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Алєксандр Квасьнєвський (Президент Польщі у 1995-2005 

рр.) був останнім керівником молодіжного сектору на 
національному рівні:

1985-1987: міністр у справах молоді (член ради 
міністрів)

1987-1990:  голова державного комітету молоді і 
фізичної культури



Реформа самоврядування у Польщі

• 1990 р. : створення основної одиниці 

самоврядування ґміни (громади)

• 1999 р.: створення системи самоврядування на 

рівні повітів (районів) і воєводств (областей)



На національному центральному рівні справами 
молоді займаються: 

- Міністерство національної освіти

- Міністерство науки і вищої освіти

- Міністерство праці і соціальної політики



Законодавча база:

Закон про самоврядування (1990, 1999)

Закон про організації суспільної користі і волонтертво 
(2003)

Державна стратегія для молоді на період 2003-2012 

Розпорядження Міністра національної освіти і спорту 
з 2005 р. про  позашкільні установи по роботі з 

молоддю



Ґміни і повіти відповідають за організацію і 
фінансування таких  типів позашкілних 
установ/об’єктів по роботі з молоддю:

- палац молоді
- молодіжні дома культури

- міжшкільні спортивні осередки
- політехнічні гуртки

- світлиці позашкільної роботи
- «йорданівські парки» для дітей і молоді

- позашкільні спеціалізовані освітні заклади
- молодіжні хостели



Завдання установ позашкільної роботу з 
молоддю:

- проведення занять для розвитку дітей і 
молоді

- організація відпочинку молоді ікультурних 
заходів 

- реалізація профільних навчальних програм 
даної установи



Міністерство праці і соціальної політики 
фінансує мережу молодіжних корпусів 

добровільного працевлаштування



За ініціативи органів самоврядування можуть 
створюватися молодіжні ради, які мають 

дорадчий голос на засіданнях ради по 
молодіжним питанням



Молодіжна політика на рівні воєводств є 
практично відсутня. Є лише поодинокі винятки:

- воєводство нижньої Селезії є єдиним яке має 
вповноваженого представника у справах молоді

- Свєнтокшиське воєводство створило програму 
“Ініціативи для молоді”

- Західнопоморське воєводство створило 
секретаріат у справах молоді і молодіжний 

інформаційний центр
- Вармісьнко-мазурське воєводство приготувало 

документ “Напрямки молодіжної політики”



Висновки з польського довсіду:
- відсутність держоргану у справах молоді негативно 

впливає на розвиток молодіжної політики
- роль центральних органів влади і органів місцевого 

саморядування має бути збалансована



Дякую за увагу!

andrij.pavlovych@frse.org.pl


