
 

UCHWAŁA Nr 25 
MŁODZIE ŻOWEJ RADY MIASTA KONINA 

z dnia 20 maja 2014 roku 
w sprawie współpracy Młodzieżowej Rady Miasta Konina  

z Konińską Grupą "Profilaktyka a Ty" 
 

Na podstawie § 6,  pkt. 1, 4, 6 i 13 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina, będącego 
Załącznikiem do Uchwały nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku 
w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina (ogłosz. w Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego poz. 6988) – Młodzieżowa Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Młodzieżowa Rada Miasta Konina podejmuje współpracy z Konińską Grupą programu 
„Profilaktyka a Ty”.  

 
§ 2. 

Młodzieżowa Rada Miasta Konina zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań 
związanych z realizacją programu „Profilaktyka a Ty” w roku 2014, w mieście Koninie 
poprzez promocję wydarzenia w konińskich szkołach i lokalnych środowiskach 
młodzieżowych, popularyzację i wdrażanie niesionej przez program tematyki oraz czynne 
zaangażowanie się w pracę i pomoc podczas 9. Przystanku „PaT” w Koninie. 

 
§ 3. 

Jako koordynatorkę Młodzieżowej Rady Miasta Konina do współpracy z Konińską Grupą  
„PaT” wyznacza się Radną Aleksandrę Ciechanowską. 

 
§ 4. 

Dokument stanowiący o współpracy Młodzieżowej Rady Miasta Konina z Konińską Grupą  
„PaT” stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady 
 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący  
Młodzieżowej Rady Miasta Konina 

 
Bartosz MAŁACZEK 

 

 



 

Uzasadnienie 
 

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”: co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki 
uzależnień? Program realizuje Zespół Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Publicznego 
Gabinetu Komendanta Głównego Policji poprzez Impresariat PaT w Warszawie. 

Program realizuje swoje cele poprzez:  

• Komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) 
wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych 
na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu  
i aktywną współpracą z samorządami. 

• Zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie 
aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw. 

• Inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień  
oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi. 

• Tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie  
bez uzależnień. 

Jednym z obszarów działania programu poza rodzicami i pedagogami jest praca z młodzieżą. 
Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka,  
a więc te same lub podobne wartości i cele zawarte w statucie Młodzieżowej Rady Miasta 
Konina, które Rada stara się realizować na rzecz młodych ludzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  
do Uchwały Nr 25 

Młodzieżowej Rady Miasta Konina 
z dnia 20 maja 2014 roku 

 
w sprawie współpracy Młodzieżowej Rady Miasta Konina  

z Konińską Grupą "Profilaktyka a Ty" 
 
 
 

LIST INTENCYJNY – DEKLARACJA WSPÓŁPRACY 
 

pomiędzy 
 
 

Młodzieżową Radą Miasta Konina 
 

a 
 

Konińską Grupą programu „Profilaktyka a Ty” 
 
 
 
 
 

~~ PREAMBUŁA ~~ 
 

Młodzieżowa Rada Miasta Konina zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań 
związanych z realizacją programu „Profilaktyka a Ty” w roku 2014, w mieście Koninie 

poprzez promocję wydarzenia w konińskich szkołach i lokalnych środowiskach 
młodzieżowych, popularyzację i wdrażanie niesionej przez program tematyki oraz czynne 

zaangażowanie się w pracę i pomoc podczas 9. Przystanku „PaT” w Koninie. 
 
 
 
 
 
 
 

W IMIENIU  
MŁDZIEŻOWEJ RADY MIASTA KONINA 

W IMIENIU  
KONIŃSKIEJ GRUPY „PaT” 

 
 
 

Bartosz Małaczek 
Przewodniczący Rady 

 
 
 

Aleksandra Ciechanowska 
Lider Grupy 

 
 


