii i 
ochrony 
środowiska, 
pragniemy 
wnieść 
powyższe 
wnioski z 
konsultacji 
społecznych. 

Należy zaangażować 
młodzież z małych 
miejscowości przez 
organizację wydarzeń 
związanych z tematyką 
ekologii, nie 
zapominając przy tym o 
terenach miejskich, w 
których problemami są 
m.in. zalegające 
odpady, 
zanieczyszczenie 
powietrza, wyniszczała 
zieleń miejska.  

Należy zorganizować 
pomoc w otwieraniu 
start-upów 
nastawionych na 
działalność związaną z 
tematyką ochrony 
środowiska. Zachęcenie 
młodych 
przedsiębiorców do 

Jednym z głównych 
problemów województwa 
świętokrzyskiego jest brak 
promocji ekologii oraz 
możliwości propagowania 
jej w małych 
miejscowościach ze 
względu na mniejszą 
świadomość mieszkańców. 
Poważnym problemem 
zarówno w województwie 
świętokrzyskim jak i całym 
kraju jest zanieczyszczenie 
powietrza.  
 



zainteresowania się tą 
dziedziną oraz 
udzielenie im wsparcia 
w prowadzeniu 
działalności. 

Bardzo istotna jest 
również promocja już 
istniejących programów 
środowiskowych. W 
tym celu powinny być 
prowadzone kampanie 
medialne. 

Proponujemy również 
instalację liczników 
mierzących poziom 
zanieczyszczenia 
powietrza w mniejszych 
miejscowościach oraz 
w pobliżu fabryk.  

Otwieranie na terenie 
województwa farm 
słonecznych pomoże 
rozwiązać problem, 
jakim jest pozyskiwanie 
energii ze spalania 
węgla. Pozwoli na 
znaczne zmniejszenie 
zanieczyszczenia 
powietrza, tak samo jak 
zachęcenie prywatnych 
firm do inwestowania 
w odnawialne źródła 
energii na terenie 
województwa. 

8.  brak brak W związku z 
nie 
uwzględnieni
em we 
wcześniejszyc
h 
rekomendacja
ch zagadnień 
z zakresu 
ochrony 
zdrowia, 
pragniemy 

Zwracamy uwagę na 
rzetelne, stabilne 
źródło informacji w 
aspekcie ochrony 
zdrowia. Dobitnie tę 
potrzebę uwidoczniła 
sytuacja 
epidemiologiczna 
związana z 
rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa. W czasie 
jej trwania młodzi 
ludzie borykali się z 

Efektywne informowanie 
młodzieży np. stworzenie 
kampanii społecznej 
mającej na celu 
rozpropagowanie 
telefonów zaufania oraz 
pracy oddziałów 
psychiatrycznych, mogłoby 
wpłynąć na zmniejszenie 
ilości samobójstw oraz 
okaleczeń wśród młodych 
ludzi. Zwiększenie 
wrażliwości społecznej na 



wnieść 
powyższe 
wnioski z 
konsultacji 
społecznych. 

problemami 
psychicznymi, 
dodatkowo 
spowodowanymi przez 
wiele nieprawdziwych 
informacji.  

 

Młodzi ludzie najwięcej 
czasu spędzają w 
placówkach 
edukacyjnych. Dlatego 
zwracamy uwagę na 
konieczność 
przeprowadzenia 
bezpłatnych szkoleń dla 
nauczycieli, podczas 
których dowiedzieliby 
się, jak mogą pomóc 
osobom z zaburzeniami 
zdrowia psychicznego, 
depresją czy 
zaburzeniami żywienia. 

Ważne jest budowanie 
partnerstwa na linii 
nauczyciel – uczeń, 
uczeń - nauczyciel. 
Uczniowie często nie 
ufają swoim 
nauczycielom, a to oni 
mimo swojej funkcji 
powinni 
interweniować, gdy 
zobaczą pogorszenie 
się zdrowia 
psychicznego. Szkolenia 
nauczycieli z 
komunikacji i 
budowania relacji z 
uczniami, z pewnością 
efektywnie wpłynęłyby 
na stan zdrowia 
psychicznego młodzieży 
i dzieci. Ważnym 
aspektem są zajęcia 
profilaktyki zdrowia 
psychicznego dla dzieci 
i młodzieży, jak również 
zapewnienie 
odpowiedniej opieki 

problemy drugiej osoby 
poprzez przekazy 
medialne, szczególnie 
spoty reklamowe mogą 
zmienić zdanie lub sposób 
postrzegania wielu ludzi na 
choroby. 



psychologów i 
psychiatrów dla dzieci i 
młodzieży. 
 

  

 

 


