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SLOVO PŘEDSEDY

Mladí lidé mají vždy před sebou výzvu, 
budoucnost společnosti je v jejich rukou, jde 
o příležitost a zároveň odpovědnost. Je na 
nás, jak se k této výzvě každý postavíme, 
zda čelem, nebo zády. Hnutí STAN se staví 
výzvám čelem, dobrý starosta je přeci ten, 
který řeší problémy své obce a snaží se 
o rozvoj komunity.  V Mladých starostech 
a nezávislých se snažíme být platformou, 
která nabídne mladým lidem, kteří chtějí 
aktivně čelit výzvám budoucnosti, zkušenosti, 
dovednosti a přátelské vazby. Díky spolupráci 
s hnutím STAN můžeme získávat poznatky 
z praxe od aktivních politiků, ale zároveň jim 
poskytovat podporu a předávat naše znalosti. 
Dále se snažíme přinášet témata mladých 
do politiky i díky platformě Youth, Speak Up!, 
která soustřeďuje mládežnické organizace 
a budoucí odborníky z řad doktorandů 
a studentů. Snažíme se učit o demokracii, 
rozvíjet své dovednosti a navazovat přátelství 
mezi sebou, což vnímáme jako prioritní. Pokud 
se najdete v předcházející defi nici našeho 
spolku, přihlaste se k členství u nás.



O NÁS

Spolek mSTAN sdružuje mladé lidi, kteří 
se ztotožňují s liberálně konzervativními 
hodnotami. Usiluje o kultivaci politického 
prostředí a zasazuje se o zapojování mladých 
do veřejného života v rámci hnutí Starostové 
a nezávislí. Jeho cílem je zaměřovat se na 
lokální politiku a tíživá témata v jednotlivých 
krajích Česka. Pořádáme konference, 
semináře a vzdělávací akce. Mezi další 
prioritní oblasti se řadí zprostředkování 
setkání a debat s politiky, s čímž úzce souvisí 
zajišťování stáží v institucích politického 
systému. Nemalý důraz klademe na spolupráci 
se zahraničními spolky a organizacemi 
podobného zaměření.



PROČ BÝT NAŠÍM ČLENEM?

Přátelství
Cílem spolků je sdružovat své členy, jinak tomu 
není ani u Mladých starostů a nezávislých. Nejlépe 
se rozvíjí mezilidské vztahy v rámci krajských 
organizací, kde se mladí potkávají nad lokálními 
tématy a působí na území kraje. Snažíme se 
provázat členy z krajů napříč celou republikou, 
aby sdíleli své názory, postřehy a zkušenosti. 
Také se snažíme spolu trávit čas v kamarádsky 
uvolněném prostředí.

Spolupráce se STAN
Naše organizace je oporou pro hnutí Starostové 
a nezávislí, zakládáme si na spolupráci se 
Starosty na všech úrovních politiky a snažíme se, 
aby byla vzájemně přínosná pro obě organizace. 
Zapojujeme se do volebních kampaní, pomáháme 
s fungováním krajských organizací STAN, jsme 
součástí programových komisí a dalších platforem 
v rámci hnutí. Spolupráce je tedy oboustranná, 
STAN nám dává mnohé příležitosti a my se 
snažíme je proměnit a přinášet hnutí nové nápady 
a mladou energii.



Zkušenosti
Většině mladých lidí přirozeně chybí zkušenosti 
z praxe, proto se snažíme vytvářet příležitosti 
pro jejich získání. Našim členům nabízíme stáže 
v Evropském parlamentu a Parlamentu ČR, 
účast na konferencích Institutu moderní politiky, 
pořádáme pro ně debaty s odborníky na konkrétní 
témata a zprostředkováváme dobré zkušenosti 
z prostředí samospráv. 

Osobní rozvoj, vzdělávání
Členům dáváme možnosti se dále vzdělávat. 
Ať už jde o různé debaty politiků, odborné 
konference, nebo o studijní cesty například do 
Evropského parlamentu, vždy mají možnost se 
zapojit a rozvíjet své znalosti. V rámci činnosti se 
setkáváme s novými výzvami, které nás posouvají 
dál, jak v profesním, tak i v soukromém životě. 

Občanská společnost
Chceme být aktivními občany, kteří se podílí na 
veřejném životě. Není nutné hned vstupovat 
do politiky, ale je důležité pro fungování 
demokratické společnosti, aby se občané zajímali 
o veřejné dění, uměli se ozvat a sdružovali se. 
Společnost bude taková, jací budou její občané. 
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