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Program: Mládež v akcii 

 

Projekt: Misia Prešov 

Realizátor projektu: Mládežnícky parlament Prešova, Sládkovičova 30, 080 01 Prešov, www.mp2.sk, 

ahoj@mp2.sk 

Téma projektu: Participácia 

Dátum a miesto realizácie: 1.8.- 31.8.2013, Prešov  

Partnerská organizácia: mesto Prešov- 2 sekcie Mestského úradu (Sekcia strategického rozvoja, Sekcia 

služieb občanom) 

Ciele projektu: Cieľom Mládežníckeho parlamentu Prešova bolo stať sa komunikačným kanálom medzi 

mladými ľuďmi a vedením mesta Prešov, hájiť záujmy mladých ľudí v meste Prešov, podieľať sa na 

organizovaní rôznych akcií a podujatí pre mladých ľudí, dávať mladým ľuďom možnosť byť aktívnejší 

a participovať na živote a chode mesta Prešov. Chceli vzbudiť záujem o verejné dianie 

a lokálpatriotizmus u mladých ľudí. Cieľom projektu bola teda aktivizácia mladých ľudí v oblastiach, 

ktoré sa ich dotýkajú a podieľať sa na tvorbe mládežníckej politiky v meste. 

Cieľová skupina: mladí ľudia vo veku 17-26 rokov 

Hlavné aktivity: Projekt v sebe zahŕňal niekoľko fáz. Po vytvorenom prieskume medzi mladými ľuďmi 

nasledovala fáza učenia s možnosťou účasti seminárov na školách o aktívnej participácii na živote školy 

a mesta. Súčasťou boli aj workshopy a diskusie o vytvorení „mládežníckej samosprávy“ mesta ako 

Mládežníckeho mestského zastupiteľstva. Témou bola práca v centrách mládeže, ako viesť centrum 

mládeže, ako viesť dobrovoľníkov a vytvárať vlastné skupiny. Ďalšími témami boli otázky ohľadom IQ, 

kde prebiehala spolupráca so spoločnosťou MENSA a témy na inšpiráciu v oblasti kreativita v škole, 

prečo je šport dobrý a ako (Ne)zabiť leto. 

Výstupy a vzdelávacie ciele: Výstupom bolo zvýšiť záujem o verejné podujatia u mladých ľudí a 

podporovať ich zapojenie do verejného života. Preto sa uskutočnilo množstvo interaktívnych diskusií o 

témach, týkajúcich sa mladých ľudí, ktoré ich trápia. Odborníci v týchto oblastiach a účastníci mali 

priestor pre otázky zamerané na odborníkov, mohli sa naučiť niečo nové alebo sa inšpirovať. Vo forme 

„Open Voices“ poukazovali na to, že každá voľba, každý hlas mladého človeka, musí byť vypočutý a 

mladí ľudia na to majú právo. V tomto smere bola usporiadaná konferencia s témou „Mladí ľudia a 

mesto“. Pozvaním mladých zástupcov škôl a organizácií sa združila mladšia generácia, ktorá týmto 

spôsobom mala priestor na vzájomnú inšpiráciu. Z projektu vzniklo Mládežnícke mestské 

zastupiteľstvo, ktoré sieťovalo  mladých z rôznych komunít a  podporovalo mládežnícku politiku v 

meste. Po stretnutiach so zástupcami zodpovedných orgánov mesta Prešov sa pripravovala zmluva o 

spolupráci mladých s vedením mesta a definovali sa úlohy, prípadne aj spôsobov financovania mládeže. 

 

 

http://www.mp2.sk/


Odkazy a videá:  

http://www.euronews.com/2014/04/07/shaking-up-a-slovak-city-presov-s-youth-

parliament/#.U0MAQg7RaVc.facebook  

http://presov.sk/portal/?c=12&id=22176#prettyPhoto 
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