Zápis
ze 4. jednání česko-slovenské smíšené komise v oblasti mládeže
konaného v Praze  dne 7. listopadu 2007


      V souladu s článkem 13 Protokolu mezi Ministerstvem školství Slovenské republiky (dále jen „MŠ SR“) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „MŠMT ČR“) o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta 2002 – 2006 se dne 7. listopadu 2007 uskutečnilo v Praze čtvrté zasedání česko-slovenské smíšené komise pro oblast mládež.

      Zasedání komise se zúčastnili zástupci ministerstev, jejich přímo řízených organizací a zástupci národních rad mládeže z České republiky a Slovenské republiky. Jednání komise vedl ředitel odboru pro mládež MŠMT ČR Mgr. Jaroslav Tuček. Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1. Komise na těchto zastupitelských úrovních zhodnotila vzájemnou spolupráci od třetího setkání komise, které se uskutečnilo ve dnech 18. – 20. října 2004 v Bratislavě, informovala o vývoji v oblasti politiky mládeže v obou státech a zároveň projednala priority spolupráce na další období. 

      I. Vyhodnocení vzájemné spolupráce od 3. jednání komise

Zúčastněné strany se vzájemně informovaly o aktuálním stavu státní politiky mládeže, vyměnily si zkušenosti s přípravou důležitých dokumentů a aktivit v této oblasti.

Česká strana informovala především o:
	organizačních změnách odboru pro mládež
	Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 - 2013
	dokončení transformace přímo řízených organizací
	plnění úkolů vyplývajících z členství v Evropské Unie
	realizaci celoevropské kampaně mládeže Rady Evropy „Každý jsme jiný –všichni rovnoprávní“
	realizaci nového programu EK „Mládež v akci“
	aktivitách, projektech a činnosti ČRDM a NIDM
	zákonných úpravách v oblasti podpory dobrovolné činnosti s dětmi a mládeží


Slovenská strana informovala především o:
	přípravě vyhodnocení Koncepce státní politiky ve vztahu k dětem a mládeži do roku 2007
	přípravě zákona o mládeži
	nových podmínkách podpory práce s dětmi a mládeží na léta 2004 – 2007
	změnách v rámci státní politiky mládeže
	úlohách vyplývajících z členství v Evropské Unii
	realizaci celoevropské kampaně mládeže Rady Evropy „Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní“
	aktuálních změnách, aktivitách, projektech a činnosti v Iuvente






II. Priority spolupráce na další období:

Všichni zúčastnění se dohodli, že stanoví priority spolupráce v oblasti mládeže na dvouroční období – na léta 2007 a 2008, přičemž každý rok se uskuteční vzájemné výměny expertů z každé strany.

Obě zúčastněné strany se dohodly, že se budou vzájemně informovat o zrealizovaných i připravovaných aktivitách v oblasti politiky mládeže a výměně  dokumentace. Zároveň se dohodly, že v letech 2007 až 2008 uskuteční vzájemnou spolupráci na bilaterální a multilaterální úrovni.

1. Priority na úrovni ministerstev – MŠMT ČR a MŠ SR:

 a) na bilaterální úrovni:
	realizovat výměnu expertů, informací a zkušeností s cílem průběžného hodnocení realizace naplňování priorit stanovených v tomto zápise a dalšího rozpracování vztahů mezi oběma ministerstvy
	při přípravě národních priorit programu Mládež v akci na léta 2007 až 2008 zapracovat spolupráci mezi Českou a Slovenskou republikou jako jednu z priorit
	při přípravě a realizaci programu „Mládež v akci“ spolupracovat při výměně informací a dokumentace zjm. v oblasti plnění úkolů ze strany národních autorit
	spolupracovat při realizaci celoevropské kampaně mládeže „Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní“
	obě strany vzájemně pozvou zástupce druhé strany na své národní konference a další významné akce


 b) na multilaterální úrovni se obě strany dohodly:
	ve spolupráci s ostatními státy V4 pravidelně připravovat společný postup při přípravě dokumentů a stanovisek k materiálům a návrhům na úrovni Evropské unie a navázat tak efektivnější a věcnou spolupráci
	ve spolupráci s ostatními partnerskými útvary ministerstev členských států V4 projednat a formulovat náměty a cíle politiky mládeže směrem k předsednictví ČR Evropské komisi
	spolupracovat při realizaci celoevropské kampaně mládeže „Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní“


2. Priority na úrovni přímo řízených organizací obou zúčastněných ministerstvech – Iuventy a Národního institutu dětí a mládeže (NIDM)

a) na bilaterální úrovni:
	realizovat spolupráci a výměnu zkušeností odborných pracovníků
	spolupracovat při realizaci celoevropské kampaně mládeže „Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní“


b) na multilaterální úrovni:
	realizovat spolupráci při využívání evropských fondů a programů
	spolupracovat při realizaci celoevropské kampaně mládeže „Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní“

Tyto priority spolupráce obou přímo řízených organizací budou zapracované do jejich hlavních úkolů na příslušné roky.


3. Priority na úrovni národních rad mládeže – České rady dětí a mládeže (ČRDM) a Rady mládeže Slovenska (RMS)

a) na bilaterální úrovni:
	podporovat vzájemnou účast na důležitých akcích a jednáních na úrovni národních rad a také na úrovni jejich členských organizací 
	pokračovat v naplňování prohlášení o partnerské spolupráci České rady dětí a mládeže a Rady mládeže Slovenska podepsaného v prosinci 2003 o výměně zkušeností a publikací
	uskutečnit studijní návštěvy v ČR a SR
	uskutečnit ad hoc setkání expertů
	uskutečňovat výměnu dobrovolníků formou Evropské dobrovolné služby
	zvýšit vzájemnou informovanost obou stran o činnosti dětských a mládežnických organizací


b) na multilaterální úrovni se obě zúčastněné strany dohodly na spolupráci v oblasti evropských aktivit, mj. v rámci členství v Evropském fóru mládeže, ale i na podpoře dialogu o tématech politiky vůči mládeži mezi ČRDM, RMS a DBJR

4. Priority na úrovni zastřešujících organizací informačních center pro mládež – Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež ČR a Sdružení informačních a poradenských center mladých ve Slovenské republice.

	na bilaterální úrovni se obě zúčastněné strany dohodly na vzájemné studijní návštěvě zástupců z příslušného ministerstva a zastřešující organizace informačních center pro mládež za účelem výměny zkušeností o systému práce informačních center pro mládež, systému jejich podpory a navázání budoucí spolupráce



      III. Místo a termín dalšího jednání:

Další jednání česko-slovenské smíšené komise se uskuteční na podzim 2008 ve Slovenské republice.


V Praze dne  7. listopadu  2007





za MŠMT ČR                                                                                               za MŠ SR
Mgr. Jaroslav Tuček                                                                            Ing. Robert Eisner


Příloha č. 1



Seznam účastníků
4. jednání česko-slovenské smíšené komise v oblasti mládeže
konaného v Praze dne 7. listopadu 2007


Za Českou republiku:

Mgr. Jaroslav Tuček – ředitel odboru pro mládež MŠMT ČR
Mgr. Zdeňka Mašková – vedoucí odd. zájmového vzdělávání, odbor pro mládež MŠMT ČR
Mgr. Jiří Veverka – NIDM
Mgr. Jana Heřmanová – předsedkyně SP DDM
Mgr. Michaela Přílepková – ředitelka kanceláře ČRDM


Za Slovenskou republiku:

Ing. Róbert Eisner – ředitel Odboru dětí a mládeže, Ministerstvo školství Slovenské republiky
Mgr. Mária Bóna - Odbor dětí a mládeže, Ministerstvo školství Slovenské republiky
Ing. Viliam Michalovič – generální ředitel Iuventa
Mgr. Ondrej Gallo – výkonný ředitel RMS




