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SPEAK OUR YOUTH LANGUAGE MLADÝ KRAJ

CO JE TO PROJEKT SOYL 
A JAKÝ JE JEHO HLAVNÍ ÚČEL 

SOYL (Speak our Youth language) je nový projekt vedený Krajským parlamentem 
dětí a mládeže Karlovarského kraje.  
Projekt bude zahrnovat několik participativních aktivit pro mládež. Plánuje se 
mnoho aktivit, které pomohou prohloubit participaci mládeže v rámci 
Karlovarského kraje. Patří mezi ně workshopy jak mezi mladými lidmi, tak mezi 
mladou generací a politickou reprezentací Karlovarského kraje.  
Ze získaných poznatků bude vypracován podrobný komunikační manuál, který 
popíše a definuje způsoby, které jsou ideální pro komunikaci s mladou generací v 
našem kraji.  
Kromě toho vytvoříme také profesionální motivační video, ve kterém budou 
mladí lidé motivovat své vrstevníky k setrvání v Karlovarském kraji. 
Projekt chceme financovat z grantu EUTeens4Green. 

Hlavním cílem projektu je přispět k udržení mladých lidí v regionu.  
Karlovarský kraj je regionem, který trpí intenzivním odlivem mladých lidí. Jedním 
z důvodů je skutečnost, že mladí lidé se s regionem obtížně identifikují. Chceme 
přispět k řešení tohoto problému, protože víme, že problém je i v komunikaci.  
Zprávy, informace a komunikace, kterou politická reprezentace vede, jsou často 
vedeny z jejího pohledu standardními komunikačními kanály a metodami a 
často na mladou generaci buď nezapůsobí, nebo se k ní vůbec nedostanou.  
Jako mladí lidé dnes využíváme širokou škálu médií. Jsme si vědomi toho, že 
často mluvíme jiným jazykem a používáme jiné výrazy. Přesto chceme vědět o 
rozhodnutích, která ovlivní náš život, a máme zájem se na nich podílet. Chceme 
se k nim vyjadřovat a chceme je ovlivňovat.  
Proto navrhujeme, abychom v rámci projektu představili a navrhli vhodné 
způsoby komunikace s mladou generací v Karlovarském kraji a dali tak současné 
politické reprezentaci a těm, kteří rozhodují o naší budoucnosti, nástroj, jak se 
vhodným způsobem zapojit a komunikovat s mladými lidmi v Karlovarském kraji 
a zvýšit tak jejich participaci.  
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CÍLOVÁ SKUPINA 
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou mladí lidé v Karlovarském kraji. Konkrétně 
mladí lidé ve věku 14 až 19 let. Podle plánu Spravedlivé transformace 
Karlovarského kraje je mládež v našem kraji ohrožena a je třeba motivovat mladé 
lidi, aby z kraje neodcházeli a žili zde i v dospělosti. Chceme je zapojit do aktuální 
diskuse o spravedlivém přechodu v našem kraji a zlepšit komunikaci kraje 
směrem k mládeži v kontextu spravedlivého přechodu. 

AKTIVITY 
 

WORKSHOPY 
Workshopy mezi mladými lidmi a osobami s rozhodovací pravomocí v 

Karlovarském kraji s cílem předat informace, ale zejména ověřit správnost a 
srozumitelnost sdělení politické reprezentace kraje. 

Workshopy mezi mladými lidmi o současných a moderních způsobech 
komunikace s mládeží. 

KOMUNIKAČNÍ MANUÁL 
Příprava podrobného manuálu zaměřeného na formu komunikace 

Karlovarského kraje s cílem zatraktivnit ji pro mladé lidi. 

MOTIVAČNÍ VIDEO 
Natočení motivačního videa "Zůstávám", ve kterém budou mladí lidé z 

Karlovarského kraje motivovat své vrstevníky, aby z kraje neodcházeli nebo se do 
něj vraceli.  

VÝDAJE A ROZPOČET 
Plánovaný rozpočet projektu SOYL je 10 000 EUR, což je maximální částka, o 
kterou lze žádat v rámci grantu EUTeens4Green. Z těchto peněz bude 
financována především výroba videa, vytvoření komunikačního manuálu a 
mediální kampaň (příspěvky na sociálních sítích atd.). 
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ČASOVÁ OSA 
(ČASOVÉ ROZMEZÍ - 12 MĚSÍCŮ) 

BŘEZEN, ČERVEN, ZÁŘÍ 2023 A LEDEN 2024 
Zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže (čtyřikrát) 

Workshop za účasti politické reprezentace Karlovarského kraje na téma 
transformace kraje a její dopad na mladé lidi. 

BŘEZEN 2023 - LEDEN 2024 
Natáčení sekvencí pro motivační video "Zůstávám" (bude se natáčet v různých 

ročních obdobích). 

LEDEN 2024 
Workshop pro mládež na téma komunikace. 

LEDEN - ÚNOR 2024 
Vypracování komunikačního manuálu. 

BŘEZEN 2024 
Prezentace manuálu veřejnosti a politické reprezentaci Karlovarského kraje a 

motivační video "Zůstávám". 
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PROJEKT SOYL VZNIKL VE SPOLUPRÁCI S

5 #EUTEENS4GREEN


