Okrúhly stôl v Kultúrnom dome v obci Košúty
25.7.2018 o 13:00 hod.
Aktivita okrúhly stôl z projektu Vidiecka mládež v regióne, organizoval
OZ Vidiecky parlament na Slovensku
Prítomní pracovníci projektu: Bc. M. Melich, Ing. M. Behanovská, Ing.
A. Tušimová.
Starostka obce Mgr. Zdenka Mačicová, aktivistka Eva Kmeťová, Mária
Strížová so združenia Vidiecke ženy, ostatní pozvaní sa ospravedlnili
z rôznych dôvodov.
Na začiatok sme sa predstavili, pričom účastníci diskusie - okrúhleho
stola boli oboznámení s ich právami a povinnosťami prevádzkovateľa podľa
zákona č. 18/2018 Z. z.. Žiadny z účastníkov nevyjadril nesúhlas s použitím
osobných údajov a fotografií pre účely projektu.
Projektový manažér odprezentoval Projekt Vidiecka mládež v regióne,
jeho ciele, úlohy, aktivity
Potom pani starostka stručne predstavila obec a aktivity o obci , práve
mali po oslavách výročia obce Košúty. Následne sme začali diskusiu, pýtali
sme sa ako miestna samospráva aktivizuje mladých, čo všetko robí preto,
aby zostávali v obci a aké aktivity im zabezpečuje. Je podpredsedníčkou
podporenej miestnej akčnej skupiny a naše témy vie preniesť do
predsedníctva MAS kde im budú venovať zvýšenú pozornosť.
Ponúkli sme spoluprácu aj všetkým členom MAS a navrhli sme a pani
starostka súhlasila, že zorganizujeme 12. októbra 2018 v obci Košúty
seminár , v ktorom bude priestor pre aktivity mladých a prepojenie na
skúsenosti so staršou generáciou. Kde predstavíme dobré príklady z praxe .
Čo v obci funguje dlhodobo a čo mladí začali a nemajú pevnú vôľu
pokračovať .
Ako nám povedali, zabezpečujú pre mladých veľa aktivít ako folklórne
súbory, najnovšie zabezpečené relaxačné cvičenia, dobrovoľný hasičský
zbor. Majú v obci na základnej škole len ročníky 1- 4 a potom si rodičia
zapisujú deti Galanty alebo Sládkovičova či do Bratislavy. Mladí ľudia
potom strácajú väzby na obec a vyhľadávajú aktivity v mieste školy.
V minulosti tu boli rôzne aktivity pre mladých, ale vždy vydržali len
krátko, keďže nebol záujem zo strany mladých ľudí, alebo neskôr poklesol.
Na druhej strane sme sa dozvedeli o výskyte ničenia priestorov určených na
aktivity, prípadne zmenu na miesta, kde prebiehali alkoholové stretávky ako
bývalý bikepark.
Taktiež sme sa dozvedeli o minimálnom záujme mladých o aktivity až
na pár aktívnych jednotlivcov.
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Odchody ľudí z obce sú najmä vďaka prítomnosti a blízkosti väčších
miest ako Galanta, Bratislava, Sládkovičovo.
Na záver sme zúčastnení vyplnili dotazník a vyjadrili sa, že je dobre
spracovaný. Poďakovali sme im za účasť na diskusii – okrúhlom stole
a ukončili sme danú aktivitu.

V Košútoch 25.7.2018 zapísala Anna Tušimová
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