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Důvodová zpráva
Mládežnická rada Karviná 2016/2017
Rada města Karviné rozhodla svým usnesením č. 3384 ze dne 29.01.2014 o přijetí grantu programu
Mládež v akci na realizaci projektu Cesta k městu II, jehož součástí bylo i zřízení Mládežnické rady
Karviná a její fungování po dobu realizace projektu (tj. do 09/2015).
Na základě vyhodnocení přínosu fungování mládežnické rady bylo následně vedením města (PUF
27.07.2015 a 15.02.2016) v rámci zajištění kontinuity a udržitelnosti projektu rozhodnuto o realizaci
navazujících aktivit a dalším pokračování fungování Mládežnické rady Karviná (dále jen MRK).
V současné chvíli je MRK funkčním prvkem komunikace a vedení strukturovaného dialogu mezi
mládeží a městem resp. Magistrátem města Karviné. MRK se zapojuje např. do přípravy a organizace
celoměstských akcí formou dobrovolníků, rada sama organizuje vlastní iniciativy, spolupracuje
s dalšími mládežnickými uskupeními a reprezentuje město svou účastí v Národním parlamentu dětí
a mládeže a Parlamentu dětí a mládeže Moravskoslezského kraje.
MRK funguje na bázi otevřeného uskupení, které sdružuje mladé lidi, jež mají zájem podílet se
na strukturovaném dialogu mezi mládeží a městem, zapojuje se do veřejného života města a přispívá
vlastním dílem na realizaci společných aktivit, či iniciuje aktivity nové.
Zde uvádíme přehled aktivit, do kterých byla MRK díky svým aktivním členům zapojena či je přímo
sama iniciovala a organizovala ve školním roce 2015/2016.
Diskuse z cyklu Napříč EU - Migrační krize
V rámci podpory strukturovaného dialogu s mladými se MRK zapojila do krajského projektu Napříč EU
- cyklus diskusí pro mladé, které se měly týkat jednotlivých aktuálních problematik EU. Bylo zvoleno
poměrně kontroverzní téma, debata MRK se zabývala aktuální Migrační krizí. Mladí lidé tak měli
možnost vyslechnout si úvod do problematiky prostřednictvím prezentací organizací Eurocentra
a Europe direct Ostrava, po kterých následovala diskuse s hosty. Pozvání MRK přijal europoslanec
JUDr. Jiří Pospíšil, Syřan Assem Atassi - aktivní člen tuzemské syrské komunity a student Dominik
Obruča, který pomáhal v uprchlických táborech. Akce se zúčastnilo cca 40 mladých lidí. Na základě
diskuse byla k tématu vypracována stanoviska mládeže, která byla následně přednesena
na Závěrečné konferenci cyklu Napříč EU. Konference proběhla v červnu 2016 na Krajském úřadě
MSK a byla zde spolu se 70 mladými lidmi dopracována stanoviska, která vznikla v jednotlivých
městech, a jež pak byla zaslána do Evropského hospodářského a sociálního výboru jako oficiální
vyjádření názoru mladých lidí v našem kraji. Přímo členové MRK - Jakub Hodulík a Šimon Úradník
pak vedli 2 z pracovních skupin na téma Migrační krize a Brexitu, čímž zároveň reprezentovali MRK
a statutární město Karvinou i na úrovni MSK.
Změna image města
Na počátku roku 2016 byli 2 zástupci MRK (Marcela Střešňáková a Jakub Hodulík) přizváni
do pracovní skupiny zaměřené na vytvoření nového image města Karviné. Společně s představiteli
institucí a organizací, které bezprostředně ovlivňují město, se pod vedením Tomáše Avrata podíleli
na vypracování nástinu budoucí image města. Do budoucna je rovněž plánována účast zástupců
MRK, jako zástupců pohledu mladých lidí žijících v Karviné, na dalších navazujících aktivitách.
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Propagace MRK
Mládežnická rada Karviná ve školním roce 2015/2016 využila možnosti čerpání finančních prostředků
z navazujících aktivit Kreativní business projektu Cesta k městu II. Díky předložení individuální žádosti
o dotaci využili tuto k propagaci MRK, a to prostřednictvím zakoupení bannerů, propisek s logem,
reflexních pásků či zakoupením placené reklamy na Facebooku, která přispěla k rozšíření povědomí
o MRK a také přinesla mnoho zkušeností realizátorům se samotným využíváním této formy reklamy.
Díky široké základně fanoušků na Facebooku mají příspěvky MRK (což je hlavní forma komunikace
s cílovou skupinou mládeže) mnohem větší dosah a pomáhají při propagaci jednotlivých pořádaných
akcí i činnosti samotné rady. Součástí projektu bylo i vlastní vytvoření jednotného stylu pro propagaci
MRK.
Parlament dětí a mládeže Moravskoslezského kraje
Mládežnická rada Karviná je jedním z 5 zakládajících členů Parlamentu dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje (PDM MSK). Karvinská mládežnická rada se ujala prvního zasedání
krajského parlamentu, které proběhlo 9. prosince 2015 v prostorách MMK a RKK. MRK přispěla
velkým dílem k přípravě stanov PDM MSK, a rovněž členové MRK byli zvoleni do předsednictva. Díky
tomuto setkání se zástupci krajských parlamentů dětí a mládeže mohli seznámit s činností MRK,
ale i městem samotným, například díky uzavřené prohlídce zámku Fryštát.
Národní parlament dětí a mládeže
MRK má díky Parlamentu dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (PDM MSK) svého delegáta
(Šimon Úradník) v Národním parlamentu dětí a mládeže (dále jen NPDM), jenž je vrcholnou strukturou
veškerých parlamentů, zastupitelstev a jinak pojmenovaných organizací dětí a mládeže pracujících
na participaci v ČR. Díky zastoupení MRK v NPDM se tak zástupci z Karviné mohli účastnit jeho
zasedání a debat na téma inkluze mentálně znevýhodněných do škol, reprezentovat zde město
a díky jejich aktivitám se v Karviné bude konat např. jedna z debat cyklu Fakta vs. Mýty o Evropské
unii, která proběhne v Regionální knihovně Karviná a do budoucna je plánováno zapojení se
i do dalších obdobných iniciativ na celorepublikové úrovni.
Na in-line po Karviné 2015, 2016
V září roku 2015, červnu 2016 a září 2016 se MRK připojila k organizování veřejné sportovní akce
Na in-line po Karviné. V rámci této tradiční akce měli obyvatelé města napříč všemi generacemi
příležitost projet se na kolečkových bruslích uzavřeným hlavním tahem městem. Díky zapojení se
MRK byl tradiční koncept akce např. obohacen o program na Univerzitním náměstí. Hlavním úkolem
MRK bylo zejména zajistit dostatečný počet dobrovolníků, kteří působili jako pořadatelé/dobrovolníci
na kolečkových bruslích přímo v pelotonu, nebo kteří pomáhali s programem na náměstí či
účastníkům během trasy. MRK byla rovněž svěřena propagace akce a pomoc při samotné
organizační přípravě.
Den Země
MRK se zapojila do přípravy programu celoměstské akce Den Země, kdy se aktivně podílela svým
stánkem, ve kterém si mohli ti nejmladší vyzkoušet vytvářet z recyklovaných materiálů nové věci,
vypěstovat vlastní rostlinky, či jiné aktivity související s přírodou a její ochranou. V prostorách
Dobrovolnického centra RKK pak probíhala prezentace v současnosti často diskutované problematiky
palmového oleje. Po skončení programu na Masarykově náměstí členové MRK společně vysadili již
druhý strom rady (v okolí Slezského vzdělávacího centra).
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Férová snídaně
V květnu se MRK zapojila do celostátního projektu Férová snídaně. Ve spolupráci s kavárnou FAIR
připravili mladí lidé neformální setkání – „snídani“, jejímž cílem bylo podpořit a zpropagovat koncept
fair trade potravin. Jedinou podmínkou účasti tak bylo, aby si lidé donesli své vlastní domácí, fair trade
či bio potraviny, které si pak společně při pikniku v parku vychutnali.
Knižní jarmark 2015,2016
V září roku 2015 a 2016 se Mládežnická rada Karviná ujala přípravy části akce Knižní jarmark
v Karviné. Spolu s RKK zorganizovali sbírku knih, jejich třídění a následně prodej za symbolické ceny,
díky čemuž se při prodeji těchto knih ve stánku MRK získalo 3000 Kč pro nadaci Bez mámy
(r. 2015) - šek byl předán koordinátorce nadace a prostředky byly použity na nákup oken v afrických
sirotčincích; a cca 2.000 Kč (r. 2016), kdy MRK v současné chvíli vybírá, komu bude opět symbolický
šek předán. Tato akce má, kromě podpory celoměstské akce a „recyklace“ starých knih také
připomenout dobrovolnické organizace a alespoň touto symbolickou cestou je podpořit.
Víkendový pobyt MRK
Víkendový pobyt je jednou ze stěžejních událostí v rámci vlastní činnosti MRK. Začátkem roku 2016
byl pro členy MRK připraven třídenní víkendový pobyt v Beskydech (Morávka). Náplní pobytu bylo
vzájemné poznání se členů rady, teambuilding, neformálně-vzdělávací aktivity, workshopy připravující
členy na práci v radě, ale hlavně vytváření a příprava samotných projektů a iniciativ MRK. Většina
projektů, které byly na víkendovém pobytu naplánovány, pak byla v průběhu roku realizována a tvoří
hlavní výstup z činnosti MRK. V průběhu tohoto setkání/školení jsou vytvářeny pracovní skupiny
a podrobné koncepty projektů. Setkání se zúčastnili také zahraniční dobrovolníci EDS, zástupci polské
mládežnické rady, koordinátoři za MMK, ale i členové spolupracujícího PDM MSK.
Spolupráce s mládežnickou radou města Jastrzębie-Zdrój
Ve školním roce 2015/2016 započala spolupráce mezi MRK a polskou mládežnickou radou města
Jastrzębie-Zdrój. Proběhla vzájemná návštěva na zasedáních jak polské, tak české strany a započalo
plánování společných aktivit a projektů. Členové obou rad tak mohli porovnat, jak žijí mladí lidé
na obou stranách hranice, jak funguje partnerská rada a vyměnit si vzájemně zkušenosti. Delegace
členů MRK se zúčastnila také některých akcí pořádaných polskými partnery.
Další aktivity MRK
MRK se v uplynulém školním roce také účastnila Parlamentní výměny zkušeností pořádané NPDM,
zapojila se do výzvy NPDM k peticím za obnovení názvu státního svátku 17. listopadu jako
Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii, která následně byla předána
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a při řadě dalších akcí.
Plán aktivit pro školní rok 2016/2017
Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné, oddělení strategií a plánování jako garant a metodik vedení
a fungování Mládežnické rady Karviná ve spolupráci se zástupci Mládežnické rady Karviná předkládá
následující plán aktivit, na kterých se MRK bude přímo či nepřímo podílet či je sama iniciovat:






pravidelné zasedání MRK (1x za měsíc) jako nástroj pro vedení strukturovaného dialogu,
komunikace mezi městem a mládeží a prostředek neformálního vzdělávání mládeže;
zastupování MRK ve strukturách NPDM a PDM MSK;
realizace víkendového setkání/školení, kde budou identifikovány potřeby mladých lidí, budou
konfrontovány s potřebami a plánovanými akcemi města, a budou definovány projektové
záměry a iniciativy MRK pro nadcházející školní rok;
MRK se bude podílet na přípravách, programu či formou dobrovolnictví na celoměstských
akcích 2016/2017;
realizace vlastních iniciativ, jejichž realizace či účast na nich jako reprezentace MRK budou
odsouhlaseny garantem – Odborem rozvoje MMK.

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Mládežnická rada Karviná 2016/2017

Strana 3 / 4

Doporučení Rady města Karviné
Na základě výše uvedených skutečností Rada města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města
Karviné následující:




vyhradit si, dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodnutí ve věci schválení plánu fungování Mládežnické rady Karviná a podporu
její další činnosti pro r. 2016/2017;
rozhodnout, dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schválit plán fungování Mládežnické rady Karviná a podporu její další
činnosti pro r. 2016/2017.
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