3. KOMPONENT

Workshopy „Verejná správa očami mladých“
Názov workshopov bude „Verejná správa očami mladých.“ Príprava a realizácia série praktických
workshopov bude prebiehať v siedmych menej rozvinutých regiónoch - krajoch SR, ktorých cieľom
bude zvýšenie povedomia o fungovaní európskych a slovenských verejných politík a fungovaní ich
inštitúcií. Jednou z ambícií bude aj ukázať študentom reálnosť a prepojenosť európskej a slovenskej
úrovne. Cieľovou skupinou tohto komponentu budú študenti stredných škôl, ktorí sa nachádzajú v
posledných dvoch ročníkoch štúdia. Workshopy budú realizované vždy na jednej strednej škole v
rámci každého z krajov. Presný zoznam miest a škôl, na ktorých sa workshopy budú realizovať bude
zadefinovaný v procese implementácie projektu na základe dopytu škôl o zapojenie sa do takéhoto
typu projektu.
Cieľ workshopov:
Cieľom série workshopov je vytvoriť skupinu mladých lídrov, ktorý sa od mladého veku začnú zaujímať
o veci verejné na slovenskej a európskej úrovni. Vďaka workshopom získa skupina mladých ľudí hlbšie
poznanie z oblasti fungovania verejných politík a modernizácie verejnej správy. Práve interaktívna
forma workshopov, umožní účastníkom na vlastnej skúsenosti identifikovať najproblematickejšie
oblasti a otestovať realizovateľnosť nápadov, ktoré počas workshopov sformulujú. Vďaka práci
samotných študentov budú výsledky ich práce a dopad workshopov komunikovaný s médiami v rámci
všetkých menej rozvinutých regiónov - krajov Slovenska.
Cieľová skupina workshopov:
Hlavnou cieľovou skupinou týchto workshopov budú mladí lídri, ktorí študujú na stredných školách v
siedmych menej rozvinutých krajoch Slovenska. Účastníci workshopov budú študentmi posledných
dvoch ročníkov stredných škôl, ktorí majú potenciál stať sa lídrami, ktorí v budúcnosti prispejú k
zvýšeniu efektivity verejnej správy na Slovensku.
V rámci prípravy na workshopy vznikne aj séria podkladových materiálov, s ktorými budú môcť
študenti pracovať počas workshopov. Medzi podkladové materiály bude patriť napr.:
Informačný materiál pre školy, ktorý detailne vysvetlí princípy a účel workshopov
Podkladové materiály pre študentov, ktoré budú pútavou formou prezentovať zaujímavé
príklady dobre fungujúcich verejných správ
Informácie o trendoch v európskej únii v oblasti modernizácie verejných správ
Informácie o spôsobe akým sa tvoria verejné politiky.

Záujmom workshopov je naštartovať diskusiu s mladými ľuďmi o tom, ako by mohla verejná správa na
Slovensku a v Európe fungovať efektívnejšie. Každý z workshopov bude sprevádzať dvojica
facilitátorov, ktorá bude celú skupinu sprevádzať počas celého týždňa a bude riadiť diskusiu.
Facilitátori budú zároveň zodpovední za vyhodnotenie každého z workshopov a za prípravu správy
z workshopu.
Workshopy budú realizované v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021. Prvé workshopy začnú
prebiehať na jeseň 2019, posledný workshop bude realizovaný na jeseň 2020.

