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NEWSLETTER 

číslo  tri  v roku 2020 

OZ Vidiecky parlament na Slovensku 

Prinášame informácie  o projekte  Vidiecka mládež v regióne 

Kód v ITMS2014+: 314011L960 

  

 

 

             Miestne a 

regionálne samosprávy, ako 

orgány najbližšie k mladému 

človeku, majú zohrávať veľmi 

dôležitú úlohu v podporovaní 

zapojenia mládeže.“ (výňatok 

z Preambule Revidovanej 

európskej charty).  

 

Podpis memoranda o spolupráci s obcou Miklušovce 

 

             Aktivizáciou  mladých chceme prispieť k udržaniu mladých ľudí a 

ich kapacít na vidieku, spomaliť starnutie mimomestských oblastí SR 

a zvýšiť sebestačnosť vidieka. Interaktívna pomoc mladým ľuďom, v úzkej 

spolupráci s rodičmi a rodinami, aby sa stali aktívnymi, zodpovednými, 

otvorene zmýšľajúcimi členmi spoločnosti, pretože zvýšením vedomostí v 

uvedených politikách získava mladý človek možnosť implementovať 

získané teoretické a praktické vedomosti a zručnosti v praktickom živote.  
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Strategické ciele vidieckych území, hlavne opatrenia 

a návrhy si osvojme a venujme im patričnú pozornosť. 

 

Intenzívne  a cieľavedomé pôsobenie smerom k mladým ľuďom 

v súvislosti s rozvojom ich ekonomického a spoločenského povedomia i 

celkovej socializácie pomocou formálneho i neformálneho vzdelávania. 

Zosúladenie potrieb trhu práce s ponukou učebných odborov – 

prezentácia zamestnávateľov. 

Zvýšenie objemu finančných prostriedkov pre aktívne politiky trhu 

práce, zamerané na ponuku práce ale aj na dopyt po práci. 

15,60%

17,90%
66,50%

Podiel obyvateľov v celkovej 
populácii SR

do 14 rokov

od 15 do 30 rokov

nad 31 rokov

49,850,2

Podiel mládeže v mestskom a 
vidieckom prostredí 

mesto

vidiek
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Aktívne politiky práce reštrukturalizovať podľa potrieb regiónov 

Slovenska. 

Vytváranie pracovných príležitostí  priamo v obci. 

Vytváranie podmienok na realizáciu mladých ľudí na vidieku, ich 

vzdelávanie a príprava na líderské pozície. 

Zvyšovanie povedomia mladých ľudí o možnostiach ich účasti na 

rozhodovacích procesoch vo svojich obciach pomocou formálneho 

i neformálneho vzdelávania. 

Podporovať aktivity mladých ľudí, ktoré im rozširujú obzor v oblasti 

spoločenských a hodnotových tém. 

Zosúladiť a koordinovať politiku trhu práce, politiku vzdelávania 

a sociálnu politiku, v regionálnej politike zabezpečiť rovnomerný  

a rovnocenný územný rozvoj regiónov. 

Financovanie mládežníckej politiky spravodlivo pre mesto a vidiek 

na vidieku podporovať poľnohospodárstvo ako odvetvie, ktoré vytvára 

pracovné príležitosti, krajinotvorbu, produkuje potraviny, energetické 

zdroje a „ robí dedinu dedinou“. 

Vytvárať partnerstvá – moderný prístup  k rozvoju vidieka      

(osveta, vzdelávanie mladých). 

Uplatňovať inovatívne nástroje na zapájanie sa mladých ľudí do 

komunitných aktivít. 

Flexibilita organizačných štruktúr v prospech sprostredkovania, 

poradenstva a rozvoja zamestnateľnosti a vytvorenie predpokladov 

transferu na dôsledne klientsky orientovanú organizačnú štruktúru 

personálne zabezpečenie úradov ÚPSVaR, s diferencovanou akceptáciou 

potrieb lokálnych trhov práce, vrátane zodpovedajúceho delegovania 

kompetencií, finančného a informačného, komunikačného a technické 

zabezpečenia. 

Rozvoj ponukovej stránky (základný štandardný balík služieb), 

rozvoj zamestnanosti (doplnkový). 
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Tvorba a implementácia komplexného systému hodnotenia 

výkonnosti a kvality služieb zamestnanosti. 

Kvalitný informačný systém trhu práce SR, v záujme zabezpečenia 

spätnoväzbového toku informácií medzi hlavnými zainteresovanými 

subjektmi na trhu práce a pod. 

Presadzovať previazanosti jednotlivých národohospodárskych politík 

s politikou zamestnanosti a trhu práce. 

Tvorba a implementácia komplexného systému prognózovania 

aktuálnych požiadaviek jednotlivých regionálnych trhoch práce a to až na 

úrovní zamestnaní, profesií a kvalifikácii. 

Zabezpečiť dostatok finančných zdrojov na financovanie ÚoZ zo 

štátneho rozpočtu. 

Vytvárať predpoklady pre optimálne poskytovanie vybraných služieb 

ÚoZ, posilniť postavenie sociálnych partnerov pri rozhodovaní o 

poskytovaní príspevkov. 

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: vipa@vipa, facebook - 

https://www.facebook.com/vipask/ 

 

https://www.facebook.com/vipask/
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