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Cesta k městu II
Název projektu: Cesta k městu II
Smlouva č.: CZ-51-E17-2013-R3
Celkové náklady projektu: EUR 44 709,94
Výše dotace: EUR 31 767,94
Dotační titul: program Mládež v akci
Doba realizace: 01.04.2014 - 30.09.2015
Popis projektu:
Projekt navazuje na dříve realizovaný projekt Cesta k městu. Program Mládež v akci
v regionu Těšínské Slezsko, kdy cílem je navázat na velmi přínosnou spolupráci s platformou
místní mládeže, dále podporovat mládežnické iniciativy a dále rozvíjet i další nástroje práce
s mládeží a její začleňování do života města.
Cílem projektu je posílení již dříve vybudovaných komunikačních cest a navázání
strukturovaného dialogu mezi mládeží, neziskovými či obdobnými organizacemi a
představiteli města, aktivní zapojení mládeže do života města a veřejného dění a prohlubování
širokého spektra kompetencí mládeže prostřednictvím neformálního vzdělávání.
Aktivity projektu:
Setkání mládeže a zástupců veřejného dění
V rámci projektu jsou naplánována tematicky zaměřená setkání mládeže s představiteli
veřejného dění, kdy budou diskutována témata jako bezpečnost ve městě, zaměstnatelnost
mladých lidí, dobrovolnictví, volby a korupce. Dále proběhnou víkendová školení pro ty, jež
chtějí předložit svůj nápad v rámci aktivity kreativního businessu, kdy pod vedením

zkušených lektorů mladí lidé získají zpětnou vazbu ke svým projektovým záměrům a pomoc
při přetváření nápadů do podoby reálných projektů ve všech rovinách, ať už časové,
organizační či finanční.
Kreativní business
V rámci této aktivity jsou podporovány nápady mládeže, přetvořené do podoby reálných
projektů, které jsou předkládány skupinami minimálně 4 osob ve věku do 30 let, které mohou
být podpořeny dotací ve výši 10 000 – 40 000 Kč. Oblast zaměření těchto projektů je zcela
otevřená, důležitým faktorem je přínos pro město, dobrovolná práce realizátorů projekt a
posílení kompetencí mládeže v oblasti projektového řízení, finanční gramotnosti, ale i
zodpovědnosti a týmové spolupráce.
Mládežnická rada Karviná (MRK)
V rámci projektu byla založena Mládežnická rada Karviná (MRK), která je složena ze žáků
základních a středních škol a další mládeže ve věku do 30 let. Cílem aktivity je zapojení
mládeže do veřejného života, posílení komunikačních cest a strukturovaného dialogu mezi
mládeží a městem, vytvoření prostoru, kde mohou být diskutována témata přímo se
zástupcem – ambasadorem z řad vedení města. Důležitým aspektem je neformální vzdělávání,
kdy mladí lidé mohou navštívit jednání orgánů města, seznámit se s principem jeho fungování
a procesy, kterými město řídí jednotlivé oblasti dění.
Dobrovolnické centrum
Partnerem této aktivity je Regionální knihovna Karviná, při které je zřízeno Dobrovolnické
centrum. Smyslem aktivity je propojení neziskových organizací, mládeže a města, kdy mladí
lidé dostávají příležitost, jak podpořit dobrovolnou prací pro ně smysluplné činnosti a aktivity
města a přispět tak k celkovému rozvoji a zatraktivnění místa, kde žijí. V rámci projektu je
rovněž připravována „dobrovolnická hra“, kdy účastníci za svou dobrovolnou práci mohou
být symbolicky odměněni.
Hlavním cílem je posílení povědomí o významu dobrovolnictví, nabídka adekvátních nástrojů
pro jeho uplatňování a zajištění udržitelnosti teze dobrovolnictví a jeho začlenění do
veřejného života města.
Projekt je v realizaci.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků programu Mládež v akci a rozpočtu města.

