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Tato studie popisuje a porovnává aktivity, strukturu, silné stránky a potřeby rad
mládeže a mládežnických parlamentů (dále jen RMaMP) v Polsku, Česku a na
Slovensku. 

Je sestavena na základě výstupů z dotazníkového průzkumu mezi členy RMaMP,

koordinátory RMaMP, představiteli samospráv a výstupů z fokusních setkání členů
RMaMP.

Jádro publikace tvoří závěry a hlavní zjištění porovnávající stav v jednotlivých zemích se
zaměřením na aktivity, strukturu, silné a slabé stránky, potřeby, účel, vztahy, vliv a
kompetence mládežnických parlamentů.

V první příloze se nachází analýza dotazníkového průzkumu mezi členy RMaMP, do
kterého se zapojilo 220 respondentů. Své názory v online průzkumu vyjádřili zástupci ze
63 RMaMP. (SK25, CZ18, PL20). 

V druhé příloze se nacházejí výstupy fokusních setkání členů RMaMP konaných v 15

městech a obcích. 

Ve třetí příloze naleznete sumarizované výstupy z dotazníkového průzkumu zaměřeného
na koordinátorů RMaMP. 

Ve čtvrté příloze jsou shrnuty výstupy z dotazníkového průzkumu určeného pro
představitele místních samospráv. 

Celý proces tvorby výstupu Studie vedla partnerská organizace Petrklíč Help (CZ).

2

ÚVOD1.

YC2 - ÚVOD



členové a koordinátoři RMaMP nemají metodickou podporu;

tvrdá práce RMaMP není ve společnosti uznávána;

RMaMP postrádá nástroj pro sdílení zkušeností a zdrojů a pro budování vlastní
specifické sítě.

Zvýšit metodickou podporu členů a koordinátorů RMaMP.

Zvyšování povědomí společnosti (představitelé obcí, nevládní organizace, tvůrci
politik) o poslání, úloze a činnosti RMaMP.

Zlepšit příležitosti pro vytváření sítí, sdílení zdrojů a zkušeností mezi RMaMP.

Primární cílovou skupinou projektu jsou členové RMaMP - mladí lidé a jejich
koordinátoři.
Sekundární cílovou skupinou jsou zástupci místní samosprávy, nevládní organizace
působící v oblasti zapojení mládeže a tvůrci politik.

Studie RMaMP;

Metodika školení pro členy RMaMP;

Digitální průvodce pro RMaMP a webová platformu.

2.1 Základní informace o projektu

Projekt YC2 - Youth Councils Yet Coming byl realizován díky podpoře programu
ERASMUS+ v letech 2020 - 2022.

2.2 Hlavními problémy, které projekt řeší, jsou:

2.3 Cíle projektu

2.4 Cílové skupiny projektu

2.5 Očekávané intelektuální výstupy projektu

Součástí projektových aktivit byly také vzdělávací aktivity: pilotní školení pro členy
RMaMP a multiplikační akce - závěrečná konference.
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Metodiky pro uživatele studie (místní úřady, zástupci nevládních organizací) zvýší
jejich povědomí a znalosti o RMaMP, jeho poslání, úkolech a činnostech.

Koordinátoři RMaMP a pracovníci s mládeží získají znalosti o tom, jak rozvíjet
osobní, profesní a sociální kompetence členů RMaMP.

Účastníci pilotního školení RMaMP si zvýší své kompetence v oblasti komunikace,

týmové práce a motivace.

Uživatelé Digitální příručky (přímí členové RMaMP nebo ad hoc hosté) získají lepší
přehled o práci RMaMP.

Členové RMaMP budou mít příležitost navázat kontakty s ostatními radami mládeže
a podělit se o své zkušenosti.

2.6 Očekávané výsledky projektu

V dlouhodobém horizontu by měl tento projekt přispět k většímu uznání práce RMaMP,

k vyšší míře zapojení a účasti mládeže na životě místní komunity, k jejich participaci a ke
zvýšení efektivity a kvality práce RMaMP.

2.7 Partneři projektu
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Rada mládeže Žilinského kraja (SK)
www.rmzk.sk

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

Žilinský samosprávny kraj (SK)
www.zilinskazupa.sk

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

Projekt YC2 byl podpořen Evropskou unií 
z programu ERASMUS+
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3. KLÍČOVÉ POROVNÁNÍ

Tato zjištění zahrnují závěry vyvozené ze srovnávání stavu života a činnosti RMaMP na
Slovensku, v České republice a v Polsku se zaměřením na činnosti, strukturu, silné a
slabé stránky, potřeby, účel, vztahy, vliv a kompetence RMaMP.
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3.1 Záverečná správa z dotazníkového
šetrenia rady/parlamentu mládeže

 

Česká republika
Poľská republika

Slovenská republika

YC2 - KLÍČOVÉ POROVNÁNÍ
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AKTIVITY:
Členovia RMaMP v Čechách sú najaktívnejší v sebavzdelávaní. Poľskí členovia chcú
skôr pomôcť mladým ľuďom nájsť pre nich dôležité informácie. Na Slovensku si
členovia RMaMP užívajú hlavne realizáciu zážitkových aktivít a členstvo berú ako
hobby, ktoré ich rozvíja. Činnosti a aktivity členov RMaMP vo všetkých troch
skúmaných krajinách sú si veľmi podobné. Líšia sa iba v uprednostňovaní niektorých
špecifických aktivít ovplyvňujúcich život mladých ľudí. 

Výsledok
Členovia RMaMP v Čechách sú aktívni hlavne v budovaní
vzájomných vzťahov a venujú sa samovzdelávaniu. Poľskí členovia
aktívne zastupujú záujmy mladých ľudí a na Slovensku sa členovia
RMaMP aktívne zapájajú do podujatí, ktoré buď sami organizujú,

alebo ich organizuje obec/mesto.

ŠTRUKTÚRA:
Prvým spoločným princípom RMaMP je jednoznačne samovzdelávanie a druhým
princípom je zastupovanie mladých ľudí. V iných zásadách sa členovia RMaMP zo
skúmaných krajín mierne líšia. Českí a slovenskí členovia RMaMP sa spravidla
stretávajú osobne na stretnutiach, kde si navzájom odovzdávajú informácie. Poľskí
členovia sa viac zameriavajú na advokačné a administratívne činnosti. Posledná zásada
je rovnaká pre všetky krajiny, a tou je dobrá účasť na príprave programov pracovných
stretnutí RMaMP. 

Výsledok
RMaMP vo všetkých krajinách majú takmer rovnakú štruktúru. Všetci
sa zameriavajú na sebavzdelávanie, zastupovanie mladých ľudí a
tvorbu programu jednotlivých stretnutí. 

SILNÉ STRÁNKY:
Spoločnými silnými stránkami členov RMaMP skúmaných krajín je zameranie na
vzdelávanie a budúce vedenie. Spoločnou silnou charakteristikou je tiež vysoká
angažovanosť investovaná do rôznych činností. Slovenskí a českí členovia v RMaMP
pôsobia v zoskupení dlhšie obdobie, niekoľko rokov a viac sa zameriavajú na
oslovovanie nových členov. 

Výsledok
Silnými stránkami všetkých krajín sú vysoká aktivita, zameranie na
vzdelávanie a budúce vedenie. 

YC2 - KLÍČOVÉ POROVNÁNÍ
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OSTATNÉ:
Každá krajina má svoje špecifické potreby. RMaMP sú zvyčajne motivované rôznymi
spôsobmi. Českí členovia potrebujú dobrého a spoľahlivého vodcu, poľskí členovia
musia byť zapojení do rôznych akcií organizovaných obcou, mestom alebo inou
organizáciou a slovenskí členovia potrebujú podporu obce, mesta aj starostu a
primátora. Negatívnym zistením je, že všetky krajiny majú problémy s náborom a
získavaním nových členov. Vo všetkých krajinách chýba motivácia mladých ľudí, aby sa
pripojili k RMaMP a stali členmi. Väčšinou je to však kvôli nedostatku informácií o
RMaMP a jej činnosti. Veľa mladých ľudí nevie, že RMaMP v obci/meste existuje.

Nedostatok informácií často vedie k neistote a strachu z neznámeho, a preto nechcú
vstúpiť do radov RMaMP. 

Česká republika

Poľská republika

Slovenská republika

Štruktúra sa nelíši od dotazníkového prieskumu. Rady fungujú na základe svojich
stanov, vykonávajú svoju činnosť a stanovujú program na svojich zasadnutiach.

Líder je veľmi dôležitý pre radu. 

 

Práca koordinátora, poradcu, sa v dotazníkovom prieskume nepovažovala za tak
dôležitú, ale spolupráca s vedením obce, mesta, aj keď bola často spochybňovaná.

Dotazníkový prieskum tiež naznačil, že mnoho mladých ľudí nemá dostatok
informácií o možnostiach zapojiť sa do činnosti. 
 

Štruktúra je totožná s výsledkami dotazníkového prieskumu, avšak spolupráca s
vedením obce/mesta vo väčšine výstupov nebola hodnotená veľmi dobre, aj keď je
veľmi dôležitá. 

ŠTRUKTÚRA - ROZDIELY A PODOBNOSTI

PILIERE

YC2 - KLÍČOVÉ POROVNÁNÍ
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Česká republika

Poľská republika

Slovenská republika

Silné a slabé stránky sa zhodujú s dotazníkovým prieskumom. Členovia sa chcú
vzdelávať a zapájať do diania v obci, meste a do iných organizácií. Podpora mesta je
rôznorodá a finančná podpora sa poskytuje RMaMP, keď sa tak vedenie mesta
rozhodne. 

 

Častá fluktuácia osôb v RMaMP a menšia stabilita členov sa zhoduje s výsledkami
dotazníkového prieskumu. Silnou stránkou mladých ľudí je ich angažovanosť v
advokácii. 
 

Nedostatok zariadení a priestorov pre aktivity RMaMP, malá informovanosť o
existencii a o aktivitách RMaMP pre širokú verejnosť. Silnou stránskou je ochota
organizovať aktivity a zapájať sa do tých, ktoré realizuje obec/mesto. Silná je aj
túžba po vzdelávaní a zastupovaní záujmov mladých ľudí.

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY RMAMP

Česká republika

Poľská republika

Slovenská republika

Ako ukázal dotazníkový prieskum, českí členovia RMaMP sa výrazne zameriavajú na
sebavzdelávanie a svoje potreby. Rozdiel je v túžbe po dobrom vodcovi, ktorý sa tu
neuvádza. 

 

Nedostatočná adaptácia nových členov sa zhoduje s vyhlásením koordinátorov z
dotazníkového prieskumu.

 

Potreba koordinátora sa pri zisťovaní ukázala ako druhoradá potreba. Rovnako
dôležitá bola účasť na aktivitách. 

POTREBY

YC2 - KLÍČOVÉ POROVNÁNÍ
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Česká republika

Poľská republika

Slovenská republika

Dotazníkový prieskum v tejto oblasti bol zameraný len pre túto krajinu. Účel
RMaMP podľa respondentov je pomôcť iným mladým ľuďom a mestu, v ktorom žijú.

 

Nebolo to súčasťou dotazníkového prieskumu.

 

Nebolo to súčasťou dotazníkového prieskumu.

ÚČEL

Česká republika

Poľská republika

Slovenská republika

Súdržnosť členov medzi sebou a s obyvateľmi obce/mesta sa preukázala aj v
dotazníkovom prieskume. Členovia RMaMP sa veľmi radi navštevujú, pretože sa
tam stretávajú so svojimi priateľmi. 
 

Členovia RMaMP majú priateľské vzťahy, radi majú spoločné zážitky v súlade s
výsledkami dotazníkového prieskumu. 

 

Pre členov RMaMP nie je budovanie vzťahov prvoradé. Preto sa aj menej zaoberajú
budovaním vzťahov s ostatnými mladými ľuďmi, čo má za následok, že sa málo o ich
činnosti vie. Ich zameranie je prioritne nasmerované na budovanie vzťahu s vedením
obce/mesta, čo potvrdzuje aj dotazníkový prieskum. 

VZŤAHY 

Česká republika

Poľská republika

Slovenská republika

Dotazníkový prieskum ukázal skôr nezáujem o to, čo si mladí myslia. 

 

Úzke prepojenie zástupcov RMaMP s vedením obce/mesta naznačuje aj
dotazníkový prieskum. 

 

Dotazník ukázal veľkú angažovanosť a aktívnosť mladých ľudí a tiež túžbu po
odbornom raste a vzdelávaní.

VPLYV

YC2 - KLÍČOVÉ POROVNÁNÍ
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Česká republika

Poľská republika

Slovenská republika

Dotazníkový prieskum ukázal, že členovia získavajú kontakty s ľuďmi, ktorí môžu byť
v budúcnosti užitoční. 
 

Sebavzdelávanie a rozvoj sa ako veľká časť členov rady preukázali aj v dotazníkovom
prieskume. 

 

Aktívne zapojenie do aktivít a záujem o vzdelávanie potvrdzuje dotazníkový
prieskum.

KOMPETENCIE

YC2 - KLÍČOVÉ POROVNÁNÍ
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4.1  Výsledky online průzkumu mezi členy RMaMP na Slovensku, v České republice a v

Polsku

4.2  Výstupy ze setkání fokusních skupin se členy RMaMP na Slovensku, v České

republice a v Polsku

4.3  Výstupy z průzkumu mezi koordinátory RMaMP na Slovensku, v České republice a

Polsku

4.4  Výstupy z průzkumu mezi zástupci místních orgánů, kde působí RMaMP  na

Slovensku, v České republice a v Polsku



4.1 Výsledky online průzkumu
mezi členy RMaMP 

 

Česká republika
PoLská republika

Slovenská republika

YC2 - PRŮZKUMY



DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Ďalšie informácie

Pripravila: Petra Krejčí
Kontakt: petra.krejci@centrum.cz
Spolupráca: Lukáš Kisza, Zuzana Palová
Odborný garant: Petr Kantor

YC2 - PRŮZKUMY

ČLENOVÉ RAD A
PARLAMENTU MLÁDEŽE

 

Počet respondentů: 220

Doplňující informace

Vypracovala: Petra Krejčí
Kontakt: petra.krejci@centrum.cz
Spolupráce: Lukáš Kisza, Zuzana Palová
Odborná garance: Petr Kantor

mailto:petra.krejci@centrum.cz
mailto:petra.krejci@centrum.cz
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ:

Dotazník vytvořený k dotazníkovému šetření věnovanému členům rad a parlamentu
mládeže, obsahoval celkem 14 otázek. Všechny otázky jsou v rámci tohoto vyhodnocení
zpracovány a jejich výsledky jsou prezentovány níže. 

První otázka byla zaměřena na město, ve kterém respondent působí v rámci rady nebo
parlamentu mládeže. Jelikož se šetření provádělo v České republice, Slovenské
republice a Polsku, tak se objevují různá města v rámci tří států. Mezi města patří:

Polsko: 

Jastrzębie Zdrój, Kłodzka, Województwa Dolnośląskiego, Rybnik, Tychy, Iława,

Warszawa, Nowe miasto lubawskie, Gdynia, Święciechowa, Łosice, Olsztynek, Lublin,

Szydłowiec, Wojnicz, Karczew, Polkowice, Michałowice, Elbląg, Województwa
Łódzkiego.

Česko: 

Třinec, Plzeň, Praha, Vsetín, Hodonín, Brno, Písek, Třebíč, Mladá Boleslav, Nový
Jičín, Kopřivnice, Brno, Ostrava, Kutná Hora, Nymburk, Vratimov, Karviná a Opava. 

Slovensko: 

Levoča, Prešov, Banská Bystrica, Komjatice, Stará Ľubovňa, Kysucké Nové Město,

Považská Bystrica, Turčianske Teplice, Zákamenné, Oravská Jasenica, Kežmarok,

Prievidza, Vrbové, Bardejov, Brezno, Zábiedovo, Šala, Trstená, Žarnovica, Heľpa,

Ľubeľa, Ružomberok, Senica, Handlová, Klin.

Obrázek 1 Mapa měst a,b,c



16

Druhá otázka zní: „Jak dlouho v radě/parlamentu mládeže působíš?“

Otázka byla uzavřená a bylo možné zadat jen jednu odpověď. Na otázku celkem
odpovědělo všech 220 respondentů. Nejméně respondentů je v radě nebo parlamentu
do jednoho roku. Procentuálním vyjádřením se jedná o 19% všech odpovědí. Nejvíce
členů se v radě nebo parlamentu pohybuje zhruba v rozmezí 1 až 2 let. Procentuálním
vyjádřením se jedná o 46% všech odpovědí. V období třech a více let se v radě nebo
parlamentu pohybuje v rámci procentuálního vyjádření 35% respondentů. 

Obrázek 2 Délka působení v radě/parlamentu mládeže

Zdroj: Vlastní zpracování; počet respondentů: 220; čísla v grafu prezentují počet

zatržených odpovědí respondenty

Interpretace:

Tyto informace mohou vypovídat o tom, že členové, kteří v radě či parlamentu zůstanou
déle než jeden rok, nadále zůstávají i do dalších let. 76% respondentů působí v radě či
parlamentu více let. Může to vypovídat o zvyšování zájmu o aktivity v řadě resp.

parlamentu a o vytrvalosti mladých lidí tento typ aktivit. 

Sumarizace s ohledem na vzdělávací aktivity projektu:

S ohledem na vzdělávací aktivity můžeme říci, že ošetřujeme více potřeby těch členů,

kteří jsou v radě etablování, rozumí procesům a znají své vzdělávací potřeby s ohledem
na výkon funkce člena mládežnické rady/parlamentu.

YC2 - PRŮZKUMY
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Třetí otázka zní: „Jaká je hlavní motivace pro účast v radě/parlamentu mládeže?“

Otázka byla částečně otevřená. Každý respondent mohl zatrhnout pouze jednu
odpověď. Poslední možností odpovědi, bylo políčko „jiné“. Pokud respondent zvolil
toto políčko, mohl libovolně dopsat jinou odpověď, než která byla uvedena v seznamu.

Nejméně respondentů zvolilo, že jejich motivace k účasti v radě/parlamentu jsou
dospělí, kteří je sem posílají. V procentuálním vyjádření to byly 3%. Odpověď, chci být
politikem v budoucnu, zaškrtlo 11% respondentů a 13% respondentů zaškrtlo, že jsou v
radě/parlamentu, jelikož tam mají přátele. Nejvíce respondentů je v radě/parlamentu,

protože chtějí zastupovat zájem mládeže a chtějí se vzdělávat a sebe rozvíjet. V
procentuálním vyjádření se jedná o 34% respondentů, kteří chtějí zastupovat zájem
mládeže a 36% respondentů, kteří se chtějí vzdělávat a sebe rozvíjet. 

Neformální studium, rozvoj školství. (přidáno k odpovědi: chci se vzdělávat a sebe

rozvíjet)

Netuším, asi se nudím.

Je to skvělá možnost udělat něco pro mladé lidi a ukázat jim způsoby zapojení a
motivovat je k aktivnímu občanství. (přidáno k odpovědi: chci zastupovat zájem

mládeže)

Chci jít příkladem v etickém chování pro mladé lidi.
Příjemní lidé, z naší školy jsem v momentální chvíli jediná, kdo se parlamentu chce
věnovat.
Byl jsem zvolen třídou, ale do budoucna nic neplánuji, nebaví mě to.

Respondenti měli možnost také zaškrtnout odpověď „jiné“, jak je uvedeno v textu výše.

Těchto respondentů se vyskytlo 3%. V oblasti jiných důvodů proč jsou členové v
radě/parlamentu se objevily například tyto odpovědi:

Obrázek 3 Motivace pro účast v radě/parlamentu mládeže

Zdroj: Vlastní zpracování; počet respondentů: 217 z 220; čísla v grafu prezentují počet

zatržených odpovědí respondenty
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Většina studentů chtěla dodat, že se jedná o příležitost jak rozvíjet sebe nebo své okolí.
Převládala myšlenka rozvíjení vlastní obce a vlastního života. Část členů je zde zapojena
také kvůli politickému směrování do budoucna. Výjimečně se objevili i tací členové,

kteří vlastně nevěděli, proč v radě figurují, nebo k tomu byli ze strany dospělých nebo
ze strany své třídy, či školy dotlačeni. 

Rozvíjím sebe a zároveň můžu do města přinášet věci, které mají i v jiných městech,

protože je lepší něco dělat než čekat až to k nám přijde samo. (přidáno k odpovědi:

chci se vzdělávat a sebe rozvíjet)

Chci v budoucnu být jak kompetentním politikem, tak především zastupovat hlas
mladých lidí. (přiřazeno k těmto odpovědím: chci být politikem v budoucnu a chci

zastupovat zájem mládeže)

Chci jednat společensky, možná se zapojit politicky. Navíc je velmi příjemné být
aktivní ve školách i na místní úrovni, být schopen reprezentovat hlas mladých. To
vše je příležitost rozvíjet a získávat znalosti místního práva a toho, jak vypadá řízení
malé komunity a říci co zde mladí lidé chtějí říct. (přiřazeno k těmto odpovědím: chci

se vzdělávat a seberozvíjet a chci zastupovat zájem mládeže)

Ve škole se učitel zeptal, jestli by byl někdo ochoten vstoupit do rady mládeže,

nevěděl jsem, o co jde, původně jsem si myslel, že to bude něco jako
dobrovolnictví. (přiřazeno k těmto odpovědi: dospělí mě sem posílají)

Interpretace:

Z výše uvedeného vyplývá, že 1/3 mladých lidí je v radě/parlamentu mládeže, kvůli
vzdělávání a sebe rozvoji a kvůli zastupování zájmů mládeže. Vyskytují se i mladí, kteří
jsou v radě spíše kvůli přátelům a možná i s tím související zábavou. Někteří mladí lidé
jsou v radě/parlamentu mládeže, protože chtějí být v budoucnu politiky. Naopak velmi
malé množství je v radě/parlamentu mládeže, protože je k tomu dospělí nutí. Z
průzkumu se dá jednoznačně vyhodnotit, že motivací mladých lidí je pomáhat mladým,

vzdělávat se a rozvíjet se.

Sumarizace s ohledem na vzdělávací aktivity projektu:

Vzdělávací aktivity v radách mají smysl. Členové se chtějí seberozvíjet. Z hlediska
vzdělávání je potřeba naplánovat aktivity, které budou posilovat kompetence v oblasti
prosazování a zastupování zájmů mladých ve vztahu k zástupcům města.



19

YC2 - PRŮZKUMY

Čtvrtá otázka zní: „Co dělám v radě/parlamentu mládeže?“

Otázka byla v dotazníkovém šetření uzavřená. Obsahovala osm aktivit, u kterých bylo
třeba zvolit jak často, tuto aktivitu respondent prování. U každé aktivity bylo možné
zvolit, buď že jí respondent provádí velmi často, často, někdy nebo nikdy. V rámci
vyhodnocení byla každá tato možnost bodově ohodnocena. Velmi často bylo
ohodnoceno číslem 3, často bylo ohodnoceno číslem 2, někdy bylo ohodnoceno číslem
1 a nikdy bylo ohodnoceno nulou. 

Každá z aktivit tedy mohla získat minimálně 0 bodů a maximálně 660 bodů. Bodové
ohodnocení je možné vidět níže na obrázku číslo 4. Na každou z otázek neodpovědělo 3

až 7 respondentů.

Obrázek 4 Co dělám v radě mládeže?

Obrázek 5 Co nikdy nedělám v radě/parlamentu mládeže

Zdroj: Vlastní zpracování; čísla v grafu prezentují množství získaných bodů, kdy

respondent zatrhnul až 3 možnosti; maximální počet získaných bodů je 660

Zdroj: Vlastní zpracování; čísla v grafu prezentují množství získaných bodů u odpovědi

„nikdy“, které respondenti zatrhnuli; maximální počet získaných bodů je 660



20

YC2 - PRŮZKUMY

ostatní,
hledám/získávám informace důležité pro mládež,
učím se nebo se účastním vzdělávacích aktivit,
pomáhám na akcích obce nebo jiných organizací,
pořádám a iniciuji kulturní, sportovní a společenské akce,

zastupuji mladé lidi v - komise, regionálním parlamentu dětí a mládeže, národním
parlamentu dětí a mládeže atd.,

radím nebo konzultuji - zástupci obce se mě ptají na můj názor a
bavím se - dělám zábavné a společenské aktivity.

Otázka obsahovala tyto aktivity: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Obrázek 5 výše ukazuje množství odpovědí v části „nikdy“. Data jsou zde prezentována
formou bodování. V tomto případě je pojem „nikdy“ obodován číslem 3. Jedná se tedy o
rovnost mezi pojmem velmi často a nikdy (velmi často = nikdy). Z obrázku 5 vyplývá, že
méně než 1/3 respondentů (66 respondentů) nezastupuje mladé lidi v komisích,

regionálních parlamentech dětí a mládeže nebo v národních parlamentech dětí a
mládeže. Dále je důležité zmínit, že 62 respondentů z 220 se nikdy neradí nebo
nekonzultuje se zástupci obce své názory.

Poznávám nové lidi, objevuji nové názory, tvořím nové věci.
Mým hlavním úkolem je editace textů pro mládež v Praze, které jsou zveřejněny na
Facebookové stránce Rady. Jejich cílem je aktivizovat mladé lidi k akci. Vždy kladu
důraz na sociální otázky, abych informoval mladé lidi o osudech ostatních a
motivoval je ke spolupráci a empatii. Tímto způsobem se také snažím rozvíjet jejich
smysl pro komunitu.

Řeším organizační a logistické problémy.
Vytvářím vlastní mládežnické centrum – klubovnu. (přidáno k odpovědi: zastupuji

mladé lidi)

Dělám charitativní činnosti, aktivity propagující myšlenku fungování rad mládeže,

investiční projekty.
Vymýšlím aktivity pro mládež. (přidáno k odpovědi: zastupuji mladé lidi)

Vytvářím nové a originální věci, pro reprezentaci naší školy.
Zajišťuji chod spolku, project management, pořádání akcí, fundraising. (přidáno k

odpovědi: pořádám a iniciuji akce)

Vymýšlím nové kulturní akce. (přidáno k odpovědi: pořádám a iniciuji akce)

Snažím se získávat zkušenosti a pomáhám ostatním v městském parlamentě.

(přidáno k odpovědi: pořádám a iniciuji akce)

Přispívám finančně.

Deleguji úkoly, kontroluji v jakém stádiu se nacházíme a vyhodnocuji. 
Hlasujeme o pozměňovacích návrzích v rámci organizace parlamentu GJP.

Otázka ostatní byla otevřená a každý z respondentů mohl libovolně dopsat co dalšího
neuvedeného v radě/parlamentu dělá. Mezi odpovědi patřili tyto: 
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Dělám motivační víkendové akce pro zastupitele. (přidáno k odpovědi: pořádám a

iniciuji akce)

Věnují se propagační činnosti, spravuji Facebookové a webové stránky, případně
také Instagramové stránky. (přidáno k odpovědi: zastupuji mladé lidi)

Organizuji akce ve městě pro místní občany. (přidáno k odpovědi: zastupuji mladé

lidi)

YC2 - PRŮZKUMY

Interpretace:

Nejpreferovanější a téměř srovnatelné byly odpovědi: bavím se, hledám/získávám
informace a učím se, účastním se vzdělávacích aktivit. Tedy jedná se hlavně o zábavu,

hledání nebo získávání informací pro mládež a učení se nebo vzdělávání při různých
aktivitách. Důležité je pro ně také pomáhání na akcích a pořádání a iniciování akcí.
Důležité je také sledovat to co vůbec nedělají a zde je významná skupina respondentů,

kteří se v rámci rady/parlamentu mládeže vůbec nevěnují zastupování mladých lidí a
konzultacím či poradenstvím.

Z uvedeného vyplývá, že respondenti dávají důraz na aktivity, které přinášejí zábavu
mladým lidem a společenský kontakt, kde i sám organizátor zábava. Z grafického
výstupu je jasné, že kromě zábavy respondenti i rád / parlamentů hledají i informace,

které obohacují život mladých, rádi pořádají a iniciují kulturní, sportovní a společenské
aktivity, kde získávají různé dovednosti. Důležitým výstupem je, že určitá část
respondentů nezastupuje mladé lidi v městských komisích a nekonzultují své názory se
zástupci obce. 

Sumarizace s ohledem na vzdělávací aktivity projektu:

Z hlediska vzdělávání má smysl posilovat kompetence teambuildingu, organizátorských
kompetencí a sebeučení v kontextu vykonávaných aktivit. Také musíme posilovat
proaktivitu mladých lidí, aby usilovali o zastupování mladých lidí, rozuměli této úloze.

Samosprávu je třeba podpořit, aby systémově vytvářela prostor pro zapojení mladých
lidí.
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Pátá otázka zní: „Vnímáte svou aktivitu v radě/parlamentu mládeže spíše v roli

aktivisty (organizuji akce, iniciuji aktivity) nebo v roli poradce (poskytuji svůj názor

zástupcům města/obce)?“

Jednalo se o částečně otevřenou otázku. Každý respondent mohl, zatrhnou pouze
jednu odpověď. Poslední odpověď odkazovala na možnost dopsat vlastní vnímanou roli
v radě/parlamentu. Převážná většina se cítí být v roli aktivisty. V procentuálním
vyjádření se jedná o 61% respondentů. O polovinu méně respondentů se cítí být v roli
poradce, v procentuálním vyjádření je to 30%. V obou rolích se cítí být 4% respondentů.

Někteří respondenti se cítili být úplně v jiné roli nebo v obou zmíněných rolích a zvolili
tedy odpověď jiné. V procentuálním vyjádření se jednalo o 5% respondentů. 

Pomocná síla, dotahuji věci do konce.

Pozorovatel.
Zatím jsem jen součástí přípravného týmu mládežnického parlamentu.

Spíše výpomoc při konání akcí.
Momentálně jsem více času v jiném městě, nejsem tak úplně aktivní a nemám vždy
možnost se do všeho zapojit, ale vytvářím nové nápady a stále pracuji na tom, abych
podávala vždy i jiné pohledy na probíraná témata a nápady.
Posluchač
Doplňkový člen rady
Pouze zastupuji v Parlamentu naši třídu a jsem součástí studijního výboru, kde
přemýšlíme o realizovatelných způsobech, které by mohly pomoci studentům ve
vzdělávání.

Otázka jiné byla otevřená a každý z respondentů mohl libovolně dopsat, v jaké roli se
cítí být. Mezi odpovědi patřili tyto:

Obrázek 6 Role v radě/parlamentu

Zdroj: Vlastní zpracování; počet respondentů: 220; čísla v grafu prezentují počet

zatržených odpovědí respondenty
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Převážně jenom hlasuji a starám se o část jednoho projektu.

Naslouchat hlasu mladých lidí a realizovat jejich požadavky a přicházet s vlastními
nápady, jak mládež aktivovat a ponoukat neustále jednat.
Předsedkyně
Kromě role aktivisty se snažím být i členem, který má nápady a prezentuje je a
navrhuje jejich realizaci. (přidáno k odpovědi:aktivista)

Asi bych se spíše charakterizovala jako někdo, kdo pomáhá, organizuje, ale stojí
spíše v pozadí. Vyřizuji, pomáhám, propaguji. (přidáno k odpovědi:aktivista)

Česká interpretace:

Převážná většina členů se tedy cítí být hlavně aktivistou. Zdá se, že mladí lidé chtějí být
tedy spíše v centru dění, být aktivní a podílet se na tvorbě nápadů, akcí nebo projektů.

Role poradce není bezvýznamná a část členů rad a parlamentu jí jednoznačně vnímá.

Někteří členové rad/parlamentů se cítí být jak aktivistou, tak i poradcem. 

Sumarizace s ohledem na vzdělávací aktivity projektu:

Z hlediska vzdělávání má smysl rozvíjet kompetence směrem k organizování aktivit a
připravovat členy na schopnost předávat své zkušenosti nově příchozím.
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Šestá otázka zní: „Podílím se na přípravě programu zasedání rady/parlamentu

mládeže.“

Jednalo se o uzavřenou odpověď, u které bylo možné zaškrtnout buď odpověď „ano“

nebo „ne“. Na otázku neodpověděli dva respondenti. V šetření převažovala odpověď
„ano“. V procentuálním vyjádření se jednalo o 67% všech odpovědí. Odpověď „ne“

označilo 33% respondentů. Z vyhodnocení vyplývá, že členové rad/parlamentu se spíše
podílí na přípravě programu svých zasedání. 

Obrázek 7 Podílení na přípravě programu zasedání rady/parlamentu mládeže

Zdroj: Vlastní zpracování; počet respondentů: 218 z 220; čísla v grafu prezentují počet

zatržených odpovědí respondenty

Interpretace:

Z obrázku 7 vyplývá, že většina mladých lidí se chce podílet na přípravě programu
zasedání rady/parlamentu mládeže. Chtějí mít přehled o řešených tématech. Případně
chtějí doplňovat program o témata, která jim připadají stěžejní a důležitá. Uvedený
výstup souvisí také s výsledky v předchozí otázce, z níž vyplynulo, že přibližné stejné
procento respondentů jsou aktivisté, který se pravděpodobně podílí na přípravě
programů zasedání rady / parlamentu.

Sumarizace s ohledem na vzdělávací aktivity projektu:

Má smysl věnovat se vedení porad a setkání, moderování a facilitování setkání.
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jiné,

nevím,

příliš velký důraz na výkon, úspěch a výsledky,
rodiče jsou proti společenskému politickému angažování,
strach z neznáma,

mladí lidé nevědí, jak se zapojit - nedostatek informací, nedostatečná
informovanost,
nedostatek času - například spousta povinností ve škole nebo zapojení do jiných
činností,
neochota jednat - například nemají zájem, nechtějí udělat něco navíc a 

nedostatek motivace - nevidím profit z toho aktivně se zapojit.

Sedmá otázka zní: „Jaké překážky jsou, podle vás, příčinou nedostatečné komunitní a

společenské aktivity mladých lidí ve městě/obci?“

Otázka byla částečně otevřená. Jednalo se o seznam překážek, ze kterých si
respondenti mohli vybrat maximálně tři možnosti. Jednou ze tří možností byla také
odpověď jiná. V rámci této poslední odpovědi mohli respondenti libovolně vypsat jinou
překážku, kterou považovali za důležitou. Vzhledem k charakteru otázky je na obrázku 8

níže, zobrazena četnost odpovědí.

Otázka obsahovala tyto odpovědi: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Obrázek 8 Překážky, které jsou příčinou nedostatečné komunitní a společenské
aktivity mladých lidí ve městě/obci

Zdroj: Vlastní zpracování; počet respondentů: 220; čísla v grafu prezentují počet

zatržených odpovědí respondenty

YC2 - PRŮZKUMY
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Myslím, že mladí lidé často nevědí o existenci rad mládeže. Mládežnická
samospráva nemá žádnou „tradici" fungování. Bolestnou je nedostatečná
spolupráce mezi zastupitelstvy (mezi okresními radami) a stejně tak na různých
úrovních okresní a městské rady. Problémem je také nedostatek informací,
myšlenek, úvah, nápadů spojených s radami škol. Důležitým cílem by mělo být
posílení přímého kontaktu se samotnými mladými lidmi. (přiřazeno k těmto

odpovědi: mladí lidé nevědí, jak se zapojit - nedostatek informací, nedostatečná

informovanost)

Chování některých místních samospráv a nedostatek finančních prostředků na akce.

Případy pasivního přijímání informací – život on-line.

Lidská lenost, spousta lidí si radši zapne videohru, jsou na počítači nebo jdou ven s
kamarády, než aby dělali něco takového. (přidáno k odpovědi: neochota jednat -

například nemají zájem, nechtějí udělat něco navíc)

Rada města, která je zablokovaná a zamrzlá.

Finance.

Politizace kruhů rad mládeže, která nemusí být nutně v souladu s jejich vlastními
záměry. Naše komunita funguje velice dobře.

Jednak nemají motivaci, neví v tom žádný profit a je těžké vytvořit si ve městě u
autorit prostor na to, aby se mohli rozvíjet a něco organizovat. (přidáno k

odpovědi:nedostatek motivace)

Naše komunita funguje velice dobře.

Mezi největší překážky dle názoru respondentů patří nedostatek motivace, neochota
jednat a nedostatek času. Významná četnost odpovědí se také objevuje u
neinformovanosti mladých lidí, jak se zapojit a u strachu z neznáma. Otázka „jiné“ byla
otevřená a každý z respondentů mohl libovolně dopsat, co dalšího neuvedeného v
seznamu považuje za překážku. Mezi odpovědi patřili tyto:

Interpretace:

Z výše uvedeného vyplývá, že mladí lidé považují za příčinu nedostatečné komunitní a
společenské aktivity hlavně nedostatek motivace, neochotu jednat, nedostatek času,

nedostatek informací a strach z neznáma. V tomto případě je jedná o příčiny, které
spolu mohou souviset. Nedostatek motivace, neochota jednat a strach z neznáma
mohou být silně propojeny s nedostatečnou informovaností mladých lidí o
radě/parlamentu mládeže. Tedy o tom co rada/parlament děla, proč vůbec do
rady/parlamentu vstoupit, co je tam čeká za práci, zda se nejedná jen o bezvýznamnou
aktivitu. Mladí lidé si mohou myslet, že je starší ani v radě nebudou poslouchat a
nebudou chtít slyšet jejich názor. 

YC2 - PRŮZKUMY
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Nedostatek času může souviset s neschopností určovat si priority u mimoškolních
aktivit. Studenti si toho někdy naberou mnoho, a potom to nemají šanci stíhat. Případně
s to může i souviset s potřebou věnovat více času učení. 
Uvedené dvě největší překážky spolu navzájem souvisejí. Neochota udělat něco navíc
pramení z nedostatku motivace. Výzvou pro mládežnické parlamenty je jak se "prodat"
a jak mladým lidem ukázat smysl a užitek ze zapojení ve společnosti.

Sumarizace s ohledem na vzdělávací aktivity projektu:

Školení na téma prezentace a time managementu.
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Osmá otázka zní: „Jak důležitá je pro vás podpora (osobní, finanční, materiální, radou)

od zástupců města/obce (úředníci nebo členové zastupitelstva)?“

Otázka byla konstruována formou bodování. Každý respondent měl zvolit číslo od 1 do
10, kde 1 znamená, že podpora není vůbec důležitá a 10 znamená, že podpora je velmi
důležitá. Obrázek číslo 9 zobrazený níže ukazuje četnost odpovědí u každého čísla.

Průměrná důležitost podpory od zástupců města/obce je po výpočtu z níže uvedených
odpovědí 7,3.

Obrázek 9 Důležitost podpory od zástupců města/obce

Zdroj: Vlastní zpracování; počet respondentů:220; čísla v grafu prezentují počet

zatržených odpovědí respondenty; průměr ze všech odpovědí = 7,3.

Interpretace:

Z obrázku 9 jasně vyplývá, že respondenti spíše požadují podporu od zástupců obce.

Pro některé respondenty je podpora od zástupců obce velice důležitá. Z výše
uvedeného se dá soudit, že podpora ze strany zástupců obce je nezpochybnitelným
motivátorem činnosti členů rad a parlamentu mládeže.

Sumarizace s ohledem na vzdělávací aktivity projektu:

Vzdělávání v oblasti jak může obec podpořit člena mládežnické rady.
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Devátá otázka zní: „Máte zájem být/nebo už jste ve vedení rady/parlamentu

mládeže?“

Jednalo se o uzavřenou odpověď, u které bylo možné zaškrtnout buď odpověď „ano“

nebo „ne“. Na otázku neodpověděl jeden respondent. V šetření převažovala odpověď
„ano“. V procentuálním vyjádření se jednalo o 71% všech odpovědí. Odpověď „ne“

označilo 29% respondentů. Obrázek číslo 10 níže ukazuje četnost jednotlivých
odpovědí. Z vyhodnocení vyplívá, že respondenti spíše mají zájem být/nebo už jsou ve
vedení rady/parlamentu mládeže. 

Obrázek 10 Zájem být/nebo členové už jsou ve vedení rady/parlamentu mládeže

Zdroj: Vlastní zpracování; počet respondentů: 219 z 220; čísla v grafu prezentují počet

zatržených odpovědí respondenty

Interpretace:

Z výše uvedeného vyplývá, že členové rad/parlamentu mládeže v téměř 2/3 případů
touží po tom být ve vedení rady/parlamentu mládeže. Chtějí být součástí dění a mít
možnost zapojovat se do rozhodovací činnosti vedení. Z toho plyne, že respondentům
není lhostejné, jak a kam směřuje činnost rady/parlamentu a chtějí jeho chod
ovlivňovat. Členové rady mládeže mají zájem o práci a hlavně větší část by měli zájem
být i ve vedení rady / parlamentu mládeže.

Sumarizace s ohledem na vzdělávací aktivity projektu:

Vzdělávací témata jako leadership, vedení týmu, stanovování cíle.
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Desátá otázka zní: „V rámci mého působení v radě/parlamentu mládeže jsem
informován o tom, co se ve městě/obci děje.“

Jednalo se o uzavřenou odpověď. Každý z respondentů mohl zatrhnout pouze jednu
odpověď. Na otázku neodpověděl jeden respondent. K dispozici bylo pět odpovědí.
Většina respondentů označila, že je v rámci svého působení v radě/parlamentu mládeže
informována o tom, co se v obci děje, buď pravidelně, nebo občas. V procentuálním
vyjádření se jednalo o 48 respondentů u odpovědi pravidelně a 38% respondentů u
odpovědi občas. 
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Obrázek 11 Informovanost členů rad/parlamentu mládeže o tom, co se ve
městě/obci děje

Zdroj: Vlastní zpracování; počet respondentů:219 z 220; čísla v grafu prezentují počet
zatržených odpovědí respondenty

Jen výjimečně respondenti označili odpověď: jen když se zeptám, velmi vzácně nebo
nejsem informován. V procentuálním vyjádření se jednalo o 6% respondentů, kteří jsou
informováni, jen když se zeptají, 5% respondentů je informováno jen velmi vzácně a 3%

respondentů není informováno o dění v obci vůbec. 

Interpretace:

Z obrázku 11 vyplývá, že členové rad jsou pravidelně nebo občas informování o tom, co
se ve městě/obci děje. To znamená, že mladí lidé jsou dostatečně informování o tom,

co se v jejich městě/obci děje a mohou díky tomu efektivně reagovat na přicházející
situace. Pozitivní je i vysoký počet osob a to až 190 respondentů, kteří jsou informováni
a mají zájem, co se děje u nich ve městě / v obci.

Sumarizace s ohledem na vzdělávací aktivity projektu:

Jak se stát multiplikátorem informací, které se dozvídám z města/obce. Jak šířit
informace dál.
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jinak,

e-mailem, 

přes soukromou skupina na sociálních médiích a 

osobně na setkáních rady/parlamentu mládeže.

Jedenáctá otázka zní: „V rámci rady/parlamentu mládeže jsem informován o tom, co
se děje ve městě/obci.“

Jednalo se o částečně otevřenou odpověď. Respondent měl k dispozici čtyři odpovědi.
Zaškrtnou, mohl jednu až všechny odpovědi. Pokud se respondent rozhodl zaškrtnout
odpověď „jinak“, mohl libovolně dopsat formu, jakou je informován o dění v obci.
Vzhledem k charakteru otázky je na obrázku 12 níže, zobrazena četnost odpovědí.

Otázka obsahovala tyto odpovědi: 

1.

2.

3.

4.

Obrázek 12 Forma informování člena rady/parlamentu mládeže o tom, co se ve
městě/obce děje

Zdroj: Vlastní zpracování; počet respondentů: 217 z 220; čísla v grafu prezentují počet
zatržených odpovědí respondenty

Jen na Facebookové stránce města.

Někdy jsem informován náhodně od lidí mimo radu.

Prostřednictvím rozhovorů s aktivisty z mého města.

Díky potkávání se s poslanci, nebo s lidmi v klubovně, či s lidmi z komise.

Nejsem informován vůbec.

Od administrativních pracovníků a sociálních aktivistů.

Jsem ve školním parlamentu, ten s obcí tolik nesouvisí.
Osobně od starosty.

Otázka „jiné“ byla otevřená a každý z respondentů mohl libovolně dopsat, co dalšího
neuvedeného v seznamu považuje za prostředek k informování. Mezi odpovědi patřili
tyto:
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Fungujeme v rámci školy, s obcí nemáme nic společného.

Telefonicky.
Sám si zjišťuji informace.

Prostřednictvím potkávání na sociálních sítích a od známých. 

Web parlamentu nebo Facebookový profil.
Sociální sítě jako jsou Facebook nebo Instagram. 

Častěji se v oblasti „jiné“ opakovalo, že respondenti nejsou vůbec informování.
Případně jsou informování prostřednictvím Facebooku nebo Instagramu, kde se s
různými lidmi potkávají. Neméně opakované také bylo, že se k nim informace dostávají
od známých nebo náhodně. 
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Interpretace:

Z obrázku 12 vyplývá, že nejčastěji jsou respondenti informování o dění v obci buď přes
soukromou skupinu na sociálních médiích anebo osobně na setkáních rady/parlamentu
mládeže. Méně četným prostředkem k informování členů rad/parlamentu mládeže o
dění v obci je následně e-mail. Preferovanou formou informování je tedy hlavně osobní
kontakt. Fakt, že preferovaným komunikačním kanálem mezi mladými lidmi jsou osobní
setkání, je v současné digitální době do jisté míry překvapující. Na druhé straně to
vypovídá o systému fungování a vedení zasedání mládežnického parlamentu. Je
důležité dodat, že právě osobně podané informace mají největší efekt a neztratí se mezi
mnoha dalšími elektronickými zprávami. Díky tomu, že ve městě / obci funguje rada /

parlament mladí lidé mohou být informován o tom co se ve městě děje případně v
zastupitelských orgánech města. 

V současnosti, vzhledem k situaci spojené s pandemií Covid-19, je jistě vhodná a
preferovaná forma informování přes soukromou skupinu na sociálních médiích nebo
obecně na sociálních sítích.

Sumarizace s ohledem na vzdělávací aktivity projektu:

V současnosti, vzhledem k situaci spojené s pandemií Covid-19, je jistě vhodné
věnovat se vzdělávání v digitálním šíření informací z města a funkční ovládání sociálních
médiích nebo sociálních sítí.
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Dvanáctá otázka zní: „Zástupci města se mnou konzultují rozhodnutí týkající se
mladých lidí a života ve městě/obci. Prosím, označte, jaké bylo téma konzultací,
kterých jste se zúčastnili?“

Otázka byla v dotazníkovém šetření uzavřená. Obsahovala osm témat, u kterých bylo
třeba zvolit jak často, tuto aktivitu respondent prování. U každé aktivity bylo možné
zvolit, buď že jí respondent provádí velmi často, často, někdy nebo nikdy. V rámci
vyhodnocení byla každá tato možnost bodově ohodnocena. Velmi často bylo
ohodnoceno číslem 3, často bylo ohodnoceno číslem 2, někdy bylo ohodnoceno číslem
1 a nikdy bylo ohodnoceno nulou. 

Každá z aktivit tedy mohla získat minimálně 0 bodů a maximálně 660 bodů. Bodové
ohodnocení je možné vidět níže na obrázku číslo 11. Na každou z otázek neodpovědělo
8 až 16 respondentů.

zdraví,
doprava,

územní plánování,
rozpočet,
vzdělávám se, 

sport, 
kultura a
volný čas

Otázka obsahovala tyto témata: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Obrázek 14 níže ukazuje množství odpovědí v části „nikdy“. Data jsou zde
prezentována formou bodování. V tomto případě je pojem „nikdy“ obodován číslem 3.

Jedná se tedy o rovnost mezi pojmem velmi často a nikdy (velmi často = nikdy). 
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Obrázek 13 Nejčastěji konzultující témata, týkající se mladých lidí a života ve
městě/obci

Zdroj: Vlastní zpracování; čísla v grafu prezentují množství získaných bodů, kdy
respondent zatrhnul až 3 možnosti; maximální počet získaných bodů je 660

Obrázek 14 Jaká témata, týkající se mladých lidí a života ve městě/obci se nikdy
nekonzultují

Zdroj: Vlastní zpracování; čísla v grafu prezentují množství získaných bodů u odpovědi
„nikdy“, které respondenti zatrhnuli; maximální počet získaných bodů je 660
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Z obrázku 14 vyplývá, že téměř polovina respondentů (104 respondentů) nikdy
nekonzultuje témata spojená s územním plánováním. Témata spojená se zdravím se
také nekonzultuje v téměř polovině případů (101 respondentů). Často
nekonzultovanými tématy jsou také doprava a rozpočet. Tato témata nejsou
konzultována ve více jak 1/3 případů. U dopravy se jedná o 98 respondentů z 220 a u
rozpočtu se jedná o 94 respondentů z 220.

Interpretace:

Z obrázku 13 vyplývá, že mezi nejvíce konzultovaná témata patří volný čas a kultura.

Dalšími často konzultovanými tématy jsou srovnatelně sport a vzdělávání se. Naopak
mezi téměř v polovině případů nekonzultovaná témata se řadí územní plánování a
zdraví, což vyplývá z obrázku 14. Mladí lidé se tedy zajímají hlavně o volný čas a
kulturu, která může být také součástí trávení jejich volného času. V dnešní technické
době je osvěžujícím tématem sport. Mladí lidé mají, ale také vztah ke vzdělávání se, což
by jistě mělo souviset, v tomto případě, také s jejich členstvím v radě/parlamentu
mládeže.

Z uvedeného také vyplývá, že i samosprávy vnímají mladé lidí hlavně přes volný čas (do
kterého jistým způsobem patří i sport a kultura). Zapojení do konzultací ohledně
rozpočtu a územního plánování je minimální. Je třeba také dodat, že jde často náročné a
pro mladé méně atraktivní témata a zapojení mladých lidí si tu vyžaduje dávku kreativity
i systematické práce.

Sumarizace s ohledem na vzdělávací aktivity projektu

Ekonomika města. Jak funguje samospráva.
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Třináctá otázka zní: „Z níže uvedených kritérií pro efektivní fungování rady/parlamentu
mládeže vyberte tři nejdůležitější podle vašeho názoru.“

Otázka byla částečně otevřená. Jednalo se o seznam kritérií pro efektivní fungování
rady/parlamentu mládeže, ze kterých si respondenti mohli vybrat maximálně tři
možnosti. Jednou ze tří možností byla také odpověď jiná. V rámci této poslední
odpovědi mohli respondenti libovolně vypsat jiné kritérium, které považovali za
důležité. Vzhledem k charakteru otázky je na obrázku číslo 15 níže, zobrazena četnost
odpovědí.

Obrázek 15 Kritéria pro efektivní fungování rady/parlamentu mládeže

Zdroj: Vlastní zpracování; počet respondentů: 219 z 220; čísla v grafu prezentují počet
zatržených odpovědí respondenty
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jiné,

legitimita členů rady/parlamentu mládeže – členové mají osvědčení nebo jiný
doklad, kterým se prokazují, že jsou členy,
počet zorganizovaných školení a seminářů pro členy rady/parlamentu,

účast na projektech na národní a mezinárodní úrovni,
spolupráce se studentskými/školními parlamenty,
externí kontakty rady/parlamentu mládeže na lidi a organizace,

interní organizace rady/parlamentu mládeže – stanovy, volby,
dostupnost financování činnosti rady,
uznávání aktivit členů rady/parlamentu mládeže ve školách - omluvení z hodiny,
ocenění práce apod.,

počet organizovaných aktivit,
spolupráce s městskou radou, zastupitelstvem a úředníky,
podpora ze strany dospělého koordinátora / ambasadora rady/parlamentu mládeže 

počet osob zapojených do činností rady/parlamentu mládeže.

Otázka obsahovala tyto odpovědi: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Chtěl bych dodat, že je rovněž nutná dostupnost finančních prostředků na činnost
rady a počet osob zapojených do činnosti rady mládeže. (přiřazeno k těmto
odpovědím: dostupnost financování činnosti rady a počet osob zapojených do
činností rady/parlamentu mládeže)

Podpora ze strany studentů, co se týče zapojování do projektů, pořádaných námi.
Adekvátní výběr lidí v MRM. (přiřazeno k těmto odpovědi: legitimita členů
rady/parlamentu mládeže – členové mají osvědčení nebo jiný doklad, kterým se
prokazují, že jsou členy)
Schopný, vytrvalý, trpělivý, ochotný a milý leader.

Otázka „jiné“ byla otevřená a každý z respondentů mohl libovolně dopsat, co dalšího
neuvedeného v seznamu považuje za překážku. Mezi odpovědi patřili tyto: 
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Interpretace:

Mezi nejdůležitější kritéria pro efektivní fungování rady/parlamentu mládeže, dle názoru
respondentů patří: podpora ze strany dospělého koordinátora / ambasadora
rady/parlamentu mládeže a počet osob zapojených do činností rady/parlamentu
mládeže. Významná četnost odpovědí se také objevila u spolupráce s městskou radou,

zastupitelstvem a úředníky, počtu organizovaných aktivit, uznávání aktivit členů
rady/parlamentu mládeže ve školách - omluvení z hodiny, ocenění práce apod. a u
dostupnosti financování činnosti rady. Také se ukázalo, že pro respondenty není vůbec
důležitá jejich případná legitimita v radě/parlamentu mládeže nebo oficiální členství.

Sumarizace s ohledem na vzdělávací aktivity projektu:

Komunikace s úředníky. Komunikace s koordinátorem. Nábor členů rad a parlamentů.
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První respondent se vyjádřil takto: 

„Chtěla bych jen dodat, že mnoho lidí se neuvědomuje potenciál těchto organizací,
které mně osobně hodně otevřeli oči a pomohli mi, se rozvíjet. Určitě je třeba tyto
organizace finančně podporovat a mladé lidi motivovat k členství. Děkuji.“

Druhý respondent se vyjádřil takto: 

„Je dobré, aby měl každý stejný hlas, nehledě na věk a pozici. Nadchnout nové lidi do
práce v radě/parlamentu není jednoduché. Během covidové doby mládežnická aktivita
čím dál tím více upadá - studenti se nevídají mezi sebou, jsou zcela bez motivace.“

Třetí respondent se vyjádřil takto: 

„Věřím, že by měla být vybudována silná pozice rad mládeže jako orgánů, kterým mladí
lidé důvěřují, které jsou snadno dostupné a skutečně pomáhají. Rovněž vidím roli rad
jako důležitých vzdělávacích a přípravných orgánů pro lidi, kteří se v budoucnu chtějí
zabývat politikou, samosprávou a obecně společenským aktivismem.“

Čtvrtý respondent se vyjádřil takto: 

„Jsem přesvědčen, že někdy největším problémem ve fungování Rady mládeže je
nedostatečný opatrovník, který neprojevuje podporu.“

Pátý respondent se vyjádřil takto: 

„Úřad by měl radám mládeže poskytovat větší podporu, ale neděje se tak.“

Šestý respondent se vyjádřil takto: 

„Mělo by se rozvíjet, oceňovaní příkladů dobré praxe (pokračování), vytváření nových
vzdělávání pro dobrovolné nebo profesionální pracovníky s mládeží (agenda mládeže,

mládežnická politika, občanství a komunikace apod.).“

Sedmý respondent se vyjádřil takto: 

„U nás sice všechno funguje dobře, ale všechno je bez podpory města. Máme sice ve
výpůjčce prostory od města, ve kterých nám město platí energie, ostatní je ale na nás.“ 

Čtrnáctá otázka zní: „Chcete ještě něco dodat k tématu mládežnické rady/parlamentu,

na co jsme se nezeptali.“

Otázka číslo čtrnáct, byla doplňkovou otevřenou otázkou. Každý respondent mohl
dopsat cokoliv, co chtěl ještě dodat. V rámci této otázky se zapojilo 12 respondentů,

kteří chtěli sdílet další myšlenky. 
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Osmý respondent se vyjádřil takto: 

„Myslím, že je zbytečné na školní úrovni kvůli každé změně pořádat zasedání, hodinu o

tom debatovat a další hodinu psát pozměňovací návrh, dle mého názoru by stačilo,

abychom se sešli jednou za měsíc, zvednutím ruky odhlasovali nějaký projekt a

nemuseli k tomu psát zbytečnosti jako pozměňovací návrhy. Zbytečnosti to asi nejsou,

když se hlasuje o velkých věcech, ale když musíme kvůli každé kravině psát v nejlepším

stránkový text, tak je to zbytečné. PS dotazník jsem vyplňoval podle svého názoru, být v

parlamentu mě před rokem bavilo, zastupoval jsem tam naši třídu, ale po velkých

změnách co proběhly, se příští školní rok rozhodně nepřihlásím.“

Devátý respondent se vyjádřil takto: 

„Jsem přesvědčen, že tento projekt by měl být realizován a rozšířen o nové obce a

města.“

Desátý respondent se vyjádřil takto: 

„Důležitá je motivace!“

Jedenáctý respondent se vyjádřil takto: 

„Z města bohužel nevidím skoro žádnou podporu našeho mládežnického parlamentu.

Věřím, že se to brzy změní, možná už s druhým volebním obdobím.“

Dvanáctý respondent se vyjádřil takto: 

„Je důležité propagovat mládežnické organizace a rozvíjet informovanost a motivaci

ostatních mladých lidí, protože jinak mohou tyto organizace zaniknout.“

V rámci celkového shrnutí dodatečných vyjádření respondentů je nutné podotknout, že
se jedná o protichůdné postoje. Část respondentů považuje radu/parlament mládeže za
důležitou, nepostradatelnou a rozvíjející se. Naproti tomu jsou tu ti, kteří jsou
demotivováni buď restrukturalizacemi jejich rad/parlamentů, nebo je demotivuje
pasivní postoj obce či leadera, který je má na starosti. 
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FINÁLNÍ INTERPRETACE
VÝSLEDKŮ VÝZKUMU

 

 
Finální interpretace výsledků výzkumu představuje shrnutí všech výsledků v
dokumentu. Jedná se o zdůraznění stěžejních výsledků. Případně jsou zdůrazněny
výsledky u otázek, které mohou souviset i s jinými otázkami. Interpretace výsledků také
nabízí hlubší pohled do významné problematiky a pokouší se formou úvahy vyhledat
problémy, že kterých problém může plynout.

Interpretace

Z konečného vyhodnocení vyplývá, že je potřeba zlepšit v mnoha ohledech spolupráci
obcí s radami a parlamenty mládeže. Tímto ohledem je rozhodně finanční podpora a
větší zájem o činnost organizace. Dále je potřeba zaměřit se na leadery, kteří vedou tyto
mladé lidi. Z výzkumu totiž vyplývá, že jejich podpora a zájem je pro členy velice
důležitá. Je tedy potřeba, aby rady a parlamenty mládeže, takové leadery měli.
Případně je potřeba tyto lidi dále proškolovat v oblasti práce s mládeží a jejich
motivace. V oblasti shánění nových členů je potřeba se zaměřit na jejich motivaci a
zvýšit jejich zájem o problémy související s jejich životy v obci. 

Nedostatek času se také objevil, jako blokující složkou, při rozhodování o vstupu do
rady nebo parlamentu mládeže. V této oblasti je potřeba se více zaměřit na členy nebo
budou možné členy, kteří potřebují více času na studium nebo volnočasové aktivity. Jak
jim ulehčit nebo pomoci s jejich dalšími povinnostmi mimo radu a parlament mládeže. Z
šetření také vyplývá, že mládež není o této činnosti dostatečně informovaná, což
jednoznačně souvisí i s jejich strachem z toho co je v radě/parlamentu čeká. Je potřeba
tedy potencionální členy dostatečně a podrobně informovat o činnosti rady/parlamentu,

aby se mohli beze strachu z neznáma rozhodnout, zda se přihlásí či nepřihlásí. 

Sumarizace s ohledem na vzdělávací aktivity projektu:

Mládežnické parlamenty potřebují rozvíjet spolupráci s místní samosprávou. Uvědomují
si důležitost podpory ze strany samosprávy, na druhé straně však často tuto podporu
necítí. Prostřednictvím vzdělávacích aktivit by si členové mládežnických parlamentů
měli zdokonalit své kompetence v těchto oblastech:
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systematická spolupráce se zástupci místní samosprávy;
slušná a daty podložená prezentace svých potřeb a potřeb mladých lidí, které
zastupují;
znalost kompetencí místní samosprávy;
vyjednávací dovednosti;
prezentace a propagace aktivit;
strategické plánování.

motivace mladých lidí;
time-management;
seberozvoj a rozvoj druhých;

teambuldingů členy parlamentů / rad.

Z hlediska překážek při realizaci komunitních a společenských aktivit ve městě / obci
členové mládežnických parlamentů potřebují vzdělávací aktivity v těchto oblastech:
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4.2 Výstupy ze setkání fokusních
skupin se členy RMaMP 

 

- Slovensko, Česko, Polsko
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Struktura rady mládeže (RM) je obvykle jasně definována. Členové se scházejí
pravidelně a jsou oficiálně voleni. RM je součástí městské rady ve většině měst. 
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I. Struktura

Důležitou roli v RM hraje koordinátor, který má v Polsku
formálnější charakter než v ČR a SK. Polsko má také větší
historii a hlubší propojení mezi aktivitami RM a městem než
v ČR a SK. RM komunikuje své aktivity jak na osobní úrovni,
tak prostřednictvím médií a sociálních sítí.

II. Silné a slabé stránky rady mládeže

Členové RM jsou velmi hrdí na svou schopnost zapojit veřejnost do svých aktivit a na
osobní růst a příspěvek k rozvoji měst, kde žijí. RM vnímají potřebu udržovat a rozvíjet
motivaci svých členů k aktivní účasti. 

V některých případech není vyřešeno technické zázemí pro
jednání a finanční podpora města, což výrazně brzdí další rozvoj
aktivit. Rovněž se zdá být omezující pouze roční členské období.
Některé RM čelí nedostatečnému uznání a dokonce přehlížení
ze strany města.

III. Potřeby
 Hlavní potřebou je možnost osobního rozvoje, přínos pro veřejné blaho a možnost učit
se novým věcem, získávat cenné praktické zkušenosti při realizaci akcí a projektů. Role
koordinátora a jeho vedení a motivace k činnosti je velmi důležitá. Polské RM vnímají
potřebu nižší administrativní (byrokratické) zátěže. Všechny RM by ocenily více školení
a praktických cvičení a přípravy v oblasti měkkých a manažerských dovedností, které
jim pomohou realizovat plánované aktivity s vyšší efektivitou a lehkostí. Ne všechny RM
mají rozpočet podporovaný městem. Některé RM nejsou oficiálně uznány jako platný
poradní orgán města. Chybí jasněji definovaná motivace k aktivnímu zapojení do práce
RM (finanční, verbalizované naučené dovednosti, schopnosti a jiné nehmotné zisky).
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Smyslem aktivit RM je především přinést kvalitní volný čas pro
mládež, snažit se vnést větší zájem a aktivní občanství do života
mladých lidí a umožnit mladým lidem podílet se na rozvoji města,

ve kterém žijí. Svým zapojením členové cítí, že jsou vyslyšeni,
pomáhají svému městu a jsou platnou součástí společnosti. Na
osobní úrovni je účelem především získávání zkušeností a
dovedností, osobní růst a navazování nových kontaktů.
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IV. Účel

V. Vztahy
Vnitřní vztahy v RM jsou velmi dobré, přátelské a otevřené.

Vztahy s městem jsou obvykle velmi dobré a formální. Pouze
v některých případech je přítomnost RM ve městě
přehlížena. Vzhledem k věkovému rozmezí někdy dochází v
České republice k vzájemnému nedorozumění mezi žáky
základních škol a téměř dospělou mládeží. Kontakt s
veřejností je udržován prostřednictvím médií a sociálních sítí
a realizovaných aktivit. V současné pandemii je osobní
kontakt velmi omezený a také aktivity jednotlivých RM.

VI. Vliv
Být platným členem RM znamená především být aktivní, komunikativní, kreativní a
zodpovědný. Členové jsou si rovni a každý má stejnou příležitost ovlivnit chod a aktivity
RM. Hlavní vliv RM se uplatňuje v záležitostech mládeže.
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RM jsou připraveny podílet se na řešení problémů a rozvoje
města a jsou obvykle oficiální součástí městské rady - jako
poradní orgán. Díky členství v RM mají členové velký zájem o
osobní rozvoj a sdílení svých zkušeností s mladšími členy.
Vzhledem k přetrvávající pandemii je vliv aktivit RM velmi
omezený.



Být platným členem RM znamená být aktivní, komunikovat, vymýšlet nové aktivity,
aktivně pomáhat ostatním hledat řešení a být zodpovědný.
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VII. Kompetence
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Většina nových členů má nízké kompetence a dovednosti a
RM jim pomáhá je objevit a rozvíjet. Tréninkové výjezdy a
mládežnické kongresy jsou velmi cenné. Proto je velmi
důležité mít možnost se učit na praktických workshopech a
získávat vzdělání a dovednosti potřebné k realizaci
projektů. Nabídka školení by měla být zábavná, praktická a
pravidelná, s jasnou strukturou, aby se všichni členové RM
mohli postupně vzdělávat a růst.



4.3 Výstupy z průzkumu
mezi koordinátory RMaMP 

 

- Slovensko, Česko, Polsko

YC2 - PRŮZKUMY
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Finální interpretace výsledků výzkumu představuje shrnutí všech výsledků
dotazníkového šetření mezi koordinátory. Jedná se o zdůraznění stěžejních výsledků.

Případně jsou zdůrazněny výsledky u otázek, které mohou souviset i s jinými otázkami.
Interpretace výsledků také nabízí hlubší pohled do významné problematiky a pokouší se
formou úvahy vyhledat problémy, že kterých problém může plynout.

V rámci konečného vyhodnocení lze podotknou, že
koordinátoři s radami/parlamenty mládeže převážně
spolupracují po delší časové období. Je vidět, že k této roli
mají blízko, vykonávají jí rádi a připadá jim naplňující a
smysluplná. O tom vypovídá i jejich motivace
radě/parlamentu mládeže pomáhat k růstu a prosperitě a to
v mnohých případech na úkor jejich volného času nebo
finančního ohodnocení.

Co se týče zapojování nových členů do činnosti
rady/parlamentu mládeže, jedná se spíše o individuálnější
oblast. Koordinátoři využívají různé způsoby zapojování
nových členů. Nejčastěji se jedná o zapojování do akcí,
které je důležité, ale je na zamyšlení, zda to stačí, když se
má mladý člověk zapojit do činnosti, kterou nikdy předtím
nevykonával a nemá představu o fungování rad/parlamentů
mládeže a jejich akcích.

Častěji využívanými jsou také patrioti. Tento způsob zapojování do činnosti je jistě
dobrý, ale zde záleží na ochotě a schopnosti jednotlivých patriotů nováčky efektivně
zapojovat do činnosti. Problémy mohou nastávat u neochotných patriotů, kteří nováčka
nepodpoří a s ničím mu nepomohou. 

Není překvapující, že zpětná vazba o fungování rady/parlamentu mládeže přichází
hlavně od poslanců, zástupců města, vedení města, členů a předsedů rad/parlamentů.

Tito jsou totiž s radami/parlamenty mládeže v nejbližším kontaktu a dostávají se k nim
přímé informace. Nicméně je pozitivní, že v některých případech je zpětná vazba
získávána od veřejnosti. To poukazuje na zájem veřejnosti ve městě/obci o tuto
organizaci. Je dobré, že lidem ve městě/obci není lhostejné co si mladí myslí, za co
bojují, co podporují a jak v rámci rady/parlamentu fungují. 
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V rámci ohodnocení se jedná o různorodé podmínky. Někteří koordinátoři mají roli na
plný úvazek, jiní jsou zaměstnáni na dohodu o provedení práce a mají zaplacených
maximálně 20 hodin měsíčně.
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Koordinátoři ve výzkumu upozornili na velice dobré silné stránky,
které podporují práci členů rad/parlamentu. K těm patřila hlavně
jednota, soudržnost, spolupráce, odhodlání, nadšení a ochota
jednat. Tyto silné stránky mohou souviset s formami podpory
vztahů. Nejčastěji jsou v tomto případě využívány pravidelné
teambuildingy, pravidelná setkávání, organizování akcí, neformální
setkávání a společný rozvoj. Tyto aktivity jednoznačně podporují
rozvoj již zmíněných silných stránek a motivují členy k další
činnosti. 

Naopak jako nejproblematičtější považují koordinátoři u mladých lidí čas. Přesněji jeho
nedostatek, ze kterého vyplývá neochota jednat, nedostatek motivace a neschopnost
dlouhodobě vytrvat v aktivitě. Nedostatek času přitom pramení z neschopnosti mladých
určovat si priority. Mladí chtějí být aktivní a nabírají si příliš mnoho aktivit v jednom
roce. Nezvládají se potom dostatečně věnovat všem svým aktivitám, mezi něž patří i
členství v radě/parlamentu mládeže. Zde je možná vhodná diskuse na toto téma a
zjištění proč si mladí tolik aktivit nabírají, případně jim vysvětlit, že určování priorit je v
životě složité, ale velice důležité.

Z šetření také vyplývá, že koordinátoři by uvítali
školení, kterých se jim nedostává. Školení jsou pro
ně důležitá a rádi si své obzory rozšířili. Jak již
uvedl jeden z respondentů, možná by bylo na
zvážení pravidelné setkávání koordinátorů, kde by
si mohli předat potřebné informace a přiučit se
něčemu novému. Jejich setkávání by mohlo
napomáhat budoucímu směrování rad/parlamentů
mládeže k rozvoji a spolupráci mezi
městy/obcemi. 

Méně využívanými, ale možná lépe využitelnými do budoucna mohou formy typu
předávaní potřebných informací, první teambuildingy, koordinování aktivit, školení a již
zmíněným opatrovnictvím (patrioti). Vhodným by se možná jevilo i spojení účasti na
akcích a opatrovnictví. Kdy by se nováček zapojil do účasti na akci a měl by po ruce
patriota (opatrovníka), který by ho podporoval a upozorňoval na různé souvislosti a
práci, kterou je potřeba udělat a jak je potřeba udělat. 
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4.4 Výstupy z průzkumu
mezi zástupci místních samospráv,

kde působí RMaMP 

 

- Slovensko, Česko, Polsko
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Za kladné lze považovat volba spíše osobního kontaktu se
členy rad/parlamentů mládeže. To podporuje dobré vztahy a
učí, aby se mladí lidé nebáli osobně vyjádřit svůj názor.
Vzniká tím také větší důvěra mezi těmito stranami. 

Finální interpretace výsledků výzkumu představuje shrnutí výsledků dotazníku mezi
zástupci municipalit. Jedná se o zdůraznění stěžejních výsledků. Případně jsou
zdůrazněny výsledky u otázek, které mohou souviset i s jinými otázkami. Interpretace
výsledků také nabízí hlubší pohled do významné problematiky a pokouší se formou
úvahy vyhledat problémy, že kterých problém může plynout. Z konečného vyhodnocení
vyplývá, že spolupráce s radami/parlamenty mládeže je spíše v začátcích. Více
respondentů uvádělo kratší doby spolupráce, tudíž je ještě čas na sběr zkušeností nejen
z řad mladých lidí, ale také z řad municipalit, s nimi spolupracujících. 

Municipality se osobně podílí na náboru nových členů
rad/parlamentů mládeže jen zřídka. Velká část municipalit se k této
činnosti staví spíše pasivně, využíváním prostředníků. Otázkou je,

zda je to špatně, či dobře. Možná je tento postoj municipalit spíše
pozitivní, jelikož nijak nezasahuje do typu oslovených osob, se
kterými budou v budoucnu komunikovat. Nemohou tedy, tímto
způsobem ovlivňovat, pro jejich potřeby vhodné, mladé lidi.

Otázka silných a slabých stránek rad/parlamentů se stala velice protichůdnou. Za
největší slabou stránku municipality považují malou aktivitu členů rad/parlamentů
mládeže. Mladí lidé se tedy dostatečně neangažují v rámci veřejných, ale ani jiných
akcí. Naproti tomu za silné stránky municipality považují společenskou angažovanost,
nadšení a cílevědomost. Většinou se uvedené silné stránky projevují právě aktivitou a
ochotou věnovat se akcím ať už pořádaných veřejnou institucí nebo jimi samotnými.
Otázkou je, zda respondenti uvádějící malou aktivitu, uváděli v následující otázce právě
společenskou angažovanost, nadšení a podporu. Je možné, že se jednalo o
protichůdné názory dvou skupin respondentů.

Uvedená slabá stránka v podobě nedostatečné aktivity
mladých lidí může také souviset s možnostmi jejich
zapojování se do dění ve městě. Z výzkumu vyplývá, že
obce mladé lidi nejčastěji zapojují do dění formou
veřejných akcí. Nicméně problémem může být, že mladí
lidé by spíše toužili po zapojování se do dění v obci, jejich
vlastními nápady a akcemi. Jedná se pouze o úvahu
spojující otázku věnovanou silným stránkám a otázku
věnovanou zapojování mladých lidí do dění ve městě. 
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Více jak polovina municipalit má k dispozici vypracované
strategické dokumenty řešící mládež. To souvisí s otázkou
vyčleňování rozpočtu, kde shodný počet municipalit
uvedlo, že vyčleňuje rozpočet na činnost rady/parlamentu
mládeže. Tento fakt vypovídá o jednoznačné spojitosti mezi
tvorbou strategických dokumentů a vyčleňováním
rozpočtu. 

Nedostatek motivace je velmi často propojen s nedostatkem informací. Následný
nedostatek motivace podporuje také neochotu jednat, která vychází také z
nevědomosti, jak jednat. Klíčem k vyřešení těchto problémů může být změna v oblasti
předávání informací a možná i větší angažovanost obcí v této činnosti. Nedostatek času
často souvisí také s neschopností mladých lidí, správně si organizovat čas, který věnují
svým zájmům a škole. Případně může také souviset s neochotou mladých lidí redukovat
množství svých zájmů. Stejně tak se jako problém objevuje množství času věnovaného
studiu, které je u každého mladého člověka odlišné.

Mladý kolektiv většinou potřebuje staršího realizátora, který je povede a pomůže je
motivovat k větší aktivitě. Právě to také uvádějí municipality u otázky číslo 13, kde
považují za nejefektivnější, pro fungování rady/parlamentu mládeže, podporu ze strany
dospělého koordinátora. 

Jedním z problémů jsou překážky související s příčinou
nedostatečné komunitní a společenské aktivity mladých lidí.
Municipality uváděli hlavně nedostatek času, nedostatek informací
a nedostatek motivace. 

V otázce číslo 10 lze, ale vidět, že v polovině případů mají mladí
lidé možnost i předkládat vlastní projekty. Jedná se však o lidi
mladší 18 let. Pokud jsou v radách/parlamentech mládeže
spíše mladé kolektivy (do 15 let), může to způsobovat jejich
malou aktivitu. 
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Na výstupech studie spolupracovaly partnerské organizace v České republice, na
Slovensku a v Polsku, které v těchto zemích pracují na RMaMP. Výsledky studie budou
podkladem pro vypracování Metodiky vzdělávání členů RMaMP, která bude dalším
výstupem tohoto projektu.

Děkujeme všem mladým lidem a zapojeným koordinátorům RMaMP
a členům místních orgánů za jejich pomoc při shromažďování názorů 

o činnosti a fungování RMaMP v jednotlivých zemích.
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