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O PROJEKTU
2.1 Základní informace o projektu
Projekt YC2 - Youth Councils Yet Coming byl realizován díky podpoře programu
ERASMUS+ v období 2020-2022.
2.2 Hlavní problémy, kterými se projekt zabývá, jsou:
Členové a koordinátoři Rady mládeže a Parlamentu mládeže (dále jen RM
a PM) nemají metodickou podporu;
tvrdá práce RM/PM není ve společnosti uznávána;
RM a PM postrádají nástroj pro sdílení zkušeností a zdrojů a pro
budování vlastní specifické sítě.
2.3 Cíle projektu
Zvýšit metodickou podporu členů a koordinátorů RM a PM.
Zvyšování povědomí ve společnosti (zástupci obcí, nevládní organizace,
tvůrci politik) o
poslání, úloze a činnosti RM a PM.
Zlepšit příležitosti pro vytváření sítí, sdílení zdrojů a zkušeností mezi RM a
PM

O PROJEKTU
2.4 Cílové skupiny projektu
Primární cílovou skupinou projektu jsou členové RM a PM - mladí lidé a
jejich koordinátoři.
Sekundární cílovou skupinou jsou zástupci místní samosprávy, nevládní
organizace působící v oblasti zapojení mládeže a tvůrci politik.
2.5 Očekávané intelektuální výstupy projektu
Studie RM a PM;
Metodika školení pro členy RM a PM;
Digitální průvodce pro RM a PM s webovou platformu.
Součástí projektových aktivit byla také vzdělávací aktivita: Pilotní školení pro
členy skupiny.
Pilotní školení RM a PM a multiplikační akce - závěrečná konference.

O PROJEKTU
2.6 Očekávané výsledky projektu
Uživatelé studie (místní úřady, zástupci nevládních organizací) zvýší své
povědomí a znalosti o RM a PM, jeho poslání, úkolech a činnostech.
Koordinátoři RM a PM a pracovníci s mládeží získají znalosti o tom, jak
rozvíjet osobní, profesní a sociální kompetence členů RM a PM.
Účastníci pilotního školení RM a PM si zvýší své kompetence v oblasti
komunikace, týmové práce a motivace.
Uživatelé Digitální příručky (přímí členové RM a PM nebo ad hoc hosté)
získají lepší přehled o práci RM a PM.
Členové RM a PM budou mít příležitost navázat kontakty s ostatními
radami mládeže a podělit se o své zkušenosti.
Z dlouhodobého hlediska se očekává, že tento projekt přispěje k většímu uznání
práce RM a PM, k vyšší míře účasti a zapojení mládeže do života místní komunity,
k jejich participaci a ke zvýšení efektivity a kvality práce RM a PM.

O PROJEKTU
2.7 Partneři projektu

Žilinský
samosprávný kraj
(SK)
www.zilinskazupa.sk

Rada mládeže
Žilinského kraje
(SK)
www.rmzk.sk

Petrklíč Help (CZ)
https://petrklichelp.cz

Fundacja Civis Polonus
(PL)
http://civispolonus.org.pl

Projekt je podporován Evropskou unií prostřednictvím programu ERASMUS+.

