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O CO JDE?
CO?
Rozjeï to! je projekt , který se snaží dát prostor mladým lidem z Libereckého kraje k zapojení
do veøejného dìní u sebe doma i v celém kraji. Celý projekt probíhal také jako kampaò
„Rozjeï to! – O nás tak proè ne s námi“. Kampaò smìøovala k mládeži zpùsobem „Buï
informovaný“ - „Buï inovativní“ – „Buï iniciativní“. Bìhem listopadu 2010 až dubna 2011 se
uskuteènilo pìt jednodenních setkání mládeže, odborníkù na práci s mládeží a zástupcù obcí
a politiky v regionech libereckého kraje. Vše bylo podpoøeno online diskusí na témata
diskutovaná na jednotlivých setkáních a uzavírací kvìtnovou konferencí v sídle Libereckého
kraje.
PROÈ?
Parlamenty mládeže a setkání politikù s mládeží, èasto vypadají tak, že se 30 mladých nažene
do jednoho sálu a proti nim se na panel posadí 2-3 politici. Neb takový zpùsob má daleko do
diskuse, kde je každý na stejné úrovni, chtìli jsme vytvoøit prostor pro to, aby se mladí potkali
s politiky tak aby spoleènì mohli diskutovat o tom,
co je štve a jak to spoleènì zmìnit. K setkávání jsme
používali metodu „The World Cafe“, která simuluje
bìžné „popovídání“ v kavárnì a tím navozuje
pøirozenou atmosféru k diskusi. Další motivací bylo
to, že v krajských dokumentech není politika
mládeže a pøedevším neformálního vzdìlávání
mládeže hloubìji popsána, zanalyzována, není
nastínìn její další rozvoj, rozhodli jsme se proto tyto
procesy èásteènì nastartovat a pokusit se situaci
zmìnit.
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PRO KOHO?
Hlavní cílovou skupinou projektu je mládež ve vìku
16 - 22 let (reprezentující školní a mìstské
parlamenty mládeže, studentské organizace,
neformální skupiny). S mládeží na jednotlivých
setkáních diskutovali veøejní èinitelé a osoby
zapojené v rozhodovacím procesu z Libereckého
kraje (z krajského úøadu i z mìstských úøadù) a také
pracovníci s mládeží (osoby pracující v domech dìtí a mládeže a klubech pro mládež, osoby
pracující v neziskových organizacích pracujících s tématy komunitního rozvoje a vzdìlávání
mládeže).
KDO JE ZA TÍM?
Iniciátorem projektu je LOS-Liberecká obèanská spoleènost o.s., která od roku 2003 pracuje s
tématem aktivního obèanství. Projekt vznikl za spolupráce Libereckého kraje a partnerù z
jednotlivých regionù, kde setkání Rozjeï to! probíhala.
CO ZDE NAJDETE?
Tato publikace popisuje pøíbìh projektu Rozjeï to! Proto se zde dozvíte, jak projekt vznik, jak
probìhl, jaké metody jsme bìhem projektu používali, jak probìhla jednotlivá
setkání a jaké jsou jejich výstupy. Vše je doplnìné o popis nìkterých metod.
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PØÍBÌH ROZJEÏ TO!
Projekt „Rozjeï to!“ se skládal ze dvou èástí. V základní fázi jsme vyrazili do regionù
libereckého kraje a uskuteènili 5 místních setkání do Lomnice nad Popelkou, Èeské Lípy,
Liberce, Frýdlantu a Jilemnice. Tìchto setkání se zúèastnili mladí lidé, lidé zapojení do práce s
mládeží a samozøejmì místní veøejní èinitelé. Souèástí první fáze byla také úèast v on-line
diskusi, která je umístìna na webu projektu www.rozjedto.net. V druhé fázi se uskuteènilo
krajské setkání v Liberci, kde se setkali mladí z rùzných regiónù se zástupci kraje a experty z
oblasti neformálního vzdìlávání na téma rozvoje Libereckého kraje.

ÈASOVÝ HARMONOGRAM ROZJEÏ TO!
záøí - øíjen 2010
pøíprava a propagace projektu
setkávání s partnery v regionech, kontakt s veøejnými èiniteli v regiónech, propagace
projektu k organizované i neorganizované mládeži
listopad - prosinec 2010
první regionální setkání v Lomnici nad Popelkou, spuštìní on-line diskusí
leden - duben 2011
regionální setkání v èeské Lípì, Liberci, Frýdlantu a Jilemnici, pokraèování on-line diskusí,
pøíprava konference
kvìten 2011
dvoudenní Krajská konference v Liberci, pøedstavení pøíkladù dobré praxe a pøíprava
akèního plánu
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kvìten - èervenec 2011
zpracování výsledkù projektu a rozeslání úèastníkùm projektu, vytvoøení této publikace
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SETKÁNÍ V REGIONECH
Pro první fázi projektu, tedy 5 setkání v regionech libereckého kraje, jsme pøipravili
jednodenní program. Ten byl založen na 3 hlavních cílech projektu a tedy: „Buï iniciativní“,
„Buï informovaný“, „Buï inovativní“. Na setkání byli vždy zváni zástupci místní mládeže,
politiky a organizací pracujících s mládeží a neformálním vzdìlávání. Dopolední èást
programu byla urèena mladým a na odpoledne jsme mìli pøipravenou spoleènou diskusi.

www.losonline.eu

Program regionálních setkání:
9:40

Seznámení
Kdo je Rozjeï to!; Naše jména; vzájemné pøedstavení

10:10

Co je participace
Buï Iniciativní
Slyšeli jste už slovo Participace? Co to znamená?

10:15

Øeka – co pro mne znamená participace / moje definice participace / 7
klíèových pojmù o participaci – každý sám, 2ice – shodnout se na d e f i n i c i o 3
klíèových pojmech – sepsat na flip, podepsat, vyvìsit

10:35

Žebøík – pøedstavit žebøík (papírovou páskou vytvoøit žebøík na zemi), øíci, že v
rùzných situacích jsou možné rùzné varianty a neznamená to, že vždy musíme
být úplnì nejvýše

10:45

Já na žebøíku – hand out s žebøíkem – pro každého A4. Postavit se na
žebøík podle zk ušeností s par ticipací. Disk use, co mi na tom
vyhovovalo/vadilo, co by mi pomohlo, abych byl více zapojený/abych mìl
dobrý pocit.

11:15

uzavøít krátkou tichou diskusí – „Kde se mùžu úèastnit a mám vliv na
zmìnu“. A na druhém„Kde bych se chtìl/a úèastnit a chtìl/a mít vliv na zmìnu.”

11:35

Pøestávka 15-20 min

11:50

Informace kolem nás 30 min
Buï Informovaný
V kruhu, otázky k úèastníkùm a lektor je zapisuje na flipchart:
Jaké informace proto, abyste se mohli zapojovat do vìcí kolem nás, Vás
zajímají? Jaké zdroje pro získávání informací používáte?

12:30

Obìd

3

13:30

City café 90 min
– formát world café (tedy i obsluha, jazz v pozadí)

Buï Inovativní

?
Jaké možnosti nyní mám k tomu se zapojit do vìcí kolem mì (být aktivní)? 15 min
?
Co bych chtìl/a zmìnit? Jak to má vypadat? 15 min
?
Jak dosáhnout navržených zmìn? (Èím mohu osobnì pøispìt, jakou podporu a zdroje

k tomu potøebuji) 15 min
15:00

Pøedstavení on-line diskuse (pøes projektor, kde, o èem, jak, jak to bude
probíhat)

15:20

Vyhodnocení
3 plakáty – jeden kufr (beru si z toho setkání); bota (chtìl bych vykopnout z rozjeï
to); žárovka (nápady na zlepšení); plakáty hodit na zem, vysvìtlit co který
znamená a úèastnící mohou napsat, co chtìjí.

15:30

Ukonèení
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ROZJEÏ TO! SE ROZJELO REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ 1
Lomnice nad Popelkou, 9.12.2010
Partneøi: Informaèní centrum pro mládež Lomnice nad Popelkou, mládežnický parlament a
DDM Sluníèko
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Jak to probíhalo
Dopoledního programu urèeného mladým lidem se zúèastnilo dvaadvacet studentù ze
základních i støedních škol z Lomnice nad Popelkou a Semil. Jejich skupinu doplnili i dva
dospìlí pracovníci s mládeží. Protože se jednalo o první setkání, drželi jsme se pøipraveného
programu. Navíc se projevilo, že v Lomnici není pojem participace žádnou novinkou a mladí
mìli øadu praktických zkušeností. Díky tomu mìl program spád a všechny pøipravené aktivity
našli u zúèastnìných odezvu. Získali jsme tak cenné zkušenosti a zajímavé výstupy. Co
participace pro mladé z lomnicka a semilska znamená? „Sjednocení spoleènosti za úèelem
komunikace“ nebo „Vyjádøení názoru –
emancipace – sebezlepšování“ ale tøeba také
„Rozdìlení – volný èas – zájmy“ To všechno vidí
mladí lidé ve vìku 13 až 25 let jako participaci. A
jaké s ní mají zkušenosti? Dobré i špatné. Tøeba
jako neparticipativní uvedli svou úèast na
výchovných koncertech. Proè tam musí
hromadnì jít, když je to nezajímá? A když se jich
nìkdo zeptá, co by chtìli zahrát, tak jim to
nakonec stejnì nezahraje. No tak proè se jich
vlastnì ptá? Proè máme školní radu, když do ní
nemùžeme volit, koho bychom chtìli?
Ale byly i pozitivní zkušenosti. Tøeba projekt
lomnického parlamentu mladých Na zelenou.
Participace, jakou by si oni pøedstavovali, vidí
tehdy, když je jejich názor nejen vyslyšen, ale také
se s ním dál pracuje a oni mají vliv na výsledky.
Když si na nì dospìlí udìlají èas a zodpovìdnì s
nimi øeší jejich problémy. A deset dospìlých
odborníkù si na mladé udìlalo èas v odpolední
programu nazvaném City kafé. Zúèastnil se starosta mìsta, zastupitelé i uèitelé a dokonce i
øeditel místního oddìlení Policie ÈR. Metodou Word café vedená diskuse vyvrcholila
vybráním nejpalèivìjších témat a jejich bodováním. Zapojili se samozøejmì i dospìlí a jako
téma, na kterém by rádi dál pracovali, vybrali napøíklad Klub mladých v Lomnici nebo
zlepšení stavu studentského parlamentu na semilském gymnáziu.
Výsledek setkání:
Vybraná témata k dalšímu øešení s poètem hlasù:
Klub mladých
Setkávání mladých a vedení mìsta
Žákovská rada školy a její funkènost

23 hlasù
9 hlasù
4 hlasy
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ROZJEÏ TO! PODRUHÉ
Èeská Lípa, 1.3.2011
Partneøi: Dùm dìtí a mládeže Libertin v Èeské Lípì, Zastupitelstvo dìtí a mládeže v Èeské
Lípì

www.losonline.eu

Jak to probíhalo
Dopoledního programu urèeného mladým lidem se zúèastnil nejmenší poèet úèastníkù za
celou dobu projektu, a to tøi studentky ze støedních škol v Èeské Lípì. Tuto malou skupinu
odpoledne doplnili i zástupci z èeskolipského mìstského úøadu, zástupce agentury Adra a
dámy z DDM Libertin. Protože byla tato skupina velice komorní, programu jsme se víceménì
nedrželi a celé setkání probíhalo formou pøátelské diskuze. Navíc se projevilo, že tøi sleèny,
které se setkání zúèastnily, byly velice zkušené v poøádání rùzných projektù na škole a že
pojem aktivní participace pro nì nebyl žádnou novinkou.
My jsme zjistili, že mladí akèní lidé v Lípì jsou a tak se ptáme, proè jich na setkání nepøišlo
více? Je jim snad jejich další osud lhostejný nebo po jarních prázdninách nenašli potøebnou
energii? Nebo se o„Rozjeï to!“ nedozvìdìli?
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ROZJED TO! SETKÁVÁME SE POTØETÍ
Liberec, 4.3.2011
Partneøi: V-klub a ICM pøi DDM Liberec, Parlament mládeže Liberec, Informaèní centrum pro
mládež Jablonec nad Nisou, Parlament mladých Jablonec nad Nisou
Jak to probíhalo
Dopoledního programu urèeného mladým lidem se
zúèastnilo deset studentù ze základních i støedních
škol z Liberce a Jablonce nad Nisou. Jejich skupinu
odpoledne doplnili zástupci magistrátu mìsta Liberec
a Jablonec nad Nisou, krajského úøadu, pracovníci s
mládeží a zástupkynì Èeské národní agentury Mládež.
Protože se jednalo o setkání, probíhající v domovském
mìstì projektu, èekali jsme, že úèast bude hojnìjší. Už
od zaèátku jsme se drželi pøipraveného programu.
Zjistili jsme, že v Liberci je to s tématem participace v
plenkách a že mladých, co by chtìli nìco zmìnit je
hodnì, ale energii na zmìny už moc nemají. A co
participace pro mladé z Liberecka a Jablonecka
znamená? „Podílení se na spoleèném cíli“ nebo
„Spolupráce s mládeží – øešení problémù – dìní ve
spoleènosti“ To všechno vidí mladí lidé ve vìku 13 až 25
let jako participaci.

A co by chtìli mladí z Liberecka a Jablonecka
zmìnit?
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?
nechceme se stìhovat ze Støední zdravotnické školy
?
v JBC Gymnázium U balvanu – jeho budoucnost?
?
mít více vliv na chodu školy
?
debatovat, naslouchat
?
školní parlament
?
zaèít øešit problém hned
?
parky v Liberci
?
stav skateparkù v JBCi a vLBCi je dìstý
?
v Liberci chybí prostory pro volnoèasové aktivity
?
kontakt se zastupitelstvem a radnicí
?
zahranièní politici na setkáních
?
zmìnit chování nìkterých uèitelù, kteøí absolutnì nepodporují volnoèasové

aktivity
?
pejskaøi by si mìli po svých miláècích uklízet
?
nepøíjemné chování úøedníkù na úøadì
?
možnost bodovat vìci ve škole – kvalita jídla, chování uèitelù
?
chtìl/a bych mít vliv ve správì mìsta, ve škole a pøi organizaci akcí ve mìstì
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ROZJEÏ TO! NA SEVERU LIBERECKÉHO KRAJE
Frýdlant, 4.4.2011
Partneøi: Dùm dìtí a mládeže Frýdlant, Informaèní centrum pro mládež Frýdlant
Jak to probíhalo
Dopoledního programu urèeného mladým lidem se zúèastnilo sedm studentù ze základní
školy z Frýdlantu. Dopolední program probíhal podle zajetého scénáøe a tak jsme zase získali
nové pohledy mladých lidí na téma participace. Objevily se definice jako: „Zábava –
komunikace s lidmi – objevení nových vìcí“ nebo „Zapojení mladých lidí s vlastními nápady a
obìtování volného èasu“. S mladými jsme si také ukázali žebøík participace, na kterém vìtšina
stála na pøedposledním stupínku. Skupina vypadala velice akènì, z témat jim bylo nejbližší
úklid mìsta spojený s polštáøovou válkou. Dokonce se jim povedly naplánovat i akèní kroky,
schùzky atd., ke kterým už ale bohužel nedošlo a nápady se tak odsunuly na neurèito.
Odpoledne mìlo probíhat opìt metodou city café, a protože pøišel pan starosta a další
zástupci mìstského úøadu, kteøí na nás mìli opravdu málo èasu, probíhalo odpoledne
formou odpovídání dotazù pokládaných mladými panu starostovi, který na nì velice hbitì
odpovídal. Zjistili jsme tak, že nápady mladých by byly radnicí podpoøeny, a že pokud budou
opravdu chtít, k dosažení cíle nechybí daleko. Jenže jak je napsáno výše, mladí nakonec
zájem neprojevili, a tak se ve Frýdlantu neuklízelo, ani neválèilo.
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KRAJSKÁ KONFERENCE
Po základní fázi pìti setkání v regionech bylo vše pøipraveno pro celo-krajskou konferenci,
kam byli pozváni úèastníci z regionálních setkání.
Liberec, 5. – 6. kvìtna 2011
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Partneøi: V-klub a ICM pøi DDM Liberec, Krajský úøad – Oddìlení mládeže, sportu a
zamìstnanosti
Jak to probíhalo:
Vrcholem místních setkání byla krajská konference. Ve ètvrtek 5. kvìtna se v podveèer sjeli
mladí zástupci Semil, Lomnice nad Popelkou, Èeské Lípy a Jablonce nad Nisou. Èekala je
odmìna za práci na projektech, které si vytýèili na svých místních setkáních. Po dobré veèeøi
jsme pro nì pøipravili zážitkový program. K
mladým z Libereckého kraje se pøidali také dva
hosté, studenti Lenka a Roman, kteøí oba mají
praktické zkušenosti s vlastními projekty. Pøi
jejich realizaci museli spolupracovat s dalšími
institucemi a zapojit vrstevníky i øadu dospìlých.
Roman získal finance od programu Mládež v akci
na realizaci bikeparku v Telèi a Lenka založila
mezi-školní èasopis v Hradci Králové, který
dokázala s dalšími mladými financovat ze
sponzorských pøíspìvkù a reklamy.
V pátek ráno už mladé èekala zase práce. V
prostorách krajského úøadu, kde se scházejí i
krajští zastupitelé, pøedstavovali svou práci na
tématech, která si vybrali na místních setkáních
a zamýšleli se nad úspìchy i neúspìchy, nad
pøekážkami i nad tím, co se z toho všeho nauèili.
Motivaci do další práce jim hned ráno pøinesl
námìstek hejtmana pro školství, mládež a
tìlovýchovu Radek Cikl. I když je podle nìj život
každého z nás tìžký, je potøeba se ho nebát a využít všechny zdroje a možnosti. „Není
dùležité, aby každý byl vedoucí, potøebujeme i dobré pracovníky. A je dobré, když si mùžete
rùzné role vyzkoušet a zjistit, jak vám to jde,“ vyzdvihl námìstek pøínos projektu.
Bohužel na krajském setkání chybìli zástupci Liberce, Frýdlantu a Jilemnice.
Výstupy:
Podle pøítomných mladých nebyla èasto nejvìtší pøekážkou komunikace s dospìlými a
pøedstaviteli organizací a mìst, ale právì spolupráce s vrstevníky. Ale to, že svá témata
vìtšinou dotáhli hodnì daleko, dokazuje, že když se nìco opravdu chce, tak to jde. Zástupci
regionù pøedstavovali svou práci na tématech z místních setkání. Semilští studenti pracovali
na projektu obnovy parku, kde by chtìli poøádat napøíklad Den dìtí, v Lomnici se pracuje na
centru pro mládež a jabloneètí mladí chtìjí vylepšit vybraná dìtská høištì. Všichni se shodli na
tom, že Rozjeï to! jim dalo dùležitý impuls k tomu se do nìèeho opravdu pustit a nejen o tom
mluvit.
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Odpolední diskuse s odborníky
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Po obìdì na všechny èekala ètyøi diskusní témata. Dvì pøipravili organizátoøi a dvì si vybrali
mladí. Do diskuse se k nim pøipojili dospìlí odborníci. Opìt mezi nì zavítal námìstek Cikl a
krajské úøedníky ještì zastupoval vedoucí oddìlení mládeže, sportu a zamìstnanosti Tomáš
Pokorný. Z Jablonce nad Nisou pøijela zastupitelka Jana Hamplová. Pracovníky s mládeží a
èásteènì také neziskový sektor zastupovali Jana Pavlíková, øeditelka DDM Vìtrník a Tomáš
Hendrych, koordinátor dobrovolnického centra pøi krajské nemocnici Liberec Dobromysl. Z
Prahy pøijely zástupkynì Èeské národní agentury Mládež Jitka Koøínková a Lenka Polcerová. V
malých skupinkách pak rozebírali fungování krajského parlamentu mládeže, možnost zøízení
internetového mládežnického rádia, stav participace v Libereckém kraji a další budoucnost
modelu setkávání Rozjeï to!
Velkou podporu našel u všech pøítomných model setkávání aktivních mladých lidí jak v
regionech, tak na krajské úrovni. „Opravdu funkèní krajský parlament mladých bychom
uvítali, cítíme, že nemáme partnera, který by tuto skupinu v Libereckém kraji zastupoval,“ øekl
Tomáš Pokorný. Nastavené informaèní kanály, které vznikly prostøednictvím projektu O nás s
námi, by se k tomu mohly dobøe využít. „Participace je pro mne zejména spolupráce a
spolupodílení se,“ upozornil námìstek Cikl. A tak není smyslem projektu vytváøet znovu, co již
existuje, ale podpoøit další aktivní mladé lidi a jejich nápady.
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VÝSTUPY Z REGIONÙ
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A K ÈEMU TO VŠE BYLO?
Jednoznaèným pøínosem projektu je jednoduše to, že se vùbec uskuteènil. Podaøilo se
rozèeøit stojaté vody a ukázat nìkolika desítkám mladých lidí, politikù a pracovníkù s mládeží,
že participace není nìco nevhodného. A také jak rùznì a pøedevším aktivnì se k ní dá
pøistupovat.
ÚSPÌCHY
za velký úspìch považujeme posun ve vnímání participace mladých ze strany politických
èinitelù a pøedevším uskuteènìné opravdové aktivity ze strany mladých. To, že se mladým v
Semilech podaøilo zaèít s úpravami parku a poøádáním akcí pro veøejnost, že v Lomnici
rozhýbali diskusi o klubu pro mladé nebo že se mladí v Jablonci zaèali zajímat o stav dìtských
høiš• a pracovat na projektu jejich renovace.
VÝSTUPY
Výstupy má projekt hmatatelné i ty na duševní úrovni. Mezi hmatatelné patøí napøíklad tato
brožurka, ale samozøejmì také natøená lavièka v semilském parku nebo pøipravený návrh na
využívání klubu mladých v Lomnici nad Popelkou. Neménì cenné jsou, ale i ty nehmatatelné
výstupy jako osvìta mezi mladými i politiky a pracovníky s mládeží, jejich praktická
zkušenost s metodikou setkání jako napøíklad formát diskuse Word café nebo praktické
informace, které získaly o možnostech realizování svých projektù.

www.losonline.eu

VÝZVY
Velkou výzvou pro nás bylo vùbec se do projektu pustit. Pøesvìdèit zodpovìdné èinitele, že je
dùležité s mladými komunikovat a pomoci jim v realizaci jejich plánù a neménì velkou
výzvou bylo pøesvìdèit samotné mladé, kteøí mìli pocit, že to k nièemu nebude. Výzvou do
budoucna je udržet s úèastníky kontakt i nadále a podpoøit je v jejich zapoèatých aktivitách.
Zkrátka nenechat rozjeté Rozjeï to! zastavit.
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CO JSME SE NAUÈILI, SLABÉ STRÁNKY, CO BYCHOM UDÌLALI JINAK
Zjistili jsme, že tak jak je rozmanitý Liberecký kraj po krajinné stránce, tak je rozmanitý také
demograficky a rùznou úrovní zkušeností mladých lidí i zodpovìdných èinitelù s participací.
To co bylo v Lomnici nad Popelkou samozøejmostí, bylo ve Frýdlantì nepøekonatelnou
záležitostí. Ovìøili jsme si, že téma participace je pomìrnì ožehavé a bez osobních vazeb a
kontaktù na klíèové osoby se tìžko dostáváme tam, kam potøebujeme. A to nejen na
radnicích, ale i ve školách. Najít vstøícného pedagoga nebo dokonce øeditele, to byl opravdu
oøíšek a bohužel se nám to vìtšinou spíše nedaøilo.
Nepodaøilo se nám dotáhnout analýzy regionù tak, jak jsme si pùvodnì pøedstavovali. Zjistili
jsme, že náš cíl byl v tomto pøípadì dost nereálný. Jednak proto, že informace, které bychom
potøebovali, nejsou vždy k dispozici a jednak proto, že by to bylo èasovì i personálnì na jeden
samostatný projekt. I tak jsme ale dali dohromady zajímavý souhrn informací, který mapuje
situaci v jednotlivých regionech kraje.

www.losonline.eu

DOPORUÈENÍ
všem organizátorùm podobných projektù bychom urèitì doporuèili peèlivou pøípravu.
Klíèoví pro dobrý prùbìh se ukázali spolehliví místní partneøi, s dobrými kontakty na místní
pøedstavitele i mladé lidi a uèitele. bez vstøícnosti a pomoci lidí z krajského úøadu by to také
nešlo. A také je dobré být pøipraven na to, že i negativní reakce jsou pro vás dobré reakce.
Chtìli jsme zjistit, jak na tom v kraji jsme a proto i zjištìní, že v nìkterých regionech dost
špatnì, je pro nás dùležitý výstup. Nedávejte si pøehnané cíle a ve svých oèekáváních buïte
pøi zemi Pøi plánování diskusí jsme naše úèastníky trochu pøecenili a mìli jsme velké nároky
na samostatnou práci a zapojení se do diskuse. Ale je potøeba je to teprve uèit a proto mít
dobøe pøipravený vìtší poèet facilitátorù.
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www.losonline.eu
NAPSALI O NÁS
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O TÝMU

Ondøej Lochman - iniciátor myšlenky projektu a garant obsahu
Motto: Jestli opravdu víte jaký je váš cíl, máte za sebou už pùl
cesty, k tomu ho dosáhnout.
Od roku 2003 pracuje v oblasti neformálního vzdìlávání jako
školitel, odborný konzultant a facilitátor. V roce 2003 inicioval
vznik obèanského sdružení LOS-Liberecká obèanská spoleènost.
Od roku 2006 je stálým konzultantem UNESCO Iniciative Centre
Wroclaw v oblasti neformálního vzdìlávání. Jako odborný
konzultant pracuje pro MŠMT ÈR, Evropskou Komisi, Eurodesk a neziskové organizace z
rùzných koutù Evropy. V roce 2009 obhájil doktorskou disertaci na téma Evropské dimenze ve
vzdìlávání. Byl zapojen do projektù a iniciativ v 15 zemích EU a dále Islandu, Izraeli, JAR, USA,
Tanzanii, Turecku a Ugandì.

www.losonline.eu

Petra Handlíøová - koordinátorka projektu
Motto: Není chyba ztroskotat, ale nevyplout.
Moje uèitelská kariéra skonèila rozèarováním nad strnulostí
systému, a proto pro mne možnost pùsobit jako lektor pracující s
metodikou neformálního vzdìlávání byla velkou výzvou a také
splnìním profesního snu. Každé setkání se skupinou je
oboustrannì obohacující. Baví mne pomáhat mladým lidem
pochopit, že jedinì oni sami jsou schopni uskuteènit své zámìry a
že k tomu mají nástroje, jen se nauèit jak je správnì využít. A nejlepší odmìnou potom jsou
zprávy o tom, co se jim povedlo. A díky jejich úspìchùm mám energii do podobných projektù
už øadu let a• už jako organizátorka nebo lektorka èi konzultantka a kouèka.

Zuzka Tvrzská - koordinátorka kampanì Rozjeï to!
Petra výše píše, že jí baví pomáhat mladým lidem pochopit, že
jedinì oni sami jsou schopni uskuteènit své zámìry a právì ona i
Ondra mi stále ukazují, jak na to a rozhodli se mì tak zapojit i do
projektu O nás s námi. Zkušenost s projekty tohoto typu nemám, ale
snažím se v nìm využít alespoò nìjaké zkušenosti, které jsem získala
studiem Pedagogiky volného èasu, prací ve volnoèasovém klubu Vklub a úèastí na nìkolika mezinárodních výmìnách a tréninkových
kurzech. V letošním roce jsem zaèala aktivnìji pùsobit v LOSovi, a to
nejen jako regionální konzultant programu Mládež v akci.
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PROJEKT FINANÈNÌ PODPOØILI
Èeská národní agentura Mládež zabezpeèuje v Èeské republice chod Evropského
grantového programu Mládež v akci. Jedná se o nejvìtší grantový systém zamìøený na
podporu aktivit neformálního vzdìlávání a volnoèasových aktivit mladých lidí. Mládež v akci
nabízí výmìny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do
demokratických projektù, školení a semináøe pro pracovníky s mládeží, spolupráci s
partnerskými zemìmi EU a další zajímavé aktivity. Do programu Mládež v akci se mùžete
zapojit jako jednotlivec, sklupina mladých lidí, pracovník s mládeží a nebo nezisková
organizace.
www.mladezvakci.cz

Liberecký kraj - Odbor školství, mládeže, tìlovýchovy a sportu, Oddìlení mládeže, sportu a
zamìstnanosti
www.kraj-lbc.cz

MÍSTNÍ PARTNEØI
Dùm dìtí a mládeže Suníèko, Lomnice nad Popelkou
Informaèní centrum pro mládež v Lomnici nad Popelkou
Parlament mladých v Lomnici nad Popelkou
Dùm dìtí a mládeže Libertin v Èeské Lípì
Zastupitelstvo dìtí a mládeže v Èeské Lípì
Dùm dìtí a mládeže Vìtrník Liberec - V-klub a Parlament mládeže Liberec
Informaèní centrum pro mládež Jablonec nad Nisou
Parlament mladých Jablonec nad Nisou
Dùm dìtí a mládeže Frýdlant
Informaèní centrum pro mládež Frýdlant

www.losonline.eu

Informaèní centrum pro mládež Jilemnice
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Liberecká obèanská spoleènost, o.s.
,,Zážitkem vpøed.“
Kdo jsme?
Jsme uèitelé, dobrovolníci, studenti, vzdìlavatelé, umìlci, ale pøedevším jsme mladí
dobrovolníci, kteøí mají potøebu a ochotu pojmenovat problémy kolem nás a øešit je.
Co dìláme?
Iniciujeme a organizujeme výmìny mládeže, vzdìlávací projekty, poøádáme výstavy a
snažíme se propagovat a podporovat aktivní obèanství nejen jako filosofii, ale zároveò jako
zpùsob života. K tomu organizujeme i školení, konference, workshopy èi Živou knihovnu s
pøíbìhy, které ohromí. Tyto aktivity provádíme Liberci, Libereckém kraji, Euroregionu Nisa a
nìkteré ve spolupráci s partnery v rùzných koutech Evropy.
Naše mise?
,,Nabídnout pøíležitosti a zázemí k rozšiøování obzorù a rozvoji osobnosti smìøující k aktivní,
otevøené a odpovìdné spoleènosti.“
Jak jsme zaèali?
LOS –Liberecká obèanská spoleènost o.s. byla založena v roce 2003 hrstkou studentù
obèanské výchovy, které štvalo a stále štve, že pøed 90% žáku výuka ve škole v Èechách
nebaví a chtìli uèení ve škole i mimo ní oživit. LOS se tímto stal pøedevším experimentálním
prostorem pro aktivní obèany.
Proè existujeme?
Proto, abychom pomáhali doplòovat bíle místa na, které formální struktury škol, mìst a státu
nestaèí. Aktivním obèanùm nabízíme podporu pøi vytváøení svých obèanských iniciativ.
Vzdìlavatelùm znalosti rùzných interaktivních metod a kontakty na mezinárodní partnery.
Každému nabízíme možnost nauèit se myslet mimo„šuplík“ ve kterém jsme zvyklí.

www.losonline.eu

Jaké jsou naše priority?
Propojování formálního vzdìlávání s neformálním pomocí kurzù, školení, workshopù atd.
Posílit vztahy a vazby mezi jednotlivými èástmi Euroregionu Nisa pomocí partnerských
interkulturních vzdìlávacích projektù. Podporovat aktivní obèanství a úèast na
spoleèenském dìní pomocí happeningu, semináøù a konferencí. V neposlední øadì i
odstranìní hranice, které zùstávají v našich hlavách.
Proè Rozjeï to?
Projekt vznikl, aby nabídl mládeži z rùzných koutù libereckého kraje možnost pøinést své
nápady pøímo k rukám místních politikù. Aby mládež, politici a pracovníci s mládeží mìli
možnost se spoleènì setkat a diskutovat o rozvoji libereckého kraje.
Jak se zapojit do našich akcí?
Mùžete se zapojit již do probíhajících projektù v LOS nebo pøijít se svým nápadem, a pokud
bude spojen s cíli LOS, tak Vám jej pomùžeme uskuteènit. Více o LOS a možnostech zapojení
do našich akcí najdete na www.losonline.eu.
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PØÍLOHY
ŽEBØÍK PARTICIPACE MLADÝCH LIDÍ
8. Sdílené, spoleèné rozhodování mladí-dospìlí
(Shared decision making)
Projekty nebo nápady na aktivity jsou iniciované mladými lidmi, kteøí pøizvou dospìlé.
Spoleènì potom rozhodují a øídí procesy jako rovnoprávní partneøi.
7. Mladí lidé iniciují a øídí
(Young people led and initiated)
Projekty nebo nápady na aktivity jsou iniciovány a vedeny mladými lidmi. Dospìlí jsou
zapojeni jen v podpùrné roli.
6. Dospìlí iniciují a sdílejí rozhodování s mladými lidmi
(Adult initiated, shared decision making)
Projekty nebo nápady na aktivity jsou iniciativou dospìlých. Mladí jsou pøizváni k
rozhodovacím procesùm jako rovnocenní partneøi.
5. Mladí konzultují a jsou informování
(Young people consulted and informed)
Projekty a aktivity jsou iniciovány a øízeny dospìlými. Mladí lidé jsou pøizváni pro konzultace,
jsou informováni, jak budou jejich názory použity, ale výsledky a koneèná rozhodnutí jsou
prací dospìlých.
4. Mladí jsou úèelovì informováni
(Young people assigned and informed)
Situace, kdy jsou mladí lidé dospìlými úèelovì pøizváni v konkrétní roli a situaci a jsou
informování, jak a proè se mají zapojit. Projekt bìží pouze v režii dospìlých, ale mladí vìdí,
jaké budou mít jejich pøipomínky dopad.
3. Token
(Young people tokenised)
Mladí lidé mají urèenou roli v projektu nebo aktivitách, ale nemají vliv na rozhodování. Je
vytvoøena iluze, že se mladí úèastní, ale ve skuteènosti nemohou ovlivnit, co a proè dìlají.

www.losonline.eu

2. Mladí jako dekorace
(Young people as decoration)
Mladí lidé jsou pro projekt potøební jen jako reprezentanti mládeže – neplnoprávné skupiny.
Nemají plnohodnotnou roli a jsou nastrèeni do viditelných pozic pro prezentaci projektu
navenek.
1. Mladí jsou manipulováni
(Young people manipulated)
Dospìlí pøizvou mladé lidi k úèasti na èásti projektu jen pro podporu tvrzení, že projekt je
inspirován mladými lidmi. Mladí nemají žádnou možnost ovlivnit øízení procesù a výstupy.
Jejich úèast je využita k jiným úèelùm, než je deklarováno, èasto pro získání podpory od
organizací, které se na práci s mladými lidmi zamìøují.
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ZÁVÌREM
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Žebøík úèasti mladých lidí ukazuje jako nejvyšší formu úèasti mladých lidí pøíèku 8 - Sdílené,
spoleèná rozhodnutí mladých s dospìlými, následuje pøíèka 7 – Mladí lidé iniciují a øídí. Pøíèky od
jedné do tøí nejsou považovány za participaci.
Pro mnoho lidí pracujících s mladými lidmi je otázkou, zda je„více“ pøíèka 8 nebo 7. V podstatì
je tu debata, která z tìchto úrovní úèasti je vlastnì nejvýznamnìjší?
Mnozí vìøí, že sdílené rozhodování je velmi prospìšné pro obì skupiny, mladé lidi a dospìlé.
Jiní vìøí, že mladí lidé jsou nejvíce schopní a mají volnìjší prostor, když rozhodují bez vlivu
dospìlých. Dost èasto tato varianta nevyluèuje úèast dospìlých úplnì, ale snižuje jejich roli a
vliv na úroveò podpory.
Oba argumenty mají své opodstatnìní. Nakonec je na každé skupinì, aby si urèila, jaká forma
spolurozhodování nejlépe vyhovuje jejich potøebám.
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PODÌKOVÁNÍ
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Jsme rádi, že se projekt O nás s námi aneb hrajeme o náš kraj, který jsme realizovali kampaní
Rozjeï to! podaøilo po dlouhém plánování uskuteènit. Díky za to patøí zástupcùm
Libereckého krajského úøadu, Oddìlení pro mládež, sport a zamìstnanost a panu námìstku
Ciklovi za jejich podporu a pomoc. Dìkujeme všem dobrovolníkùm, kteøí nám s projektem
pomáhali, a v neposlední øadì dìkujeme také všem pracovníkùm s mládeží, kteøí s mladými
lidmi pracují a uèí je být obèany demokratické spoleènosti.
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Pøedkládaná publikace pøedstavuje prùbìh a výsledky projektu zamìøeného na participaci
mladých lidí. Projekt byl podpoøen z programu Mládež v akci, Akce 5.1 Setkání mladých lidí
a èinitelù odpovìdných za mládežnickou politiku a my vám zde poodkryjeme metodiku
projektu a nìkterá úskalí, se kterými jsme se setkali. Snad vás inspirujeme k rozvoji práce s
mládeží a další práci v tématu participace mladých. Naším projektem jsme chtìli ukázat, že
pøístupy k nìmu jsou rùzné a nejvíce se osvìdèují ty, které vycházejí ze zájmu a aktivity
samotných mladých.
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Hezké poètení a úspìšné projekty!
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