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NEWSLETTER 

číslo  štyri  v roku 2020 

OZ Vidiecky parlament na Slovensku 

Prinášame informácie  o projekte  Vidiecka mládež v regióne 

Kód v ITMS2014+: 314011L960 

  

Cieľom projektu je podporiť rozvoj vedomostí, zručností, kompetencií a 

postojov mladých ľudí v oblastiach spoločenskej angažovanosti so 

zameraním na zlepšenie ich súčasnej pozície a zapájanie do pôsobenia v 

spoločenskom živote. Cieľovou skupinou v projekte sú právnické osoby a 

občania - prijímatelia služieb verejnej správy, najmä mladí ľudia do 30 

rokov, žijúci najmä, ale nielen na vidieku Slovenskej republiky. Cieľová 

skupina zaberá širokú časť populácie Slovenska, a preto sme ju 

klasifikovali do štyroch kategórií: mládež od 13 do 19 rokov a od 20 do 30 

rokov, pracovníci s mládežou a samosprávy.  

 

Projekt VMR má tri skupiny výstupov:  

1) aktivity realizované na miestnej úrovni s cieľovými skupinami 

2) multisektorové partnerstvá, ktoré vznikli počas realizácie projektu  

3) dokumentácie: 

➢ Analytický dokument projektu Vidiecka mládež v regióne. 

➢ Koncepcia projektu Vidiecka mládež v regióne. 

➢ Metodický materiál: Postavenie mladých ľudí v regióne.  
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Metodický materiál projektu VMR je nástroj pre pracovníka s mládežou. 

Poskytuje návod na rozvoj vedomostí, zručností, kompetencií, a 

vytváranie postojov mladých ľudí v oblastiach spoločenskej angažovanosti, 

k pozitívnemu ovplyvňovaniu spoločnosti a k dobrovoľníctvu. 

 

Obrázok č. 1: Originálna verzia Metodického materiálu (vľavo) projektu 

VMR a zmenšená verzia ako príloha časopisu „Náš Vidiek“ (vpravo) 

 

Zisťovanie názorov postojov a potrieb mladých ľudí prebiehalo počas 

celkovej dĺžky realizácie projektu. Preto bolo potrebné, aby experti pri 

získavaní dát postupovali jednotne. Praktickým základom metodického 

materiálu sú realizované aktivity, kde boli použité rôzne nástroje 

komunikácie s cieľovou skupinou (interview, SWOT analýza, dotazníky, 

anketové lístky, workshopy a diskusie, fokusové skupiny). Získané údaje 

boli štatisticky vyhodnotené a interpretované pre verejnosť na web 

stránkach Občianskeho združenia Vidiecky parlament na Slovensku. 

Súčasne boli zozbierané aj individuálne názory a postoje jednotlivcov. 
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Z hľadiska posilňovania pozície mladých ľudí v spoločnosti je dôležitá 

správne nastavená mládežnícka politika a realizácia starostlivosti 

o mládež, ktorá vyplýva zo zákonom stanovených povinností obcí 

a vyšších územných celkov. Počas realizovaných projektových aktivít sa 

experti mladých ľudí pýtali na problémy mladých ľudí. Riešením je 

príprava mládeže na líderské pozície, tak aby sa mladý človek zapojiť do 

verejného rozhodovania v oblastiach, ktoré sa priamo dotýkajú kvality 

jeho života. Na druhej strane, presadzovanie potrieb mladých ľudí je veľmi 

často limitované diskrimináciou, čo súvisí s identifikáciou príčin a 

scitlivením širokej verejnosti voči diskriminácií. Na základe realizovaných 

prieskumov navrhujeme a odporúčame: podporovať prácu s deťmi 

a s mládežou a zefektívniť fungovanie mládežníckych parlamentov; 

priblížiť samosprávu k mládeži hlavne vytvorením pracovného miesta pre 

pracovníka s mládežou, organizovaním spoločných akcií (v oblasti 

životného prostredia, kultúrnych akcií) a budovaním zdravého životného 

štýlu a v neposlednom rade spolupracovať na výmene osvedčených 

postupov a príkladov dobrej praxe. 

 



 

Názov projektu: Vidiecka mládež v regióne, Kód projektu ITMS2014 - 314011L960 
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu 

 4 
 

 

Obrázok č. 2 – Printscreen zo zasadnutia projektového tímu cez program 

ZOOM 

 

Na 24.zasadnutí projektového tímu experti zhodnotili priebeh, úspešnosť 

projektu, naplnenie monitorovacích údajov, ktoré  sme vysoko prekročili . 

Páčilo sa im naplnenie cieľov projektu a to, že projekt má nasledovateľa  

Vidiecky parlament mladých na Slovensku (OZ VPMS). Zhodnotili, že 

najťažšia práca bola na metodickom dokumente a dúfajú že pomôže 

zlepšiť život mladým ľuďom z vidieckych oblastí. Osloví starostov a budú 

ho používať v praxi. Výstupom projektu je aj videodokument, môžete si ho 

pozrieť na  https://www.vipa.sk/video-projekt-vidiecka-mladez-v-regione, 

má nielen informačnú, ale aj motivačnú úlohu. 

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.vipa.sk/video-projekt-vidiecka-mladez-v-regione
https://www.facebook.com/vipask/


 

Názov projektu: Vidiecka mládež v regióne, Kód projektu ITMS2014 - 314011L960 
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu 

 5 
 

 

 
 

Vydáva 

OZ Vidiecky parlament na Slovensku 

 
VIPA na Slovensku 

Kapitulská 13 
974 01 Banská Bystrica 

www.vipa.sk , https://www.facebook.com/vipask/ 
 
  

http://www.vipa.sk/
https://www.facebook.com/vipask/

