Workshop na Obecnom úrade v obci Heľpa
Workshop z projektu Vidiecka mládež v regióne, organizovaného OZ
Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s
heľpianskych

aktivistov

o.

z.

na

základe

Dedinskou úniou

podpísaného

memoranda

o spolupráci pri realizovaní projektu.
Konal sa v zasadačke obecného úradu v Heľpe 08. 06. 2018 od 14:00
hod..
Cieľom projektu je rozvíjať vedomosti, zručnosti, kompetencie,
postoje mladých ľudí v oblasti ich spoločenskej angažovanosti za zlepšenie
ich súčasnej pozície a v scitlivovaní ich pôsobenia v spoločenskom živote.
Vybudovať základy Mládežníckeho vidieckeho parlamentu s pôsobením
nadväzujúcim na činnosť Vidieckeho parlamentu na Slovensku . Aktivizáciou
mladých dosiahnuť udržanie mladých ľudí a ich kapacít na vidieku a zvýšenie
sebestačnosti vidieka.
Na workshope boli prítomní pracovníci projektu: Bc. M. Melich, Ing.
M. Behanovská, Mgr. M. Kemková.
Zloženie mladých ľudí bolo na úrovni stredoškolákov a workshopu sa
zúčastnili tiež vysokoškoláci z obce a čo nám bolo sympatické pozvali aj
deviatakov, aby sa zapojili do diskusie a tak ich pripravujú na členstvo v ich
mládežníckom parlamente.
Na

začiatok

sme

sa

predstavili

a

nasledovalo

podpisovanie

prezenčných listín, pričom účastníci workshopu boli oboznámení s ich
právami a povinnosťami prevádzkovateľa podľa zákona č. 18/2018 Z. z..
Účastníci nevyjadrili nesúhlas s použitím osobných údajov a fotografií pre
účely projektu.
Po krátkom úvode projektový manažér odprezentoval informácie
o Projekte Vidiecka mládež v regióne, jeho cieľoch, úlohách a poslaní.
V rámci predstavovania ich organizácie Dedinskej únie heľpianskych
aktivistov o. z. sme sa dozvedeli veľa informácii. Spolupracujú s miestnou
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samosprávou, základnými školami na území obce /ZŠ, ZUŠ, MŠ/. Ďalej
členovia

organizácie

spolupracujú

s

dobrovoľnými

organizáciami

-

Slovenským zväzom zdravotne postihnutých, Jednotou dôchodcov a
ostatnými neziskovými organizáciami na území obce a mikroregiónu
Horehron. Je dlhoročným členom Partnerstva sociálnej inklúzie okresu
Brezno, Vidieckej organizácie komunitných aktivít. Ďalej je členom Verejnosúkromného partnerstva Horehron. Členovia sa vzdelávali v programoch
pre podporu a rozvoja vidieka, absolvovali školenia z oblastí komunikácie,
organizovania podujatí/aktivít, foriem propagácie/, získavania zdrojov,
základov

písania

mimovládnych
strategického

projektov,

právnych

neziskových
plánovania

základov

organizácii,
v

pre

fungovania

organizácií

a

fungovanie
samosprávy,

svojej

komunite.

Svoju činnosť orientuje na spoluprácu so všetkými vekovými kategóriami v
obci ale aj v regióne Horehron. Prioritu kladie na rozvoj mladého človeka.
Svojimi aktivitami podporuje jeho záujmy, rozvíja jeho schopnosti a
vedomosti, ktoré napomáhajú skvalitňovanie života.
Poslednou časťou workshopu bolo vyplnenie dotazníka zúčastnenými,
pričom sme im pomáhali s pre nich neznámymi pojmami. Dotazník slúži na
zbieranie postojov mladých ľudí, aké majú možnosťami uskutočňovania
potrieb v ich obci, ako poznajú svoju obec a okolitý región. V rámci
vypĺňania dotazníkov odzneli pripomienky k možnosti ovplyvniť situáciu
v regióne. Túto diskusiu usmerňovali Mgr. M. Kemková a expertka v oblasti
regionálnych

aktérov

Ing.

M.

Behanovská

a spolu

s projektovým

manažérom diskutovali aj v malých skupinách.
Následne Sme nechali priestor pre otázky účastníkov a diskusiu a po
nich sme ukončili workshop a poďakovali za účasť.
V Heľpe 8 .6.2018 zapísala Ing. Mária Behanovská
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