Aktivity v časti projektu Gelnica.
Mária Burčíková – tútorka projektu
Cieľová skupina projektu pozostáva z účastníkov prevažne z Gelnice ,dvaja účastníci sú
z Kluknavy. Veková skupina je do 29 rokov a najdlhšie evidovaný UoZ je od septembra 2010.
Vzhľadom na tieto skutočnosti a na rôzne profesijné zamerania UoZ a taktiež ukončeného
vzdelania sme nastavili motivačnú činnosť k daným podmienkam a možnostiam.
V roku 2016 sa tvoril v meste Gelnica „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja“. Ako členka o.
z. Ľudia a energia s pracoviskom v Gelnici som bola prizvaná k jeho tvorbe .S ohľadom na
miestne aj regionálne špecifiká jednoznačne vychádzali formy rozvoja, ktoré by pomáhali
rozvoju malých podnikov, služieb v rôznych segmentoch rozvoja a využitia miestnych zdrojov.
Dominujúce prírodné prostredie láka turistov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia, hľadajú tu
oddych ,mäkkú turistiku, cykloturistiku ,regionálne špeciality krásneho banského mestečka
Gelnica na Dolnom Spiši.
Motivačné tréningy s UoZ v našom projekte sa týkali aj budú týkať práve otváraniu obzoru pre
zapojenie sa do tohto rozvoja. Ústretovosť primátora mesta pre zvýšenie zamestnanosti v meste
je zameraná na vytvorenie dobrého marketingu plánu na vytvorenie služieb vo vidieckej turistike
a v rozvoji cestovného ruchu. Čoraz viac je dopyt po regionálnych výrobkoch a službách
v turistike.
S našou cieľovou skupinou krok po kroku vytvárame pazl , v ktorom by mohli nájsť uplatnenie
a zamestnanie buď v Obecnom podniku rozvoja mesta Gelnica alebo jednotlivo na báze
vlastného podnikateľského plánu. V našej cieľovej skupine sú mladé ženy ,ktoré hľadajú
uplatnenie v profesiách ,ktoré by mohli napomôcť v službách cestovného ruchu, alebo v oblasti
získavania podpory pre projekty zvyšovania kvality života a vyššieho sociálneho rozvoja.
Skupina mužov by mala záujem o využitie poľnohospodárskej pôdy ,ktorú rodinne vlastnia
a chcú sa venovať pestovaniu a chovu hospodárskych zvierat čím by mohli naplniť segment
miestnych výrobkov a tým aj samozamestnaniu.
Ďalšiu skupinu sme zamerali na využívanie prírodných zdrojov a na pestovanie bylín a liečivých
rastlín ,ktorými oplýva tamojšia okolitá príroda. Rozvíjajúcu tendenciu môže mať práve táto
činnosť pretože zapojí širšiu komunitu aj v zbere liečivých rastlín .Na našom pracovisku sme
založili experimentálnu bylinkovú záhradu a ostatné byliny sme nazbierali v okolí. Oživili sme
staré recepty na výrobu bylinkových zmesí liečivých čajov. V budúcom roku pokračujeme aj
s ďalšími produktmi /voňavé vankúšiky, vyšívané vrecúška na bylinky, letné tvorivé dielne pre
poznávanie bylín, kurzy fytoterapie, tvorba dekoratívnych obrázkov, herbárov a na to
nadväzujúcich rôznych profesií, ktoré by môžu viesť k samozamestnávaniu. Finálne by malo byť
otvorenie predajničky s čitárňou a čajovňa.
Plánovaná exkurzia sa uskutoční v súkromnej rodinnej firme pána Ing. architekta Igora Cziela
,ktorý prevzal stavebnú firmu svojho otca a od projektu po realizáciu nielen v Gelnici, ale po
celom Slovensku má realizované projekty .Návšteva ich dielne a ateliéru bude názornou ukážkou
rodinného podnikania v mieste .
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