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Młodzieżowa Rada Miasta

Droga Młodzieży,

pragniemy poinformować, że Minister Środowiska przy współpracy z Rzecznikiem Praw 

Dziecka RP i Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych powołuje do życia Młodzieżową Radę 

Ekologiczna działającą przy Ministrze. W skład Rady wejdą 32 osoby w wieku pomiędzy 13 a 

21 rokiem życia, pochodzące z całej Polski. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla 

dzieci i młodzieży chcących zaangażować się w działania na rzecz ochrony środowiska. 

Inauguracja projektu odbędzie się podczas pierwszego posiedzenia organu we wrześniu 

bieżącego roku. 

Projekt pozwoli zaangażować się środowisku młodzieżowemu w działania 

proekologiczne co pozwoli na zbudowanie większego poczucie odpowiedzialności za 

otaczające nas środowisko. Dzięki współpracy z ekspertami i instytucjami podlegającymi 

Ministerstwu Środowiska uczestnicy projektu nabędą ekspercką wiedzę, a także poznają pracę 

osób aktywnie zaangażowanych w ochronę przyrody. Uważamy, że projekt pozwoli na 

merytoryczne przygotowanie młodzieżowych liderów ekologii, którzy będą prowadzić 

działania na poziomach lokalnych w celu budowania świadomości ekologicznej wśród 

rówieśników. Istotnym jest dla nas poznanie opinii i pomysłów młodych ludzi 

przedstawiających swój własny punkt widzenia na bieżące zmiany i sytuacje, które zostaną 

włączone w prace nad kreowaniem polityki ekologicznej państwa. 
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W związku z prowadzeniem rekrutacji do powyższego projektu, zgłaszamy się z prośbą 

o udostępnienie na Państwa kanałach informacyjnych materiałów przygotowanych przez 

Ministerstwo Środowiska. Dzięki  zaangażowaniu Młodzieżowych Rad Miejskich będziemy 

mogli dotrzeć do większej liczby dzieci i młodzieży chcących zaangażować się w działania 

Młodzieżowej Rady Ekologicznej. Doświadczenie nabyte w działalności samorządowej będzie 

aspektem pozytywnie wpływającym na działalność MRE. Poprzez współpracę z 

Młodzieżowymi Radami wierzymy, że wiadomość o inicjatywie Ministra Środowiska dotrze do 

każdej osoby chcącej wziąć udział w projekcie.

Formularz rekrutacyjny znajduje się na stronie internetowej Młodzieżowej Rady 

Ekologicznej: mre.srodowisko.gov.pl. Zachęcamy także do zapoznania się z bieżącymi 

informacjami publikowanymi na naszym profilu na Facebook.

W pakiecie medialnym udostępnionym Państwu znajdują się takie materiały jak: grafiki 

promocyjne, notatki prasowe na stronę internetową oraz Facebook. Wszystkie materiały 

można pobrać za pośrednictwem linku: https://mre.srodowisko.gov.pl/materialy-

promocyjne/ 

W razie pojawienie się pytań bądź problemów z materiałami nasz Zespół Organizacyjny 

jest do Państwa dyspozycji pod adresem: mre@srodowisko.gov.pl

Z poważaniem

Sebastian Tomczak
Dyrektor
Ministerstwo Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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