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Zveme vás, abyste se seznámili a využili osvědčené metodiky 

školení workshopů pro mladé lidi pracující v radách mládeže 

a parlamentech mládeže.

(V následujícím textu je v Příručce pro Radu mládeže a Parlament 

mládeže použita zkratka RM/PM).

Tuto příručku jsme připravili na základě potřeb mladých lidí 

a vedení obcí a měst, kde jsou RM/PM velmi důležitým 

mechanismem pro zvýšení zájmu a zapojení mladých lidí do věcí 

veřejných na místní úrovni. RM/PM je uskupení, které umožňuje 

mladým lidem účastnit se rozhodovacích procesů týkajících se 

mládeže v obcích a městech. Vedení obcí a měst a úředníci často 

potřebují příležitost konzultovat s mladými adresáty plánovaných 

aktivit jejich nápady na řešení různých problémů.

ÚVOD



Činnosti RM/PM na místní úrovni jsou důležité, protože 

přispívají k:
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zvýšení zájmu mladých lidí 
o politiku na místní úrovni,
posílení schopnosti přijímat 
opatření ve prospěch místní 

komunity,

rozvíjení dialogu mezi zástupci 
výkonných a obecních orgánů 

a mladými lidmi,

zvýšení porozumění 
místních orgánů potřebám 
a problémům mladých lidí,
posílení iniciativ místních 

orgánů ve prospěch 
mladých lidí,

seznámení mladých lidí 
se zásadami místní 

samosprávy.



RM/PM bude tím účinnější, čím kompetentnější budou její členové.  

Z provedeného výzkumu vyplývá, že mladí lidé, kteří začínají své zapojení v RM/PM, 

nemají dostatek zkušeností a znalostí, aby splnili očekávání svých vrstevníků a 

dospělých, kteří s nimi pracují, ani očekávání vedení obcí a měst.

 Klíčem k dobře fungující RM/PM je příprava nových členů na činnost a systematické 

zvyšování jejich kompetencí.

 Tato příručka obsahuje několik metodik, které umožní pracovníkům s mládeží, 

koordinátorům, školitelům a koučům rozvíjet nejdůležitější kompetence, které mladí 

lidé v RM/PM podle svých slov potřebují k naplnění poslání a účelu RM/PM.
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Výběr klíčových kompetencí mládeže je výsledkem výzkumu provedeného 

v rámci projektu YC2 - Youth Councils Yet Coming a dlouholetých zkušeností 

partnerských organizací zapojených do aktivit RM/MP v Polsku, České 

republice a na Slovensku.
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Školící bloky připravili zkušení školitelé a lektoři neformálního vzdělávání z 

České republiky, Polska a Slovenska. Bloky byly pilotně testovány na 

mezinárodním školení členů RM/MP v červnu 2021 v Cieszynie. Výstupy pilotního 

školení byly zapracovány do předem připravených školicích bloků.

Nyní vám nabízíme zpracované vzdělávací bloky, 

které se zaměřují na 12 kompetencí 

pro rozvoj členů RM/PM.
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