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Dobrý den do místních akčních skupin!
Platforma Venkovská mládež při NS MAS ČR Vás tímto zve na druhý ročník LEADERkempu, který proběhne
v termínu 09. – 11. 08. 2022 v kempu Brozany nad Ohří (Ke Kempu 355, 411 81 Brozany nad Ohří). Kemp
je dobře dostupný vlakovým spojením na trase Praha – Ústí nad Labem. Pro zájemce bude zajištěna doprava
z nádraží přímo do kempu a účastníci budou ubytování v chatkách.
Primární náplní LEADERkempu 2022 je téma mládeže na venkově a role místních akčních skupin. Proč je práce
a zapojování mládeže pro udržitelný rozvoj venkova důležité? Jak můžeme zapojovat mládež a pracovat
s ní tak, aby byla práce oboustranně přínosná? Součástí akce jsou části jak vzdělávací, tak části kreativní. Účast
je vhodná pro jakékoliv pracovníky místních akčních skupin, nejen z prostředí realizace SCLLD a projektů MAP.
Účast je z kapacitních důvodů omezena pouze na 24 osob.
REGISTRACE PROBÍHÁ DO 29. 07. 2022 VE FORMULÁŘI POD PLAKÁTEM AKCE ZDE.
Účastnický poplatek v rámci kterého jsou hrazeny veškeré výdaje spojené s akcí, tzn. včetně ubytování
a stravy, činní 1.500,- Kč. Vzhledem k zaměření akce bude účastnický poplatek způsobilý v rámci projektu IROP
4.2. Díky členství Platformy Venkovská mládež pod záštitou NS MAS ČR v Národní pracovní skupině
pro strukturovaný dialog s mládeží celá akce probíhá za částečné podpory České rady dětí a mládeže.
Níže Vám zasíláme několik málo fotek z kempu a na další straně naleznete celý program akce.
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9. srpna
10:00 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 15:00

15:00 – 15:30
15:30 – 17:00

17:00 – 19:00
19:00

úterý
Úvodní blok
− úvod, přivítání
− představení Platformy Venkovská mládež, aktivity, projekty
− ohlédnutí za LEADERkempem 2021
− představení programu LEADERkempu 2022
− přínosy práce s mládeží na venkově v kontextu rozvoje území
Lektor: Petr Kulíšek, Tomáš Harant, Marek Hartych
Oběd (restaurace)
Workshop České rady dětí a mládeže (ČRDM)
− představení ČRDM a Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží,
aktivity, projekty
− školení a workshop na téma „Jak vést strukturovaný dialog s mládeží“
Lektor: Zuzana Wildová
Coffee break
1. část workshopu – Strukturovaný dialog s mládeží v krajích ČR a příprava programových
rámců SCLLD 2021 – 2027 se zapojením mládeže
− strategické plánování MAS napříč programovými obdobími (MAS SVATOJIŘSKÝ LES,
Luděk Beneš)
− příprava programového rámce OPZ+, (MAS Sokolovsko, Anna Maria Schröcková)
− formulace postupu při strukturovaném dialogu s mládeží a zapojení mládeže při tvorbě
programových rámců SCLLD 2021 – 2027
Lektor: Petr Kulíšek
Volný program (sportovní program, networking,…)
Večeře, společné grilování, kulturní program
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10. srpna
8:00 – 9:00
9:00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 14:30

14:30 – 14:45
14:45 – 17:30

17:30 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00

středa
Snídaně (restaurace)
Prezentace příkladů dobré praxe práce s mládeží v MAS
− Malý LEADER pro mládež (MAS Vladař, Petr Menzl a Dana Lněníčková a MAS Opavsko,
Pavel Válek)
− Svatojiřský poklad a podpora mládeže (MAS SVATOJIŘSKÝ LES, Luděk Beneš)
− Participativní rozpočet obce pro mládež (MAS Střední Polabí, Lenka Tomsová)
− Mládežnické parlamenty a propojení s OPZ+ (MAS Sokolovsko, Anna Maria
Schröcková)
− Zkušenost s projektem Podnikni To (MAS Brána Vysočiny, Petr Šústal)
Coffee break
2. část workshopu – Strukturovaný dialog s mládeží v krajích ČR a příprava programových
rámců SCLLD 2021 – 2027 se zapojením mládeže
− formulace postupu při strukturovaném dialogu s mládeží a zapojení mládeže při tvorbě
programových rámců SCLLD 2021 – 2027
− tvorba souboru postupů pro organizátory dílčích akcí strukturovaného dialogu
v krajích i na území jednotlivých MAS
Lektor: Petr Kulíšek
Oběd (restaurace)
3. část workshopu – Strukturovaný dialog s mládeží v krajích ČR a příprava programových
rámců SCLLD 2021 – 2027 se zapojením mládeže
− formulace postupu při strukturovaném dialogu s mládeží a zapojení mládeže při tvorbě
programových rámců SCLLD 2021 – 2027
− tvorba souboru postupů pro organizátory dílčích akcí strukturovaného dialogu
v krajích i na území jednotlivých MAS
− schválení finální podoby souboru postupů, diskuze na téma šíření souboru postupů
Lektor: Petr Kulíšek
Coffee-break
Workshop – Evropský venkovský mládežnický parlament 2022
− představení Evropského venkovského mládežnického parlamentu (ERYP)
a představení oblastí ERYP
− příprava výstupů (konstruktivní část po vzoru ERYP 2019, cca 4 témata, 4 skupiny,
účastníci rozděleni podle odborného zaměření, v každé skupině jeden vedoucí, který
přispívá ale i řídí práci skupiny a vede skupinu k úspěšnému vypracování výstupů
v zadaném čase, závěrem prezentace výstupů skupin)
Lektor: Petr Kulíšek, Tomáš Harant, Tereza Hanušová
Diskuze
Volná zábava (sportovní program, networking,…)
Večeře, společné grilování, kulturní program
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11. srpna
8:00 – 9:00
9:00 – 11:00
11:00 – 11:30

čtvrtek
Snídaně (restaurace) + check-out
Rekapitulace výstupů dvou workshopů, případná dopracování výstupů skupin –
strukturovaný dialog v krajích a příprava ERYP
Závěrečný blok, reflexe

