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II. Akční plán na období 2022 – 2023 

 
 

Samostatná příloha Strategického plánu; bude se každé dva roky aktualizovat 

 

  



2 
 

 
Název aktivity Termín realizace Garant 

Okruh 1: Nízký zájem o dění ve městě, aktivity a akce pro mladé                            

1.1. Zajistit pravidelné konání Fóra mladých ve 

frekvenci min. třikrát za rok, jehož by se 

účastnili středoškoláci a představitelé města; 

konalo by se v nové zasedací síni 

3x ročně (únor, 

květen, listopad) 

Dětský parlament 

1.2. Zajistit pravidelné setkávání předsedy 

Dětského parlamentu Orlová a představitelů 

města 

Min. 3x ročně 

(před konáním 

fóra mladých) 

Dětský parlament 

1.3. Zřízení pozice koordinátora práce s mládeží* 2. pol. r. 2022 Město Orlová 

1.4. Doporučení většího využívání Instagramu jako 

sociální sítě využívané pro informování o 

akcích/aktivitách 

2. pol. r. 2022 Město Orlová  

1.5. Tvorba jednotného kalendáře akcí pro mladé 

ve spolupráci s organizacemi pracujícími s 

mladými lidmi v Orlové 

2. pol. r. 2022 Město Orlová/  

koordinátor práce 

s mládeží 

Okruh 2: Negativní povědomí o městě a jeho nízká atraktivita 

2.1. Šíření příběhů o úspěšných mladých lidech 

pocházejících/působících/žijících v Orlové 

(prostřednictvím webových stránek/sociálních 

sítí) 

Od 2/Q r. 2022 Dětský parlament 
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2.2. Pořádání workshopů za účasti inspirativních 

odborníků z praxe, prezentace. Propojení s 

organizacemi, které jsou schopny poskytnout 

podporu a metodické vedení (např.  Centrum 

pro podporu podnikání v Havířově) 

 

 

1x ročně počínaje 

rokem 2022 

Dětský parlament 

Okruh 3: Nedostatek prostor pro setkávání mladých lidí 

3.1. Zařazení požadavku kavárny pro mladé do 

přípravy projektové dokumentace 

rekonstrukce kina Vesmír 

r. 2022 Město Orlová 

3.2. Podpořit startup, který projeví zájem o 

provozování společných spolkových prostor 

pro mladé lidi v centru Orlové 

r. 2022 Město Orlová 

Okruh 4: Subjektivní pocit nebezpečí a vandalismus 

4.1. Vypracování dotazníkového šetření mezi 

mladými lidmi zjišťujícího, z čeho pramení 

jejich subjektivní pocit nebezpečí. Pocitová 

mapa bezpečí. 

r. 2022 Městská policie 

Orlová 
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* Poznámka (aktivita 1.3.): Náplň práce koordinátora práce s mládeží bude následující: 

 

• Koordinátor plní funkce a vyvíjí aktivity na základě strategie práce s mládeží a aktuálních 

potřeb mládeže ve městě; 

• Mapuje situaci ve městě, na základních a středních (všeobecných i odborných) školách, 

v organizacích pracujících s mládeží a organizacích vyvíjejících dobrovolnickou či jinou 

zájmovou činnost, je v pravidelném kontaktu s řediteli škol a vedoucími těchto organizací; 

• Koordinátor podporuje a rozvíjí práci organizací jejich vzájemným propojováním – s mladými 

lidmi, mezi sebou, i s úrovní městské samosprávy; 

• Koordinátor komunikuje s organizacemi věnujícími se práci s mládeží, které ho pravidelně 

informují o plánovaných akcích pro mladé lidi. Koordinátor zajišťuje jejich propagaci 

v kalendáři akcí na webových stránkách města; 

• Koordinátor vyhledává grantové a dotační výzvy a informuje o nich organizace pracující 

s mládeží, konzultuje se zástupci organizací pracujících s mládeží projektové návrhy, dále 

pomáhá s realizací projektů v oblasti práce s mládeží a rozvojem školících a jiných aktivit 

v oblasti práce s mládeží; 

• Koordinátor asistuje dětskému parlamentu a pomáhá s realizací setkávání představitelů 

dětského parlamentu a zástupců města, kterých se sám účastní; 

• Koordinátor zprostředkovává informace o programech a projektech určených pro mladé 

lidi/organizace pracující s mládeží, mládežnických výměnách, přednáškách, workshopech či 

soutěžích pro mladé lidi; vyhledává například studentské výměnné programy, do kterých je 

možné se zapojit, či grantové příležitosti, o nichž se mohou organizace pracující ve městě 

ucházet; 

• Koordinátor se podílí na rozvoji kompetencí členů a koordinátorů dětského parlamentu. 

 

 

 


