Okrúhly stôl na Obecnom úrade v obci Miklušovce
Aktivita diskusia - okrúhly stôl z projektu Vidiecka mládež v regióne,
organizovaného OZ Vidiecky parlament na Slovensku bola uskutočnená na
Obecnom úrade obce Miklušovce dňa 07. 08. 2018 o 09:30 hod..
Aktivita bola prepojená v rámci vyhodnocovania súťaže – Detská
výtvarná súťaž „Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2018, ktorú organizuje
Spolok pre obnovu dediny.
Na okrúhlom stole boli prítomný pracovníci projektu: Bc. M. Melich,
Ing. M. Behanovská, Ing. A. Tušimová, Mgr. M. Čuchtová
Na začiatok sme sa predstavili a nasledovalo podpisovanie
prezenčných listín, pričom účastníci aktivity boli oboznámený 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.
Následne projektový manažér Bc. M. Melich odprezentoval informácie
o Projekte Vidiecka mládež v regióne, jeho cieľoch, úlohách a poslaní.
Následne sme začali diskusiu, pýtali sme sa ako miestna samospráva
aktivizuje mladých, čo všetko robí pre to aby zostávali v obci a aké aktivity
im zabezpečuje, čo sa v obci v priebehu času zmenilo a ako to vidia do
budúcna.
Zo začiatku veľmi nediskutovali, ale keď sme sa opýtali čo by chceli
vylepšiť, hneď nám odpovedali, že by chceli, aby sa vybudovalo
multifunkčné ihrisko v obci. Nato sme sa ich opýtali, či to povedali starostke
a tak sme sa jej opýtali, aby sa k tomu vyjadrila. Povedala, že o všetkom
vie, ale majú problém nájsť vhodný pozemok a tak požiadala mladých a
aby sa poobzerali po vhodných pozemkoch a že je ochotná im ho dať
vybudovať.
Starostkou obce je členka projektového tímu M. Čuchtová – Expertka
na analýzu trhu, ktorá taktiež diskutovala s účastníkmi a snaží sa ich
neustále zapájať do aktivít v obci. Po ukončení diskusie zapojila mladých
účastníkov do hodnotenia Detskej výtvarnej súťaže.
Pýtali sme sa aj, čo sa v obci zmenilo k lepšiemu, miestny účastníci
veľmi nevedeli, ale jeden z účastníkov bol z Bratislavy a sem chodí na letné
a zimné prázdniny a ten potvrdil že sa obec mení k lepšiemu.
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Na tejto diskusii sme taktiež zistili, že miestna mládež je angažovaná
v miestnej samospráve, komunikuje so starostkou, vie čo chce vylepšiť
v obci a vie si o to aj zažiadať.
Diskutovali sme aj o dostupných službách, služieb je minimum
a nedostatok, taktiež do škôl dochádzajú v okolitých sídlach. Výhodné je,
že tu majú dostupný mobilný internet, čo sme aj využili a dali sme im
vyplniť online dotazník.
Na záver zúčastnení vyplnili dotazník a vyjadrili sa, že je dobre
spracovaný. Najviac sa im páčilo, že je v online podobe a tak ho vypĺňali
z mobilných telefónov. Poďakovali sme im za účasť na diskusii – okrúhlom
stole a ukončili sme danú aktivitu.
V priebehu diskusie 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, zástupca klastra cestovného
ruchu Šariš nám navrhol spoluprácu. Ďalej sme preto po prestávke urobili
informačnú akciu hodnotiteľom výtvarnej súťaže, vzhľadom na ich záujem
o projekt.

V Miklušovciach 29.5.2018 zapísal Marek Melich
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