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Dobrý den do MASek! 

 

Pracujete ve Vašich MAS s venkovskou mládeží? 

 

Jmenuji se Tomáš Harant a od roku 2017 působím v MAS Naděje o.p.s. na severozápadě Čech. Během 

mé práce v MAS jsem měl společně s ostatními zástupci MAS napříč celou ČR příležitost zúčastnit 

se Evropského venkovského mládežnického parlamentu, kde byla přijata Deklarace o zapojování 

mladých lidí na venkově a Evropské mládežnické konference v rámci chorvatského předsednictví Rady 

EU.  

Na akcích jsme se seznámili se spoustou osob, které se zabývají rozvojem venkovských oblastí se 

zapojením mládeže a mládežnických sdružení. Mezi výsledky jejich snažení patří aktivizace a zvýšení 

angažmá mladých ve venkovských oblastech, propojování kontaktů ve venkovské oblasti napříč 

veřejným, neziskovým i soukromým sektorem, zvýšení míry povědomí mladých o oblasti venkovského 

rozvoje, upevňování pozitivního vztahu mládeže k venkovské oblasti a nový prostor k participaci 

a vyjádření mládeže. 

V MAS řešíme spoustu problémových oblastí, souvisejících s rozvojem venkovské oblasti. Jedním 

z problémů je také dlouhodobá depopulace v sídlech na venkově. Jedním z možných zmírňujících 

opatření je právě práce s mládeží. Nejen během tvorby našich strategií je čas se ptát mladých na tyto 

otázky: 

- Proč chtějí mladí opustit danou venkovskou oblast?  

- Co konkrétně jim v jejich oblasti chybí?  

- Chybí jim pracovní příležitosti v oblasti on-line marketingu?  

- Proč zaměstnavatelé nechtějí provozovat svůj on-line business z venkova?  

Na všechny tyto otázky existuje řada odpovědí, na základě kterých lze přenášet podněty z území 

kompetentním policy-makerům, či se pokusit nedostatky řešit paralelně prostřednictvím CLLD.  

 

K tomu je ideální mládež jako kategorii zohlednit při tvorbě Vašich nových SCLLD na období 2021–2027. 

Zmapovat subjekty, které sdružují mládež, pozvat je na focus group a ptát se jich na to, co jim chybí, 

jak by šly jejich problémy řešit, atp. 

Můžeme zorganizovat anketu speciálně mezi mládeží, nebo dokonce odstupňovaně pro ZŠ, SŠ a VŠ. 

Můžeme využít existující žákovské/studentské parlamenty a najít způsob, jak část strategie svěřit 

studentům/mládeži přímo, třeba prostřednictvím jejich pracovní skupiny. Můžeme vyzkoušet mnoho 

nového, pro lepší zapojení budoucích dospělých obyvatel venkova. 

  

https://www.linkedin.com/in/tomas-harant/?originalSubdomain=cz
http://www.masnadeje.cz/evt_file.php?file=3696&original=ERYP_Declaration_20191106_CZ.pdf
https://www.mistniakcniskupiny.cz/blog/zapojme-propojme-a-posilujme-mladez-na-venkove/


 
 
 
 
 

- 2 - 

 

Mimo zmírnění depopulace venkovských oblastí má práce s venkovskou mládeží spoustu dalších 

společenských přínosů. Jak již zmiňuje Strategie EU pro mládež 2019–2027: „Zapojovat, propojovat 

a posilovat mladé lidi“. Rada EU v rámci této Strategie doporučuje: 

• posilovat účast mladých lidí na občanském a demokratickém životě; 

• propojovat mladé lidi v Evropské unii i zahraničí s cílem posílit dobrovolnickou činnost, studijní 

mobilitu, solidaritu a mezikulturní porozumění; 

• posilovat postavení mladých lidí prostřednictvím kvality, inovací a ocenění práce s mládeží. 

Vzhledem k tomu, že je téma velmi aktuální i na úrovni EU, jako MAS máme velkou příležitost být 

průkopníky práce s mládeží na venkově v ČR a opět tak prokázat evidentní přínos MAS 

pro venkov. K těmto aktivitám lze navázat velká spousta projektů, které pro některé MAS mohou 

představovat i další zdroj financování aktivit. 

 

Prosím Vás všechny, kdo o téma práce s mládeží na venkově mají zájem, či již s mládeží pracují a rádi 

by se podělili o zkušenosti, vyplňte tento krátký formulář: https://forms.gle/ppT4dkg6qjwPhroH8.  

Na základě Vašeho zájmu bychom mohli uspořádat Tematický den NS MAS ČR, zaměřený právě na práci 

s mládeží na venkově. 

 

Se mnou tuto iniciativu podporují níže uvedení: 

Mgr. Petr Čáp, ředitel Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. 

Ing. Jiří Krist, předseda Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. 

Mgr. Ing. Roman Haken, ředitel Centra pro komunitní práci střední Morava 

Helena Kuthanová, koordinátorka MAP II v MAS Hradecký venkov o.p.s. 

Ing. Pavel Válek, projektový manažer v Místní akční skupině Opavsko z.s. 

Bc. Lukáš Černík, projektový manažer v Místní akční skupině Hlinecko, z.s. 

 

Moc Vám děkujeme za přečtení tohoto dlouhého psaní a těšíme se na zpětnou vazbu! 

https://www.msmt.cz/mladez/evropska-strategie-pro-mladez
https://forms.gle/ppT4dkg6qjwPhroH8

