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NEWSLETTER 

číslo  dva  v roku 2020 

OZ Vidiecky parlament na Slovensku 

Prinášame informácie  o projekte  Vidiecka mládež v regióne 

Kód v ITMS2014+: 314011L960 

 

Vidiecky parlament na Slovensku realizuje  projekt „Vidiecka mládež v 

regióne“, ktorého cieľom je podpora a angažovanosť mladých ľudí na 

vidieku do verejnej politiky. V tomto čísle Vám predstavíme novovzniknutý   

Vidiecky parlament mladých na Slovensku. 

 

 

Občianske združenie Vidiecky parlament mladých na Slovensku (OZ 

VPMS) vzniklo v rámci projektu Vidiecka mládež v regióne ako naplnenie 

jedného z cieľov projektu, ktorým je aj vytváranie podmienok na 

posilnenie účasti širokej verejnosti na rozhodovacích procesoch na rôznych 
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úrovniach riadenia spoločnosti. Ďalším z cieľov projektu je aj podpora a 

prehĺbenie informovanosti a informovaného rozhodovania občanov v 

témach, ktoré sa ich týkajú. 

Vzniklo po prvom roku projektu sformovaním stanov OZ členmi 

projektového tímu VMR, ktoré bližšie popisujú ciele a činnosti združenia, 

členstvo, práva a povinnosti členov a orgány združenia. 

 

Doterajšie aktivity OZ VPMS 

Zaslanie stanov na ministerstvo na schválenie – schválené bez problémov 

v októbri 2019 

Ustanovujúca členská schôdza konaná 1.12.2019 vo Zvolene za 

prítomnosti 20 účastníkov, ktorí si zvolili spomedzi seba členov 

predsedníctva a revíznej komisie 

Vytvorenie loga, stránky na FB a záložky VPMS na stránke vipa.sk 

Zaslali oslovovací list politickým stranám pred voľbami, aby vo svojich 

volebných programoch mysleli na rozvoj vidieka 

Zaslali list víťazom volieb a návrh na spoluprácu 

Zasadnutie predsedníctva  sa konalo  vo februári 2020 v Nitre.  

 

 Aktivity členov v zahraničných projektoch 

Názov projektu: RURBEST - „To najlepšie ešte len príde. Mládež vytvára 

zajtrajšky“ Trvanie: 15. mája 2019 - 14. marca 2020 

Cieľom projektu RURBEST je zabezpečiť a posilniť účasť mládeže v hnutí 

Európskeho vidieckeho parlamentu (ERP). 
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Účasť na Európskom mládežníckom parlamente v Candas v Španielsku v 

novembri 2019 a na diseminačnej aktivite v Bruseli v januári 2020 

 

Zapojenie sa do žiadosti nového projektu Erasmus+ Rurbest II. Video s 

prezentáciou fotiek a krátkych videí z ERYP je dostupné na www.vipa.sk. 

 

Plánované aktivity 

Pravidelné stretnutia predsedníctva 4 krát ročne a členov minimálne 1 krát 

ročne. Každé dva roky účasť na Európskom mládežníckom parlamente. 

Hľadanie možností zapojenia sa do rôznych projektov podporujúcich 

mladých ľudí na vidieku. Rozširovanie členskej základne o nových členov z 

radov vidieckej mládeže z rôznych častí Slovenska. Spolupráca s VIPA SK 

na rôznych projektoch vrátane publikovania v časopise Náš vidiek 

Ak máte záujem s nami spolupracovať, a tak urobiť niečo pre svoju 

obec a mladých ľudí žijúcich v nej, tak nás prosím kontaktujte na 

email: vpms@vipa.sk alebo na facebooku na 

https://www.facebook.com/OZ-Vidiecky-parlament-mladych-na-

Slovensku 

 

http://www.vipa.sk/
mailto:vpms@vipa.sk
https://www.facebook.com/OZ-Vidiecky-parlament-mladych-na-Slovensku
https://www.facebook.com/OZ-Vidiecky-parlament-mladych-na-Slovensku
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