
Výsledky

Zapojovali jsme mladé lidi do rozhodo-
vacích procesů. Měli možnost vyjádřit 
se k případnému rozmístění nových ka-
mer, k programům prevence kriminali-
ty, k problematice kultury a sporu. Pro-
střednictvím dětského zastupitelstva 
jsme dětem umožnili seznámit se s pra-
cí úředníků, zastupitelů, radních, ná-
městků, komisí, Městské policie, Policie 
ČR či neziskových organizací.

Rozpracováno

Koncepční přístup k politice mláde-
že. Nová strategie podpory mladých 
lidí při jejich uplatnění na trhu práce 
a ve veřejném životě
Koncepce politiky mládeže je strategic-
ký dokument, který by měl jasně uka-
zovat, jakým způsobem bude město 
přistupovat k problematice lidí ve věku 
do 30 let. Tato věková hranice je urče-
na přímo EU a princip těchto směrnic 
byl zaveden právě z důvodu zvyšující 
se nezaměstnanosti mladých lidí, kvůli 
problémům s přechodem ze studijní-
ho do pracovního života. Naše město 
v současné době podporuje mladé lidi 
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Podpora mládeže a zapojování mladých lidí  
do rozhodování ve městě

mnoha způsoby, ale systémové řeše-
ní by tomu mělo dát řád a lepší pohled 
na to, co je ještě zapotřebí. Tohoto cíle 
bude dosaženo sestavením odborné 
pracovní skupiny, která se bude skládat 
ze zástupců institucí i zástupců mla-
dých lidí ve věku do 30 let. Bude tak na-
plněn princip, kdy se mladí lidé mohou 
vyjadřovat k budoucí podobě města, 
ve kterém žijí/chtějí žít.

Vize a plány

Založení výboru zastupitelstva měs-
ta pro děti a mládež, veřejné plat-
formy pro zvýšení vlivu mladých lidí 
na řízení města
V našem městě denně dochází k mno-
ha rozhodnutím o mladých lidech, která 
jsou činěna tak říkajíc „o nás, bez nás“. 
Cílem této pracovní skupiny, která by 
měla být vytvořena napříč všemi sociál-
ními skupinami (zaměstnaní, nezaměst-
naní, ženy na mateřské dovolené, stu-
denti, žáci atd.), je možnost vyjadřovat 
se ke všem záležitostem, které se mla-
dých lidí týkají. Mohou předkládat do-
poručení zastupitelstvu města a zapo-
jovat další mladé lidí ze svých sociálních 
okruhů – přátele, kamarády a všechny 

ty, kteří mají zájem se do rozhodování 
o městě, ve kterém žijí, zapojit.

Vznik komunitního centra pro mlá-
dež jako místa pro setkávání a komu-
nitní aktivity
Zaregistrovali jsme potřebu mladých lidí 
scházet se a zřetelně vnímáme nevhod-
nost a nedosažitelnost komerčních pro-
stor pro tyto účely. Chceme v prosto-
ru Slezanky zřídit komunitní centrum 
pro veřejnost a mládež, kterou si bude 
možné zarezervovat pro účely předná-
šek, workshopů nebo pracovních/or-
ganizačních schůzek. V současné době 
již město volně zpřístupňuje zasedací 
místnost rady města dětskému zastu-
pitelstvu a ke stejným účelům neváhalo 
ani v minulosti zapůjčit prostory školící 
místnosti v areálu na ul. Krnovská.


