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Młodzieżowa Akademia Liderów Klimatu w Radomsku 
Pytania i Odpowiedzi 

 
1. Co to jest Młodzieżowa Akademia Klimatu? 

Młodzieżowa Akademia Klimatu (w skrócie: MALK) to oferta dla młodych ludzi, którzy chcą 

rozwijać swoją wiedzę na temat wyzwań związanych ze zmianą klimatu oraz aktywnie 

działać w swoim najbliższym otoczeniu. Akademia to przestrzeń nauki, współpracy 

i inspiracji.  

W ramach Akademii zrealizowany zostanie cykl warsztatów, debata publiczna i narada 

klimatyczna. Efektem tych działań będzie stworzenie rekomendacji dla miasta, a docelowo 

- powołanie Sekcji Klimatycznej w Młodzieżowej Radzie Miasta.  

Uczestnicy Akademii otrzymają dostęp do wiedzy, ale też będą zachęcani, by dzielić się 

swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Akademia ma być miejscem, gdzie głos 

młodych ludzi jest ważny i słyszany. 

 

2. Dlaczego warto zgłosić się do Młodzieżowej Akademii Liderów Klimatu? 

Akademia daje możliwość rozwoju, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności bezpośrednio od 

osób, które angażują się na rzecz klimatu, rozumieją jak działa miasto oraz wspierają różne 

formy zaangażowania społecznego. Akademia umożliwia nawiązanie dialogu młodych 

z lokalnymi władzami. Jest też przestrzenią nawiązania kontaktów z rówieśnikami 

o podobnych zainteresowaniach. 

Akademia nie tylko pokazuje w jaki sposób można wziąć odpowiedzialność za miejsce 

w którym się mieszka, ale też, co szczególnie istotne, daje poczucie wpływu na 

rzeczywistość.  

 

3. Kto może wziąć udział w projekcie? 

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie radomszczańskich szkół w wieku pomiędzy 13 

a 19 lat. 

 

4. Czy, żeby wziąć udział w Akademii trzeba być pełnoletnim? 

Nie, nie trzeba. Trzeba mieć ukończone 13 lat i nie więcej niż 19, wypełnić formularz 

zgłoszeniowy, przejść rekrutacji. 
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5. Czy trzeba mieć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych? 

Tak. Niepełnoletni uczestnicy muszą mieć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda 

na udział w Akademii musi być poświadczona w Umowie uczestnictwa podpisem opiekuna 

lub rodzica. 

 

6. Gdzie można szukać informacji na temat projektu, warsztatów i rekrutacji? 

Wszystkie informacje o projekcie są dostępne na stronie Fundacji WiseEuropa 

(https://wise-europa.eu/mlodziezowa-akademia-liderow-klimatu-w-radomsku/) i na 

stronie Miasta Radomska (https://www.radomsko.pl/) 

 

7. O czym i kiedy będą warsztaty? 

W ramach Akademii odbędą się trzy warsztaty, dotyczące zmian klimatu (w kontekście 
globalnym i lokalnym), zaangażowania młodych w sprawy lokalne oraz przyszłości miasta.  
Więcej szczegółów znajdziecie na stronie:  

https://wise-europa.eu/mlodziezowa-akademia-liderow-klimatu-w-radomsku/ 

 

8. Czy zajęcia będą odbywać się na żywo czy on-line? 

Planujemy przeprowadzić zajęcia na żywo - stacjonarnie, ale będziemy dostosowywać się 

do sytuacji epidemiologicznej. 

 

9. Czy mogę opuścić jakieś zajęcia? 

Zgodnie z umową uczestnictwa konieczna jest obecność na 80 proc. zajęć, żeby uzyskać 

dyplom ukończenia Akademii. Jeśli przyczyną nieobecności na zajęciach byłaby choroba, 

wówczas możliwe jest opuszczenie maksymalnie jednego warsztatu. Dotyczy to również 

sytuacji objęcia kwarantanną, gdy zajęcia są prowadzone stacjonarnie. 

 

10. Czy organizatorzy zapewniają spełnienie warunków sanitarnych, jeśli zajęcia odbędą się 

na żywo? 

Tak. Dla uczestników i wykładowców dostępne będą maski i środki dezynfekcyjne. Miejsca 

będą zdezynfekowane. Warunki będą uwzględniały aktualne obostrzenia związane 

z dystansem społecznym.  

 

11. Czy możliwy jest dowóz na zajęcia? 

Nie. Organizatorzy nie zapewniają dowozu z i na zajęcia. 

 

12. Czy zajęcia są płatne? 

Nie. Udział w Akademii jest bezpłatny. 

 

https://wise-europa.eu/mlodziezowa-akademia-liderow-klimatu-w-radomsku/
https://www.radomsko.pl/
https://wise-europa.eu/mlodziezowa-akademia-liderow-klimatu-w-radomsku/
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13. Kto finansuje Akademię? 

Akademia finansowana jest ze  środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, edycja 2021. 

Priorytet 3: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym  

Miasto Radomsko udostępnia w ramach Akademii pomieszczenia na warsztaty i wspiera 

rekrutację, oraz bierze udział we wszystkich spotkaniach. 

 

14. Kto jest organizatorem projektu i Akademii? 

Organizatorem wszystkich działań w projekcie jest Fundacja WiseEuropa z Warszawy. 

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową, która specjalizuje się z jednej strony 

w kwestiach ekonomicznych, w tym właśnie klimatycznych i energetycznych a z drugiej 

w kwestiach lokalnych i związanych z udziałem i wpływem społeczności na to co dzieje się 

na jej podwórku.  

Naszym partnerem jest miasto Radomsko, które chce aktywnie otwierać się na kwestie 

udziału mieszkańców w rozwoju miasta i stara się rozumieć wyzwania związane 

ze mianami klimatycznymi.  

 

15. Do kiedy można się zgłosić do udziału w projekcie? I jak wygląda proces rekrutacji? 

Do projektu można się złościć wypełniając internetowy formularz dostępny na stronie 

https://wise-europa.eu/mlodziezowa-akademia-liderow-klimatu-w-radomsku/ 

Rekrutacja trwa do 22.10.2021. 

Po tym terminie komisja konkursowa oceni zgłoszenia i wyłoni uczestników Akademii. 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie https://wise-europa.eu/mlodziezowa-akademia-

liderow-klimatu-w-radomsku/ w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania 

zgłoszeń 

 

16. Gdzie zostaną opublikowane wyniki rekrutacji? 

Na stronie Fundacji WiseEuropa  na stronie https://wise-europa.eu/mlodziezowa-

akademia-liderow-klimatu-w-radomsku/ na stronie Miasta Radomska 

https://www.radomsko.pl/ 

 

17. Co to znaczy, że mam napisać w formularzu, jakie mam zainteresowania społeczne? 

Nie chodzi o to, by napisać, że chodzicie na kółko szachowe, gracie w koszykówkę lub lubcie 

gry planszowe (choć to wszystko w życiu też jest ważne), ale o tym co interesuje was 

w świecie dookoła, na waszym osiedlu, w waszej szkole, w waszym mieście, w Polsce, 

Europie czy na całym świecie, coś co budzi waszą wątpliwość, z czym się nie zgadzacie lub 

co was inspiruje i daje motor do działania np. w waszej działalności społecznej (jeśli taką 

macie). 

 

 

https://wise-europa.eu/mlodziezowa-akademia-liderow-klimatu-w-radomsku/
https://wise-europa.eu/mlodziezowa-akademia-liderow-klimatu-w-radomsku/
https://wise-europa.eu/mlodziezowa-akademia-liderow-klimatu-w-radomsku/
https://wise-europa.eu/mlodziezowa-akademia-liderow-klimatu-w-radomsku/
https://wise-europa.eu/mlodziezowa-akademia-liderow-klimatu-w-radomsku/
https://www.radomsko.pl/
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18. Co znaczy punkt w formularzu –„Jakie są najważniejsze inicjatywy/projekty/wydarzenia, 

które organizowałeś/łaś lub współorganizowaliście? Jakie rezultaty przyniosły?” 

Pytanie dotyczy dotychczas podejmowanych działań, które organizowaliście lub których 

częścią byliście – konkretnego projektu, inicjatywy lub wydarzenia w klasie, szkole, 

na podwórku, w domu kultury, w klubie do którego chodzicie. Może sadziliście drzewa, 

sprzątaliście śmieci, ze znajomymi z podwórka zorganizowaliście coś dla innych. Pytamy 

też o rezultat tych działań – czyli co na końcu z tego wszystkiego wynikło i to o to jaka 

dokładnie była akurat Twoja rola. 

 

19. Co mam odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego chcesz wziąć udział w Akademii?” 

Tym pytaniem chcemy poznać Wasz cel i Waszą motywację – powody decyzji o zgłoszeniu 

się do Akademii. Zależy nam na tym, żeby w Akademii wzięły udział osoby, które również 

po zakończeniu jej trwania będą zmotywowane do dalszych działań i wykorzystają to czego 

się nauczyły, do dalszej aktywności.  

 


