


Człowiekiem przedsiębiorczym możemy nazwać  
osobę, która jest otwarta, twórcza a przede 
wszystkim komunikatywna. 

Osoba ta nie zależnie od życiowych przeszkód 
dąży do realizacji wyznaczonych celów, nie boi 
się wyzwań. 

Sukces zawdzięcza swojemu zaangażowaniu i 
dobrej organizacji pracy. Człowiek 
przedsiębiorczy bez względu na wszystko 

potrafi dobrze kierować własną karierą. Umie 
decydować, a także posiada umiejętności 
działania, przewidywania, 
rozwiązywania problemów. 





Młodzieżowa Rada Miejska jest 

reprezentacją uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych w Wołowie. 

Niepełnoletni uczniowie mogą mieć 

również swój wkład w podejmowanie 

decyzji dotyczących młodych ludzi. 

Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed 

wkroczeniem w dorosłość, mogą czynnie 

uczestniczyć w życiu miasta. 





 włączenie młodzieży gminy do współpracy z organami 

samorządu lokalnego 

 kształtowanie poczucia uczestnictwa młodzieży w procesie 

podejmowania decyzji, które mają wpływ na jakość życia w 

środowisku 

  reprezentowanie postaw oraz potrzeb dzieci i młodzieży 

wobec władz gminy jak i innych  instytucji zewnętrznych 

 promowanie sportu i kultury;  



Środki finansowe zapewniające realizację 

celów statutowych Młodzieżowej Rady 

pochodzą z  

wyodrębnionej dla potrzeb działalności 

Rady Miejskiej, części budżetu Gminy. 



Młodzieżowa Rada – wybiera ze swego grona następujące 

organy:  

 

1) Przewodniczącego Młodzieżowej Rady;  

2) Prezydium Młodzieżowej Rady;  

3) Komisję Rewizyjną;  

4) Zespoły problemowe.  



DRUGA SESJA 

MŁODZIEŻOWEJ 

RADY MIEJSKIEJ 



Do zadań Sekretarza 
Młodzieżowej Rady należy w 
szczególności:  

1) prowadzenie dokumentacji 
Młodzieżowej Rady;  

2) zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania Młodzieżowej 
Rady;  

3) sporządzanie protokołów z 
sesji Młodzieżowej Rady i 
posiedzeń Prezydium;  

4) nadzór nad informacją, w 
tym stroną internetową 
Młodzieżowej Rady. 







Aby móc być osobą przedsiębiorczą, błędu nie należy 
traktować jako porażki, lecz należy cieszyć się, że dzięki 
błędom można 

się czegoś nauczyć. Nie wolno bać się zmian i ryzyka, 
należy poszukiwać nowych rozwiązań a w swoim 
działaniu i 

zachowaniu być uczciwym i lojalnym wobec 
podwładnych i współpracujących z Tobą osób. 

Przedsiębiorczość to bardzo ważna cecha. Jeśli chcesz 
być osobą przedsiębiorczą staraj się być otwarta, 
stanowcza, aktywna 
energiczna, sprawna. Musisz być przede wszystkim 
skuteczny w podejmowaniu wyznaczonych zadań. 



Staraj się wyznaczać sobie cele. Wyznaczanie sobie celów jest częścią 
osobistego planowania.  Przez wybranie jasno 

zdefiniowanych celów, możesz mierzyć ich osiąganie. Możesz 
zaobserwować swoje postępy. Przez wyznaczenie celów 

podwyższysz również wiarę w siebie: udowodnisz swoje zdolności i 
kompetencje widząc osiągnięte sukcesy, cele, które sobie 

uprzednio wyznaczyłeś. Proces osiągania celów dodaje Ci pewności, iż 
będziesz w stanie osiągnąć wyższe i trudniejsze cele. 

Zawsze wszystko planuj. Ze względu na czas realizacji można wyodrębnić 
różne rodzaje planowania takie jak: strategiczne, 

czyli plany przyszłościowe, dzięki którym o wiele łatwiej wytyczyć ścieżki 
postępowania i realizacji. Następnym rodzajem 

planowania jest planowanie długoterminowe - konkretne przedsięwzięcia 
służące realizacji nadrzędnego celu, następne- 

średnioterminowe (odpowiedź na pytanie, co należy zrobić, aby 
zrealizować plan długoterminowy) a na końcu 

krótkoterminowe (krótkie zadnia do wykonania) i bieżące (codziennie lub w 
skali tygodnia). Należy pamiętać, że plany 
powinny być celowe, skuteczne i ambitne 




