Workshop v penzióne LUCS v obci Heľpa
Workshop z projektu Vidiecka mládež v regióne, organizovaného OZ
Vidiecky parlament na Slovensku.
Konal sa v penzióne LUCS v Heľpe dňa 18. 09. 2018 od 09:00 hod..
Na workshope boli prítomní pracovníci projektu: Bc. M. Melich; Ing. M.
Behanovská; Ing. A. Tušimová; Ing. J. Mikušáková; Bc. M. Bórik, MBA.
Témy k workshopu boli:
Angažovanosť mladých v regionálnych politikách
Dostupnosť a kvalita služieb na vidieku
Spolupráca verejnej správy s mladými ľuďmi
Zloženie mladých ľudí bolo na úrovni 9. ročníka základnej školy, práve
s týmito mladými ľuďmi treba začať pracovať a vytvárať základy pre
spoluprácu s verejnou správou.
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 a
predstavil témy workshopu. Nasledovalo podpisovanie prezenčných listín.
Následne vzhľadom na veľký počet účastníkov boli účastníci rozdelení na
dve skupiny a tak sme uskutočnili dva workshopy. Takto sa s nimi dalo
efektívnejšie pracovať a bolo to lepšie pre vykonanie viac druhov aktivít.
Jednu skupinu prevzali Bc. M. Bórik, MBA a Ing. A. Tušimová. Druhú
skupinu prevzali Ing. J. Mikušáková a Ing. M. Behanovská.
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Prvá skupina 1. workshopu v Heľpe
1.

pracovná skupina - viedol ju Bc. M Bórik, MBA. Úlohou žiakov bolo v

rámci aktivity “Postav si vlastné mesto” navrhnúť a zrealizovať výstavbu
mesta alebo obce počas štyroch rokov. Na začiatku mali k dispozícii iba
obmedzené zdroje a lokalitu, do ktorej sa nasťahovalo prvých 2000
obyvateľov. Následne museli v rámci svojej pracovnej skupiny rozhodnúť,
aké kroky a opatrenia v danej lokalite pripravia, aby boli podľa nich
obyvatelia spokojní a mesto by sa vyvíjalo.
Na výber mali aj z viacerých stavieb, ktoré mohli v meste realizovať z
investičných zdrojov či podielových daní. Každý rok následne vstupovali do
projektu rôzne pozitívne faktory - záujem investora o pozemky, možnosť
využitia europrojektu, nové pracovné miesta a podobne. Medzi negatívne
faktory, s ktorými sa musela skupina vysporiadať, sa radil napríklad požiar
v obci alebo lokálna záplava.
Zaujímavosťou na tejto aktivite boli zistenia, ako daná pracovná
skupina uvažuje a na základe akých kritérií a priorít sa rozhoduje, čo v
ktorom roku vo svojej obci zrealizuje alebo postaví. Keďže išlo o skupinu
mladých ľudí, prioritou bolo ukázať im, akú dôležitú rolu hrajú služby obce
a možnosti jej rozvoja, ktoré majú viacero variácií. Každá komunita mala aj
svojho lídra, ktorý následne projekt prezentoval a vysvetľoval, ktoré kroky
a prečo sa rozhodli urobiť v prvom až štvrtom roku.

Druhá skupina 2. workshopu v Heľpe
2.

pracovná skupina - viedla ju Ing. Janka Mikušáková. Na úvod sa

prítomným predstavila a uviedla ich do problematiky. Účastníci pracovali v
podskupinách podľa krajín, odkiaľ pochádzajú. Na úvod im vedúca skupiny
vysvetlila úlohu, že je potrebné vypracovať žiadosť o grant na tému:
“ Spolupráca mládeže v regióne”. Vysvetlila im, čo je obsahom výzvy
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(animácia), ktorú vyhlasuje OZ Vidiecky parlament na Slovensku s cieľom
zvýšiť angažovanosť mladých v regióne. Zahraničné skupiny pracovali na
projekte, obsahom ktorého bolo pripraviť “itinerár” resp. program návštevy
pre mládež zo zahraničia (z prihraničného regiónu). Vedúca skupiny ich
usmerňovala , aby nezabúdali na to, že pripravujú program , v ktorom chcú
predstaviť svoj región a vidiek, odkiaľ pochádzajú. Mladí pracovali aktívne a
pripravili si aj návrh rozpočtu na projekt, čo bolo veľmi sympatické
vzhľadom k tomu, že s projektovaním skúsenosti nemajú.
Slovenská skupina si pripravila projekt, v ktorom hlavný cieľ bola
propagácia svojej obce prostredníctvom programu pre rodiny s deťmi. V
tejto aktivite mládež pochopila, že ich angažovanosť spočíva aj v tom, že sa
musia zaujímať o možnosti získavania zdrojov pre svoje aktivity a
rozširovanie spolupráce. Po ukončení práce v skupinách si svoje projekty
odprezentovali.
Poslednou časťou workshopu bolo vyplnenie dotazníka zúčastnenými,
pričom sme im pomáhali a vysvetlili otázky, ktorým neporozumeli. Dotazník
slúži

na

zbieranie

postojov

mladých

ľudí,

aké

majú

možnosťami

uskutočňovania potrieb v ich obci, ako poznajú svoju obec a okolitý región.
Následne sme nechali priestor pre otázky účastníkov a diskusiu a po nich
sme ukončili workshop a poďakovali za účasť.
V Heľpe 18 .9.2018 zapísali Ing. M. Behanovská, Bc. M. Bórik, M.
Melich, Ing. A. Tušimová, Ing. J. Mikušáková
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