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NEWSLETTER 

číslo  päť   v roku 2020 

OZ Vidiecky parlament na Slovensku 

Prinášame informácie  o projekte  Vidiecka mládež v regióne 

Kód v ITMS2014+: 314011L960 

 

Projekt končí a my pokračujeme. Kladieme si otázku. Ako ďalej ?  Ako 

prispieť k potrebám mladých  ľudí. 

 

Podpora práce s deťmi a mládežou 

Základom je zefektívnenie fungovania mládežníckych parlamentov a s tým súvisí 

aj založenie  Občianskeho združenia  Vidiecky parlament  mladých na Slovensku   

(OZ VPMS ) 1.12.2019 .  

Zvýšenie informovanosti detí mládeže na základných a stredných školách o tom, 

ako a kde sa môžu angažovať a participovať, aké organizácie existujú v meste a 

na vidieku, čo deťom a mládeži ponúkajú. 

Zefektívnenie fungovania mládežníckych parlamentov, ich otvorenosť pre 

mladých ľudí, zdôraznenie občianskeho, nie politického rozmeru organizácie, 

podpora zapojenia mladých ľudí, zvýšenie záujmu mladých ľudí v takýchto 

organizáciách. 

Vytvorenie efektívneho systému aktívnej prezentácie organizácií s ponukou 

spolupráce, alebo priamo aj zamestnania pre mladých ľudí (MIJARC Europe. 

Medzinárodné mládežnícke hnutie ERYP)  

Priblíženie samosprávy 

Základom je vytvorenie pracovnej pozície pracovníka s mládežou. Vytvorením 

koncepcie práce s mládežou na lokálnej úrovni. Zamestnaním pracovníka 

zodpovedného za prácu s mládežou. Organizovaním pravidelných stretnutí 

zástupcov mládežníckych organizácii a samosprávy, vytváranie priestoru na 

diskusiu, systematické vzdelávanie pracovníkov s mládežou. Začlenením mládeže 
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medzi aktérov mládežníckej politiky na samosprávnej úrovni. Prepojením 

vyučovacích hodín s reálnym životom návštevou samosprávy so žiakmi. 

Dobrovoľníckych aktivít mladých ľudí vyčlenením finančných zdrojov. Podporou 

spoločných projektov a organizácie spoločných podujatí s formálnymi či 

neformálnymi subjektmi, ktoré pracujú s mládežou v rôznych oblastiach. 

Vytvorením podmienok na realizáciu aktivít mladých ľudí na vidieku, ich 

vzdelávanie, či účasť v rôznych projektoch a prípravu na líderské pozície. 

Vytvorením podmienok na aktívne prežívanie a trávenie voľného času mládeže v 

obci. 

Oblasti spolupráce obce a mládeže sú:  Životné prostredie, Kultúra, Zdravie 

a zdravý životný štýl. 

Spolupráca a výmena osvedčených postupov a dobrých príkladov praxe 

Multisektorové partnerstvá medzi obcami, školami a MVO sú príkladmi dobrej 

praxe a vznikli počas realizácie projektu. 

Heľpa - vytváranie podmienok pre aktívne zapájanie sa mladých ľudí do vecí 

verejných a poskytovanie súčinnosti pri realizácii národných a nadnárodných 

projektoch. 

Miklušovce - pomoc pri realizácii neformálneho vzdelávania mladých ľud a 

sieťovanie mladých ľudí. 

Stredná odborná škola Želovce – spolupráca na projektoch a workshopoch, a 

na vývoji výučbového materiálu.  

Stredná odborná škola podnikania a služieb na vidieku v Leviciach - 

spolupráca na projektoch a workshopoch, a na vývoji výučbového materiálu. 

Stredná odborná škola podnikania v Prešove - spolupráca na projektoch a 

workshopoch, a na vývoji výučbového materiálu. 

Technická univerzita vo Zvolene - podpora aktívneho vzdelávania a výmeny 

odborných vedomostí a skúseností vo vzdelávaní s ohľadom na uplatnenie 

poznatkov zo štúdia v praxi a podpory realizácie odborných praxí študentov a ich 

aktívneho zapájania do spoločenského diania, rozhodovacích procesov a tvorby 

verejných politík. 

Pozývame na  Týždeň otvoreného vládnutia 2020. Podujatie prebehne od 23. 

do 25. septembra 2020, čo znamená celé tri dni zaujímavých prednášok, 
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workshopov či diskusií. Náš projekt  budeme prezentovať  na workshope 25. 

septembra 2020 v Starej tržnici v Bratislave - pozvánku pošleme. 

 

Projekt Vidiecka mládež v regióne (Kód projektu ITMS2014 - 314011L960) 

podporený z ESF priniesol počas 2 rokov (máj 2018-júl 2020) realizácie 

rôznorodé pohľady na služby verejnej správy od jej príjemcov. Najviac názorov 

sme zozbierali od mladej generácie vekovej skupiny 16 - 30 rokov počas 

mnohých interview, SWOT analýz, dotazníkov, anketových lístkov, workshopov a 

fokusových skupín. Mládež rada hodnotí svoje okolie kriticky. Na druhej strane 

ťažšie formuluje svoje spoločenské požiadavky, či nachádza spôsoby, ako sa 

zapojiť do rozhodovacích procesov. Pomocnú ruku môžu podať samosprávy, 

prostredníctvom pracovníka s mládežou, ktorý v spolupráci s mimovládnymi 

organizáciami dokáže aktivovať jej potenciál. Mládež potrebuje aj nadhľad na 

problémami, a skúsenosti môže získať medzinárodných stáží prostredníctvom 

grantov (napríklad ERASMUS+) alebo z medzinárodných sietí, ako je Európsky 

vidiecky mládežnícky parlament, alebo sieť PREPARE. Aktivity realizované s 

mládežou mali za úlohu iniciovať nápady a zmeny spoločenských postojov. 

Vidiecky parlament mladých na Slovensku, ktorý vznikol počas realizácie 

projektu združuje mladých ľudí a v časoch krízy zapríčinenej pandémiou COVID-

19 organizuje webináre a diskusie najmä v online priestore prostredníctvom 

populárnej aplikácie Zoom. "Prizoomujte" sa k nám, vžite sa do „kože“ mladej 

generácie a zažite zaujímavé akcie, ktoré sme realizovali v rámci projektu. 

Interakcie účastníkov vytvoria dej a na konci živej diskusie sa pokúsime nájsť 

odpoveď na otázku: Aké dôvody majú mladí ľudia aby ostali žiť a pracovať na 

vidieku? 

 

Máme radi vidiek a záleží nám na tom, aby vidiek poskytoval  kvalitný 

priestor pre život  všetkým 

 

Zachovajme dedičstvo našich predkov a nepripustime, aby sa vidiek 

vyľudňoval  
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Dajme šance mladým,  vytvárajme pre nich podmienky , aby na vidieku  

žili a podieľali sa na jeho budúcnosti  

 

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/ 

 

 

 
 

Vydáva 
OZ Vidiecky parlament na Slovensku 

 
VIPA na Slovensku 

Kapitulská 13 
974 01 Banská Bystrica 

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