Výzva pro zapojení samospráv do česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local 2020
(podpora práce s mládeží na úrovni samospráv)
O projektu Europe Goes Local (dále jen EGL) na mezinárodní úrovni
Národní agentury programu ERASMUS+ Mládež a jejich partneři se rozhodli angažovat v dlouhodobé
spolupráci, která nese název EUROPE GOES LOCAL. Tento projekt podporuje práci s mládeží na lokální
úrovní (krajské, městské, obecní). Pilotní fáze projektu začala na Slovensku v roce 2016 a byla ukončena
v červnu 2019.
Konkrétní cíle projektu jsou:
- zvýšit kvalitu lokální práce s mládeží, především prostřednictvím posílení spolupráce mezi různými
zainteresovanými stranami, které jsou aktivní na úrovni samospráv
- podpořit uznávání a rozvoj kvality práce s mládeží jako součást lokální mládežnické politiky
- posílit mezinárodní rozměr práce s mládeží prostřednictvím lokální práce s mládeží
- přispívat k rozvoji práce s mládeží v rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže.
Výsledky projektu na mezinárodní úrovni:
- vytvoření Evropské charty lokální práce s mládeží (dále jen „Charta“), prostřednictvím rozsáhlého
konzultačního procesu v celé Evropě
- realizace vzdělávacích národních a mezinárodních aktivit, které odpovídají potřebám
zainteresovaných stran v zúčastněných zemích
- realizace tří konferencí na evropské úrovni na podporu vytváření spolupráce, výměny poznatků a
zkušeností mezi zástupci samospráv, pracovníky s mládeží, zaměstnanci Národních agentur Erasmus+
a ostatními odborníky působícími v oblasti práce s mládeží na lokální úrovni.
Více informací o mezinárodní fázi projektu najdete na oficiální stránce www.europegoeslocal.eu.
O projektu EGL na národní úrovni (pilotní fáze projektu na Slovensku)
Úlohou zapojených Národních agentur a Národních pracovních skupin EGL bylo vytvořit národní plán
implementace projektu reagující na potřeby místních samospráv a vytvořit vzdělávací aktivity pro
podporu lokální práce s mládeží.
Informace o tom, jak projekt EGL probíhal na Slovensku, naleznete na následujících odkazech:
https://row.sk/M41Yh
https://row.sk/qCGty
https://row.sk/vYKwC
https://row.sk/3tqib
https://row.sk/40Uly
https://row.sk/nQFCl
Video
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHVIovLeOLfLiXvVY2g6D0vB4rp6pMLmk
O chartě EGL
Na podporu kvality lokální práce s mládeží byla v rámci projektu vytvořená Evropská charta lokální
práce s mládeží, jejímž cílem je přispívat k rozvoji lokální práce s mládeží. Charta definuje kvalitativní
kritéria, kterými by se práce s mládeží měla řídit, a jak by její jednotlivé aspekty měly vypadat. Charta
představuje společnou evropsku platformu pro potřebný dialog o práci s mládeží.

Charta ve více jazykových verzích je dostupná zde.
Projekt v roce 2020 a česko-slovenská spolupráce
V roce 2019 se na základě výstupů slovenské pilotní fáze projektu česká a slovenská národní agentura
pro oblast mládeže rozhodly spolupracovat na pokračovaní projektu EGL. V rámci této spolupráce se
v roce 2020 uskuteční několik česko-slovenských vzdělávacích aktivit.
Cílem spolupráce je:
-

podpora práce s mládeží na úrovni samospráv prostřednictvím školicích aktivit a mentorské
podpory
vytvoření/posílení česko-slovenských partnerství, především prostřednictvím tvorby
společných projektů v programu Erasmus+
implementace zásad Evropské charty lokální práce s mládeží v zapojených samosprávách.

Výstupem spolupráce bude:
- vytvoření/aktualizace strategických dokumentů v oblasti práce s mládeží v zapojených
samosprávách (slovenské samosprávy můžou prostřednictvím tohoto kroku naplnit novelizovaný
zákon 282/2008 Z.z. o podpoře práce s mládeží, který vstoupí v platnost 1.1.2020)
- příklady dobré praxe, které budou propagovat Národní agentury Erasmus+ Mládež.
Součástí spolupráce budou tyto vzdělávací aktivity a mentorská podpora:
-

A1 česká národní fáze (určené pouze pro české samosprávy) “Laboratory of participation“:
31.1.-1.2.2020 (příjezd večer 31.1., aktivity 1.2.), místo konání ČR

-

A1 slovenská národní fáze (určené pouze pro slovenské samosprávy) “Laboratory of
participation“: 14.2.-15.2.2020 (příjezd večer 14.2., aktivity 15.2.), místo konání SR

-

A2 CZ-SK kick-off meeting: 26.3.-28.3.2020 (příjezd večer 26.3.), místo konání ČR

-

A3 CZ-SK trénink: 17.-20.6.2020 (příjezd večer 17.6.), místo konání SR

-

A4 CZ-SK jednodenní závěrečné setkání: říjen/listopad 2020 (termín bude upřesněný), místo
konání ČR.

Do procesu vzdělávacích aktivit se mohou zapojit týmy z 5 slovenských a 5 českých samospráv
definovaných jako město. Týmy se musí skládat ze 4 členů ve složení:
- 1 zástupce samosprávy (zaměstnanec samosprávy v oblasti mládeže případně příbuzné
oblasti)
- 1 pracovník s mládeží (zástupce organizace/sdružení pracujícího s mládeží)
- 2 zástupci mládeže ve věku 15–30 let.

Pokud má Vaše samospráva zájem být součástí česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local, je
potřeba:
- aby tato samospráva byla definovaná jako město
- vytvořit si 4členný tým (podle kritérií určených výše)
- určit si koordinátora týmu (úlohou koordinátora týmu bude komunikovat s koordinátorem projektu
v ČR/SR; koordinovat činnost týmu – komunikovat s členy, organizovat společné setkání, komunikovat
s mentorem atd.)
- přihlásit svůj tým/samosprávu prostřednictvím dotazníku nejpozději do 12.12.2019.
Po ukončení přihlašovaní budou koordinátoři všech přihlášených samospráv pozvaní na úvodní setkání.
Na úvodním setkání budou vybrané konkrétní samosprávy, které budou nejvíce relevantní pro daný
projekt. Samosprávy, které nebudou vybrané do projektu, získají na tomto vzdělávacím setkání
množství užitečných informací v oblasti práce s mládeží na úrovni samospráv. Zároveň budou mít
možnost se zasíťovat s jinými samosprávami.
Úvodní setkání bude určené jen pro koordinátory týmu:
- pro české samosprávy se setkání uskuteční v České republice (lokalita bude upřesněna) 31.1. – 1.2.2020 (celodenní vzdělávací a informační aktivita)

Po výběru samospráv, které proběhne na úvodním setkání, bude s vybranými samosprávami
uzavřená smlouva o spolupráci (české samosprávy s DZS a slovenské s Iuventou – Slovenským
institutem mládeže). Podmínkou spolupráce je, aby se zapojené týmy/samosprávy zúčastnily celého
průběhu projektu, tedy aktivit A1 (české v ČR a slovenské v SR), A2, A3, A4 a kooperovaly v rámci
mentorské podpory. Zároveň je potřebné naplnit stanovené cíle projektu a podílet se na jeho
výstupech.
Ubytování a strava na školeních jsou plně hrazené českou a slovenskou Národní agenturou Erasmus+.
V případě otázek kontaktujte koordinátorku projektu na emailu pavlina.slavickova@dzs.cz.

