
Instytucje

A. Urząd Miejski, ul. Radomska 45
B. Starostwo Powiatowe w Starachowicach, 

ul. Doktora Władysława Borkowskiego 4 
C. Muzeum Przyrody i Techniki, ul. Wielkopiecowa 1, 

ul. Marszałka Piłsudskiego 95 
D. Park Kultury, Kino Miejskie, ul. Radomska 21
E. Pałacyk, ul. Konstytucji 3 Maja
F.  Park Miejski, Amfiteatr
G. Fundacja Nasze Zdrowie, Galeria Handlowa Skałka, 

aleja Armii Krajowej 28
H. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 14b
I.   Zakład Energetyki Cieplnej, ul. Na Szlakowisku 8
J. ZHP. Hufiec Starachowice im. S. Staszica, ul. Harcerska 4

Szkoły

1.  SP nr 1 im. Jana Kochanowskiego, ul. 1 Maja 11
2.  SP nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Ostrowiecka 134
3.  SP nr 6 im. Obrońców Westerplatte, ul. Moniuszki 117
4.  SP nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej, 

ul. Oświatowa 5
5.  SP nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych   

Szeregów, Al. Armii Krajowej 1
6.  SP nr 11 im. mjr Jana Piwnika „Ponurego”, ul. Leśna 2
7.  SP nr 12 im. Mikołaja Kopernika, ul. Słoneczna 1a
8.  SP nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego, 

ul. Prądzyńskiego 2
9. I Liceum Ogólnokształcące, ul. Radomska 37
10. II Liceum Ogólnokształcące, ul. Szkolna 12
11. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Pawła II 18
12. Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Radomska 72
13. Zespół Szkół Zawodowych nr 2, ul. 1 Maja 4
14. Zespół Szkół Zawodowych nr 3, ul. Szkolna 10
15. Zakład Doskonalenia Zawodowego, 

ul. Wojska Polskiego 15
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Wybrane pomysły młodzieży na miasto: 

          Młodzieżowa noc, muzeum, basenów i kin 

          Projekt integracji młodzieży z młodzieżą z niepełnosprawnościami 

          Starachowicka Karta Młodzieżowa 

          Pozaszkolna Akademia Młodzieży 

          Ekologiczne miasto rowerów i rodzin Projekt współfinansowany 
w ramach programu Unii Europejskiej
"Erasmus+"
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STARACHOWICE
miasto dla młodzieży

główne ulice



O Projekcie

Celem projektu „Starachowicka Mapa 
Aktywności Młodzieżowej” było 
wypracowanie konkretnych pomysłów 
młodych ludzi na inicjatywy w mieście, po 
to, aby były one skuteczne i odpowiadały 
na realne potrzeby młodych 
mieszkańców Starachowic.

W ramach projektu opracowano 
diagnozę stanowiącą opis uwarunkowań 
młodych ludzi. Następnie młodzież 
wzięła udział warsztatach kreatywności 
i aktywności, w trakcie których 
wypracowywano konkretne pomysły na 
miasto. Kolejnym etapem projektu były 
spotkania z ekspertami. Ekologia, 
większa integracja z osobami 
z niepełnosprawnościami, pozaformalna 
akademia młodzieżowa, młodzieżowa 

noc basenów, muzeum i kin to tematy, 
które młodzi przedstawili rozmówcom. 

Uczestnicy spotkań przy wspólnym stole 
dyskutowali nad tym, jak młodzi mogą 
realizować działania, jakie mogą 
napotkać bariery, co jest im potrzebne w 
realizacji pomysłów lub kto może być ich 
parterem.
  
Uczestnikami projektu byli członkowie 
M ł o d z i e ż o w e j  R a d y  M i a s t a 
Starachowice, przedstawiciele szkolnych 
samorządów uczniowskich oraz aktywne 
młode osoby, uczniowie starachowickich 
szkół. 

Więcej o projekcie:Projekt współfinansowany 
w ramach programu Unii Europejskiej
"Erasmus+"

Młodzieżowa Rada Miasta, jest organem samorządowym młodzieży miasta 
Starachowice, to zespół łączący 25-ciu zaangażowanych młodych starachowiczanek 

i starachowiczan, którzy są chętni do działania na rzecz swoich rówieśników oraz 
miasta. Ma charakter wnioskodawczy i opiniodawczy. 

Celem działania Młodzieżowej Rady jest kształtowanie i utrwalanie postaw 
demokratycznych, dbanie o rozwój i umacnianie tożsamości europejskiej wśród 

młodzieży, zwiększanie aktywności społecznej, upowszechnianie zasad działania 
samorządu terytorialnego, podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb 

i oczekiwań młodych mieszkańców miasta Starachowice oraz organizacja 
aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Ławki z portami USB

Boisko do koszykówki

Wolontariat w schronisku dla zwierząt

Duży skate park

Dodatkowe bony dla uczniów na atrakcje Starachowic

Młodzieżowe wymiany międzynarodowe

Ścieżki rowerowe w całym mieście

Nowatorska szkoła filmowa dla amatorów

Budowa parkingu przy szkołach

Kino pod gołym niebem

Więcej stref dla młodzieży

Komunikacja miejska dostosowana do potrzeb młodych

Doradca /rzecznik młodzieży

Kawiarnia młodzieżowa

Noc basenów i kin

Zajęcia samoobrony

Starachowickie Centrum Młodzieżowe

Szkolne łazienki

Park trampolin

Aplikacja z lokalizacją autobusów

Warsztaty z MRM

Rozszerzenie pomocy psychologicznej

Dofinansowanie ośrodków kultury

Duży koncert ze znanym artystą

Kluby sportowe, dodatkowe zajęcia, szkoła aktorska, malarska

Projekt współfinansowany 
w ramach programu Unii Europejskiej
"Erasmus+"

Patronat:
Marek Materek

Prezydent Miasta 
Starachowice

Piotr Babicki
Starosta Powiatu 
Starachowickiego

Erasmus+

Program Erasmus+

Erasmus+ jest programem UE 
w dziedzinie kształcenia, szkolenia, 
młodzieży i sportu na lata 2021–2027. 
Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport 
to główne obszary, w ramach których 
wspiera się rozwój osobisty i zawodowy 
obywateli. Wysokiej jakości włączające 
kształcenie i szkolenie, a także uczenie 
się nieformalne i pozaformalne 
zapewniają młodzieży i uczestnikom 
w każdym wieku kwalifikacje 
i umiejętności potrzebne do tego, aby 
mogli oni w znaczący sposób 
uczestniczyć w społeczeństwie 
demokratycznym, nabyć umiejętność 
zrozumienia międzykulturowego 
i pomyślnie wejść na rynek pracy. 

W oparciu o sukces programu w okresie 
2014–2020 celem Erasmus+ będzie 
oferowanie większych możliwości 
większej liczbie uczestników i szerszemu 
gronu organizacji, z większym naciskiem 
na wpływ jakościowy oraz wkład 

w budowanie bardziej włączających, 
spójnych i zielonych społeczeństw 
przygotowanych do uczestnictwa 
w cyfrowym świecie. Obywatele Unii 
muszą mieć większą wiedzę oraz lepsze 
umiejętności i kompetencje niezbędne 
w dynamicznie zmieniającym się 
społeczeństwie, które staje się coraz 
bardziej mobilne, wielokulturowe 
i cyfrowe. Spędzanie czasu w innym 
państwie w celu nauki, studiowania 
i pracy powinno stać się normą, podobnie 
jak znajomość dwóch języków oprócz 
języka ojczystego. 

Program jest głównym elementem 
wspierającym osiąganie celów 
europejskiego obszaru edukacji, planu 
działania w dziedzinie edukacji cyfrowej 
na lata 2021-2027, strategii UE na rzecz 
młodzieży oraz planu prac UE w obszarze 
sportu.

Więcej na:
www.erasmusplus.org.pl 

Starachowice dla młodzieży

Starachowice dla młodzieży:  
ź działalność Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice,
ź wspieranie kompetencji językowych młodych ludzi,
ź projekty młodzieżowe dofinansowane z zewnętrznych źródeł,
ź międzynarodowe wymiany młodzieżowe,
ź młodzież jako partner w konsultacjach społecznych,
ź strategia dla młodzieży,
ź miejskie atrakcje dla młodzieży,
ź przyjazne środowisko dla młodych.

Organizatorem projektu „Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej” jest Gmina 
Starachowice. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Erasmus+. Patronat 
honorowy sprawują: Starostwo Powiatowe w Starachowicach oraz Stowarzyszenie 
Edukacja przez Internet z Kielc.

Młodzieżowe pomysły na miasto - MIASTO MOICH MARZEŃ


