
VÝSTUPY Z DISKUZE V MARIBORU 

1. Téma - Vize mého města, jako dobrého místa pro život mladých lidí 

    Aktuální stav v mém městě: 

Pozitivní příklady 

 z mého města 

Negativní zkušenosti a nedostatky 

 v mého města 

Dobré podmínky pro vzdělávání mladých lidí 

- dostatek středních škol ve městě,  

- vysoká škola ve městě, 

- aktivní participující mládež na rozvoji 

  místního turismu. 

Značná nabídka volnočasových aktivit pro 

mládež ve městě - zájmové kroužky, 

sportovní kluby atd. (Přerov)  

Nedostatek středních škol ve měste, nutnost 

odcházet za vzděláním (Montemarciano) 

Byznys  inkubátor pro mladé začínající 

podnikatele (Amata) 

Problém najít si práci (Krynica) 

Mládežnicky parlament → Mládežnická 

komise → Městská samospráva 

Mladí lidé  spolurozhodují o projektech 

v rámci grantových programů Městské 

samosprávy (Maribor)  

Málo přístupné kulturní aktivity pro mladé, 

např. vysoké ceny vstupného na kulturní 

představení (Montemarciano) 

 Nedostatečná komunikace mezi mladými 

lidmi a Městem. 

Mládež všeobecně nemá dost informací 

o  možnostech ovlivňovat místní veřejný 

život.  (Bardějov) 

 Odchod mladých lidí do hlavního města nebo 

jiných velkých měst, kde snáze hledají 

pracovní uplatnění a mají celkově lepší 

startovací podmínky pro rozjezd své kariéry. 
Zvyšující se množství mladých lidí 

ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, 

jako ekonomicky a sociálně nežádoucím 

jevem, uvádějícím postižené osoby do 

nepříznivých životních podmínek. (Přerov)  

 

2. Téma - Aktivní zapojení mladých lidí do veřejného života  

 

 Mládežnicky parlament v Mariboru je dobrým příkladem komunikace mezi mladými 

lidmi a Městskou samosprávou. 

 Záleží na každém mladém člověku, zda se rozhodne podílet se na lokální politice. 

 Také samotní politici mohou inspirovat mladé lidi stát se do budoucna politikem. 

 Pokud by mladí lidé věřili, že mohou sami něco změnit,  měli by větší zájem zabývat 

se politikou. 

 Nedostatek vzdělávacích možností v oblasti přípravy mladých lidí na aktivní veřejný 

život, malá obeznámenost o konkrétních možnostech k zapojení se do veřejné politiky 

(neznalost kompetencí samosprávy a principu jejich rozhodovacích procesů).  

 Na druhé straně značná část zástupců městské samosprávy většinou nezná potřeby 

mladých lidí. 


