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O PROJEKTE

2.1 Základná informácia o projekte

Projekt YC2 - Youth Councils Yet Coming bol realizovaný vďaka podpore 

programu ERASMUS+ v rokoch 2020-2022.

2.2 Hlavné problémy, ktoré rieši projekt sú:

● členovia a koordinátori rady mladých a mládežníckych parlamentov (ďalej 

len RMaMP)  nemajú metodickú podporu;

● tvrdá práca RMaMP sa v spoločnosti neuznáva;

● RMaMP chýba nástroj na zdieľanie skúseností a zdrojov a budovanie 

vlastnej špecifickej siete.

2.3 Ciele projektu

● Zvýšiť metodickú podporu členov a koordinátorov RMaMP.

● Zvyšovať povedomie v spoločnosti (predstavitelia obcí, mimovládne 

organizácie, tvorcovia politík) 

● o poslaní, úlohe a činnosti RMaMP.

● Zlepšiť možnosti vytvárania sietí, zdieľania zdrojov a skúseností medzi 

RMaMP.
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2.4 Cieľové skupiny projektu

● Primárnou cieľovou skupinou projektu sú členovia RMaMP - mladí ľudia a 

ich koordinátori.

● Sekundárnou cieľovou skupinou sú predstavitelia samosprávy, 

mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti participácie mládeže, 

tvorcovia politiky.

2.5 Očakávané intelektuálne výsledky projektu

● Štúdia o RMaMP;

● Metodika odbornej prípravy členov RMaMP;

● Digitálny sprievodca pre RMaMP a webová platforma.

Súčasťou aktivít projektu bola aj vzdelávacia aktivita: Pilotné školenie pre členov

RMaMP a multiplikačné podujatie - záverečná konferencia.
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2.6 Očakávané výsledky projektu

● Používatelia štúdie (miestne orgány, zástupcovia mimovládnych 

organizácií) zvýšia svoje povedomie a vedomosti o RMaMP, o ich poslaní, 

úlohách a činnosti.

● Koordinátori RMaMP a pracovníci s mládežou získajú vedomosti o tom, 

ako rozvíjať osobné, odborné a sociálne kompetencie členov RMaMP.

● Účastníci pilotného školenia pre RMaMP zvýšia svoje kompetencie v 

oblasti komunikácie, tímovej práce, motivácie.

● Používatelia Digitálnej príručky (priami členovia RMaMP alebo ad hoc 

hostia) získajú lepšie pochopenie práce RMaMP.

● Členovia RMaMP dostanú príležitosť nadviazať kontakt s ostatnými radami 

mládeže a podeliť sa o svoje skúsenosti.

Z dlhodobého hľadiska tento projekt má prispieť k väčšiemu uznaniu práce 

RMaMP, k vyššej miere účasti a zapojenosti mládeže do života miestnej 

komunity, ich participácií a k zvýšeniu efektívnosti a kvality práce RMaMP.



O PROJEKTE
2.7 Partneri projektu

Žilinský 
samosprávny kraj 

(SK)
www.zilinskazupa.sk

Rada mládeže 
Žilinského kraja 

(SK)
www.rmzk.sk

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

Nadácia Civis Polonus 
(PL)

http://civispolonus.org.pl

Projekt podporuje Európska únia z programu ERASMUS+
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