Zápis o informačných akciách pre verejnosť za mesiac August
2018
1. informačná akcia projektu v Miklušovciach
Termín:

7.8.2018

Čas:

13:00 – 14:00

Miesto:

Obecný úrad Miklušovce

V priebehu diskusie v Miklušovciach sa k účastníkom pridali aj
zástupcovia Klastra cestovného ruchu Šariš a ostatní hodnotitelia Detskej
výtvarnej súťaže – zástupca Spolku pre obnovu dediny, umelci a ďalší
hodnotitelia. Chceli vedieť čo to je za projekt a veľmi ich zaujal. Ďalej sme
preto po prestávke po aktivite urobili informačnú akciu hodnotiteľom
výtvarnej súťaže, vzhľadom na ich záujem o projekt.
Vzhľadom na ich záujem o projektu sme sa rozhodli spraviť po
obedňajšej prestávke informačnú akciu. Odprezentoval som im informácie
o projekte a jeho cieľoch. Ing. M. Behanovská, Ing. A. Tušimová a Mgr. M.
Čuchtová vysvetlili ako prebiehali doterajšie aktivity a doterajšie zistenia
z aktivít s mladými ľuďmi.
Informačná aktivita bola prínosná, keďže zástupca klastra
cestovného ruchu Šariš nám navrhol spoluprácu a prípadnú pomoc pri
organizovaní ďalších aktivít v ich regióne. Ďalej nám zhodnotili dotazník
ako veľmi dobre spracovaný a navrhli vytvorenie informačných letákov pre
propagáciu projektu.

Zapísal M. Melich, dňa 7.8.2018

2. informačná akcia projektu v Nitre
Krajský informačný deň na Agrokomplexe 2018
Organizátor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Partner podujatia: Rada poľnohospodárskych a potravinárskych
samospráv
Organizačný garant : Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Názov projektu: Vidiecka mládež v regióne, Kód projektu ITMS2014 - 314011L960
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Termín konania: 17.8. 2018, 9.30-12.30
Miesto: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, Pavilón K
Téma: Pokrok v rokovaniach o budúcej SPP 2021-2027

Prezentovala som projekt Vidiecka mládež v regióne, rozdala
informačné letáky o projekte, dotazník, predniesla ponuku zorganizovať
u nich diskusiu, okrúhly stôl, workshop, seminár pre mladých do 30 rokov
k témam projektu.

Zapísala Ing. Mária Behanovská, dňa 17.8.2018

3. informačná akcia projektu na Hrušove
Podujatie:

Hontianska paráda

Miesto konania: obec Hrušov
Deň:

18.8.2018

Čas:

od 10 hod.

Pri amfiteátri v obci Hrušov, kde boli uskutočňované folklórne
vystúpenia počas celého dňa sme si postavili infostánok na prezentáciu
Projektu Vidiecka mládež v regióne. Pripravené boli tlačené dotazníky pre
záujemcov o priame vyplnenie, ako aj letáky o cieľoch projektu s odkazmi
na web OZ VIPA SK, facebook stránku a online dotazník projektu.
Informačná akcia bola úspešná, boli informované desiatky ľudí
o projekte a jeho činnosti, aktivitách, rozdaná bola viac než stovka
informačných letákov o projekte. Taktiež sme spoznali vlastníka siete
súkromných škôl, ktorý nám navrhol robiť aktivity projektu na jeho
školách, čím sme si do budúcna zabezpečili ďalšie možnosti pre
organizovanie aktivít projektu.

Zapísal M. Melich, dňa 18.8.2018

Názov projektu: Vidiecka mládež v regióne, Kód projektu ITMS2014 - 314011L960
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

