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SETKÁNÍ AKTIVNÍ A KOMUNIKATOVNÍ MLÁDEŽE

VÝMĚNA MLÁDEŽE

2. VÝMĚNA

16. - 25. 6. 2023

Trenčín, Slovensko

1. VÝMĚNA

10. - 19. 2. 2023

Ostrava, Česká republika



 V rámci naší činnosti v mládežnických organizacích jsme se

rozhodli prozkoumat aktuální potřeby našich členů a naší cílové

skupiny prostřednictvím dotazníkového šetření. Z analýzy

vyplynulo, že naše skupina vnímá potřebu dalšího propojení a

síťování s mládežnickými iniciativami v zahraničí, které jsou však

zároveň součástí téhož regionu a mají protopodobné výzvy a

problémy, které jejich iniciativy řeší. V rámci našich přípravných

prací jsme zjistili potřebu mládežnických organizací rozvíjet se,

pracovat na zlepšování klíčových kompetencí, díky kterým

posunou sebe i své organizace. Častokrát tyto organizace

nedokáží využít svých silných stránek, přeceňují své možnosti a

jednotlivci nedostatečně pracují s mentální hygienou, která je

důležitá pro jejich následnou práci a rozvoj. 

Prostřednictvím dvou týdenních setkání zástupců 

mládežnických organizací z České a Slovenské republiky

reagujeme na tyto potřeby a dosáhneme následujících cílů:  

- rozvoj mládežnické organizace

- zvýšení participace, propojení organizací a navázání kontaktů  

- předání vzájemných zkušeností (sdílení příkladů dobré praxe)  

- osobní růst účastníků (workshopy, rozvoj kompetencí) 

- posílení postavení mládeže v komunitě 

cíl projektu



koho hledáme?

kdo jsme?

Členy mládežnických organizací ve věku 13 - 21 let z České nebo

Slovenské republiky

 Parlament dětí a mládeže města Ostravy je mládežnická

organizace, která sdružuje aktivní mládež z Ostravy. Členové

mohou být mladí lidé ve věku od 13 do 26 let. Scházíme se

pravidelně jednou týdně. Snažíme se hájit a prezentovat zájmy

mladých a aktivně spolupracovat se samosprávou. Momentálně se

zaměřujeme na podporu a rozvoj žákovských parlamentů, ale

pořádáme i různé sportovní a dobročinné aktivity. Účastníme se

také mnoha českých a zahraničních projektů.

Zaži Trenčín je sdružení kreativních lidí z města Trenčín. 

Pravidelně organizujeme bezplatné setkání pro veřejnost a různé

komunity ve spolupráci s dobrovolníky. Vytváříme prostor pro

spolupráci, vzděláváme mladé lidi, propojujeme lidi z různých

sociálních prostředí. Svojí činností, prostory či vybavením

podporujeme společensky prospěšné akce.

koho hledáme?



ubytování ostrava
Hotel Maria, 10. - 19. 2. 2023

      Přívozská 1135, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

se nachází v centru města Ostravy

ve dvou až tří lůžkových pokojích

zahrnuje snídani, oběd a večeři

Ubytování:



vlakem na Ostrava hlavní nádraží

z Hlavního nádraží trolejbusem č. 102

na zastávku Husův sad

z Husova sadu 3 minuty pěsky do

Hotelu Maria

Nejlepší dopravní spojení:

doprava ostrava
Hotel Maria, 10. - 19. 2. 2023

      Přívozská 1135, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz



10. 2. 23   

11. 2. 23    

12. 2. 23    

13. 2. 23

14. 2. 23

15. 2. 23

16. 2. 23

17. 2. 23

18. 2. 23   

19. 2. 23   

Cestovní den

Seznamovací aktivity

Rolová hra a simulace jednání

Workshopy I

Workshopy II

Workshopy III

Simulace měst. zastupitelstva

Worldcafé a skupinová práce

Zpětná vazba a reflexe

Cestovní den

program ostrava
Hotel Maria, 10. - 19. 2. 2023

      Přívozská 1135, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz



ubytování trenčín
Penzión Branecky, 16. - 25. 6. 2023

      Palackého 87/7, 911 01 Trenčín, Slovensko

se nachází v centru města Trenčín

ve dvou až čtyř lůžkových pokojích

zahrnuje snídani, oběd a večeři

Ubytování:



vlakem na nádraží Trenčín

z vlakového nádraží 11 minut pěšky do

Penziónu Branecky 

Nejlepší dopravní spojení:

doprava trenčín
Penzión Branecky, 16. - 25. 6. 2023

      Palackého 87/7, 911 01 Trenčín, Slovensko



10. 2. 23   

11. 2. 23    

12. 2. 23    

13. 2. 23

14. 2. 23

15. 2. 23

16. 2. 23

17. 2. 23

18. 2. 23   

19. 2. 23   

Cestovní den

Seznamovací aktivity

Skupinová práce a simulace

Rolová hra a diskuze

Argumentační soutěž a simulace

Prezentace organizací

Exkurze Trenčínem 

Skupinová práce

Zpětná vazba a reflexe

Cestovní den

program trenčín
Penzión Branecky, 16. - 25. 6. 2023

      Palackého 87/7, 911 01 Trenčín, Slovensko

a networking



Parlament dětí a mládeže města Ostravy

kontakty
Kontaktní osoba Česká republika:

David Kaszper

+ 420 604 472 522

Kontaktní osoba Slovensko:

Jana Ovesná

+ 421 907 731 597

najdete nás:

@pdmmo

www.pdmmo.cz

Zaži Trenčín



Tento projekt je financován z programu Erasmus.

Úhradu cestovních nákladů budou řešit organizátoři

individuálně se skupinovými leadery.

financování

Účastníci si díky programu zlepší svoji činnost

a budou moc kvalitněji pracovat v komunitě.

Mládežnické organizace budou dále šířit

získané informace, zkušenosti a kompetence.

potřebné doklady
Kartička pojištěnce (popř. její kopie)

Průkaz totožnosti (OP, pas)



chceš se zúčastnit?
Vyplň tetno registarční formulář:

https://forms.gle/kZ8iCpG1JBLsHgMs6


