Memorandum o spolupráci a partnerstve
vychádzajúc z §6 zákona 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou v znení neskorších
predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany
Mesto Nová Baňa
so sídlom: Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa
a
Mládežnícky parlament mesta Nová Baňa
zastúpený: Občianske združenie pri CVČ - CENTRÁČIK, PaedDr. Tatiana Polcová
sídlo: Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa
(ďalej len MP)

Čl. II.
Predmet memoranda
Premetom tohto memoranda je vymedzenie oblasti vzájomnej spolupráce oboch zmluvných
strán a rozsahu jednotlivých úloh a povinností za účelom rozvoja zmysluplnej obojstranne
výhodnej a prospešnej spolupráce v oblasti participácie mládeže na samospráve mesta Nová
Baňa s cieľom vytvorenia podmienok pre činnosť Mládežníckeho parlamentu v Novej Bani.
Vytvorenie Akčného plánu MP mesta Nová Baňa na roky 2019 – 2023 umožní napĺňať
ciele tohto memoranda.

Čl. III.
Vymedzenie oblastí vzájomnej spolupráce
Akčný plán mládeže mesta Nová Baňa na roky 2019 – 2023 (ďalej len akčný plán) podporuje
a zlepšuje život mladých ľudí, ich vzdelávanie, prístup k informáciám, zamestnanosť, zdravie
a aktívne využívanie voľného času.
Prioritnou témou na roky 2019 – 2023 je podpora účasti mládeže na riadení spoločnosti a
zmysluplné využívanie voľného času. Jedným z hlavných prostriedkov pre dosiahnutie týchto
cieľov je dobrovoľníctvo.
Ciele v akčnom pláne sú rozdelené podľa oblastí: vzdelávanie, zamestnanosť, participácia
a informačno – komunikačné technológie, mobilita, životné prostredie, voľný čas detí
a mládeže, kultúra, zdravie a zdravý životný štýl, mládež čeliaca zložitým životným
situáciám, alebo pochádzajúca zo znevýhodneného prostredia.

Čl. IV.
Vymedzenie úloh a povinností
Mestský MP je poradný orgán primátora. Jeho členom sa môže stať každý mladý človek,
ktorý má trvalé alebo prechodné bydlisko v meste Nová Baňa. MP má volené orgány a jeho
členmi je mládež vo veku 13 – 25 rokov.
Základné úlohy členov mestského mládežníckeho parlamentu:
•
•
•
•

vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam mesta v oblasti života
mladých ľudí,
zisťovať potreby, túžby, problémy mladých v meste navrhovať ich riešenia,
predkladať požiadavky, návrhy primátorovi a vedeniu mesta a podieľať sa na
realizácii riešení,
organizovať vlastné aktivity pre členov MP

Mládežnícky parlament umožňuje participáciu a spoluúčasť mladých ľudí na živote v meste.
Zvolení členovia MP (poslanci) by mali zastupovať všetkých mladých ľudí, ktorí žijú, študujú
a pracujú na území mesta. V mestskom mládežníckom parlamente by mali byť zástupcovia
základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl, mládežníckych organizácií rôzneho záujmu,
zástupcovia hendikepovanej mládeže, nezamestnaných aj pracujúcich. MP má presadzovať
ťzáujmy všetkých mladých ľudí aktívnou prácou jeho členov. Umožňuje tak vzniknúť
komplexnému obrazu potrieb mládeže a aj ich riešení. Riadi sa štatútom, ktorý potvrdí
podpisom primátor. V štatút stanovuje všetky pravidlá práce a pôsobnosti MP, gestora OZ
pri CVČ - CENTRÁČIK vo vzťahu k MsÚ Nová Baňa.
Úlohy mesta Nová Baňa:
• rešpektuje MP ako samostatnú a politicky nezávislú skupinu mládeže, neformálnu
platformu pôsobiacu na území mesta,
• vytvára podmienky pre prácu MP a dobrovoľnícku činnosť mládeže,
• podporuje participáciu mládeže na živote mesta,
Čl. V.
Záverečné ustanovenia
Meniť a dopĺňať toto memorandum možno len písomným dodatkom podpísaným oboma
zmluvnými stranami.
Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú.
Vypovedať ho môže ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, pričom
memorandum zaniká po doručení výpovede druhej strane.
Plnenie tohto memoranda sa bude 1 krát ročne vyhodnocovať k 31.1. kalendárneho roka na
úrovni pracovného stretnutia zástupcov MP a zástupcov mesta Nová Baňa.
v Novej Bani dňa 1.7. 2019

PaedDr. Tatiana Polcová
koordinátor MP

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta

