Workshop na Strednej spojenej škole Kremnička
Stretnutie v Strednej spojenej škole Kremnička v Banskej Bystrici
časti Kremnička

29. mája 2018. Pred stretnutím sme diskutovali so

zástupkyňami učiteľského zboru o aktivitách a cieľoch projektu.
Na stretnutí

boli prítomní pracovníci projektu: Bc. Marek Melich,

Ing. Mária Behanovská, pridal sa náš člen, bývalý študent tejto školy Mgr.
Martin Kvak
Na začiatok sme sa predstavili, stručne oboznámili, čo bude témou
stretnutia

-

workshopu, projektový

manažér

Bc.

Marek

Melich

odprezentoval Power pointovú prezentáciu o Projekte Vidiecka mládež
v regióne, jeho cieľoch a úlohách.
Nasledovalo

podpisovanie

prezenčných

listín,

pričom

účastníci

workshopu boli oboznámení s ich právami a povinnosťami prevádzkovateľa
podľa zákona č. 18/2018 Z. z.. Účastníci vyjadrili súhlas s použitím
osobných údajov pre účely projektu.
V druhej

časti

workshopu

nasledovala

diskusia

na

tému

Angažovanosť mladých v regionálnych politikách, ktorú viedla Ing. Mária
Behanovská - expertka v oblasti regiónov, koordinátor regionálnych
aktérov. S mladými ľuďmi sme diskutovali o tom či sa zapájajú na
miestnych samosprávach do rozhodovacích procesov. Kládli sme im
otázky, či vedia kedy zasadá obecné zastupiteľstvo, či čítali web stránku
obce v ktorej bývajú. Či poznajú starostu, poslancov, či majú komisiu pre
aktivity mladých v obci, kto ju vedie. Aké občianke združenia poznajú vo
svojom okolí, akú majú činnosť. Niektorí reagovali, že sú v športovom
klube. Väčšina nevedela čo je to občianske združenie , nikdy sa
nezaujímali,

ani

ich

starostom, poslancami

nenapadlo,
a povedať

že
im

by
čo

sa

mohli
im

a
páči,

mali
čo

a potrebovali v mieste kde žijú.
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by

ísť

za

chceli

Vysvetľovali sme im, pokiaľ oni nepovedia čo chcú zmeniť v ich
obci/meste kompetentným osobám, tak tie nemajú odkiaľ vedieť aké sú
ich

potreby.

Mnohí

povedali,

že

nikdy

neboli

na

zasadnutí

obecného/mestského zastupiteľstva a ani nevedia čo sa plánuje v ich
obci/meste z rozpočtu vybudovať.
Ďalej sme sa ich pýtali akú majú dostupnosť služieb a moderných
technológií v mieste ich bydliska – tu samozrejme odpovedali len tí
z vidieckych oblastí. Väčšina prípadov má slabý signál, nedostupný
internet, nedostupnosť mnohých moderných služieb a vymožeností, preto
za nimi musia migrovať do blízkych miest.
Následne sme nechali priestor pre otázky účastníkov. Postupne sa
rozhovorili, kládli otázky, rozmýšľali, že sa popýtajú ako je to v ich obci.
Do diskusie sa na workshope zapojil aj bývalý študent Mgr. Martin Kvak
a porozprával im ako sa on začal zaujímať o dianie vo svojej obci. Robí
veľa aktivít, otvára informačnú kanceláriu pre celý mikroregión, oslovuje
starostov, aby prispeli k propagácií obcí a zapájali občanov, hlavne
mladých do spolupráce a zatraktívnili, tak aj pre turistov, vidiek v ktorom
žijú a nevnímajú , hodnoty, ktoré treba zachovať aj do budúcnosti. Po
zodpovedaní položených otázok

sme poďakovali za účasť a ukončili

workshop.
Po ukončení práce so študentmi sme diskutovali o výsledkoch
workshopu s učiteľkami školy. Zhodli sme sa na potrebe pracovať so
študentmi

v oblasti

väčšieho

zapájania

a

komunikácie

mladých

miestnymi samosprávami.

V Banskej Bystrici 29.5.2018 zapísal Marek Melich
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