Workshop na Strednej odbornej škole pedagogickej v
meste Turčianske Teplice
Workshop z projektu Vidiecka mládež v regióne, organizovaného OZ
Vidiecky parlament na Slovensku.
Konal sa na Strednej odbornej škole pedagogickej v meste Turčianske
Teplice dňa 24. 09. 2018 od 12:00 hod..
Na workshope boli prítomní pracovníci projektu: Bc. M. Melich; Ing. J.
Mikušáková; Bc. M. Bórik, MBA, PhDr. A. Badínová
Témy k workshopu boli:
Angažovanosť mladých v regionálnych politikách.
Súčasný stav a bariéry v komunikácii s verejnou správou + Interaktívna
tímová hra: postaraj sa o svoju obec
Zvýšenie povedomia mladých ľudí o možnostiach ich účasti na
rozhodovacích procesoch v obciach
Na

začiatok

sme

sa

predstavili

a

nasledovalo

podpisovanie

prezenčných listín, pričom účastníci workshopu boli oboznámení s ich
právami a povinnosťami prevádzkovateľa podľa zákona č. 18/2018 Z. z..
Účastníci nevyjadrili nesúhlas s použitím osobných údajov a fotografií pre
účely projektu.
Po krátkom úvode projektový manažér M. Melich odprezentoval
informácie o Projekte Vidiecka mládež v regióne, jeho cieľoch, úlohách a
poslaní a predstavil témy workshopu.
V ďalšej časti PhDr. Anna Badínová, expertka pre oblasť vzdelávania,
viedla so študentkami rozhovor o tom, či sa v súčasnej dobe zapájajú do
života obce/mesta a jeho rozhodovacích procesov a ak áno, akým
spôsobom. Študentky zo začiatku reagovali veľmi nesmelo, ale po čase
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sa rozhovorili a uviedli, že časť z nich napríklad pracuje v rôznych spolkoch
a združeniach. Pri ďalšej diskusii niektoré študentky uviedli, že vo svojej
obci (prevažná časť študentiek bola z obcí) sa zapájajú do jej činnosti
napr.

vydávaní

obecných

novín

a

časopisov, do ktorých prispievajú

svojimi článkami, sledujú akcie ktoré sa v obciach organizujú a pod..
PhDr. Anna Badínová v nasledujúcej časti vysvetlila študentkám akým
spôsobom sa môžu podieľať na rozhodovaní v obci - napr. iniciovať
vytvorenie rady mládeže v obci, ktorá by mohla spolupracovať s odbornou
komisiou zriadenou pri obecnom zastupiteľstve, viesť s ňou otvorený dialóg
o problémoch mladých ľudí žijúcich v obci, predkladať a konzultovať s ňou
svoje návrhy na riešenie viacerých otázok, týkajúcich sa života obce,
zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a spolupodieľať sa na
aktivitách organizovaných obcou. Ďalšou z možností je tiež, po dovŕšení 18
rokov, kandidovať na poslanca obecného zastupiteľstva. Na záver p.
Badínová zdôraznila dôležitosť zapájania sa mladých ľudí do rozhodovacích
procesov v obciach a mestách, nakoľko práve mladí ľudia sú dobrým
predpokladom a zárukou budúcnosti svojich obcí.
Ing. J. Mikušáková vysvetlila študentkám, čo je regionálna politika a
prečo sú aj oni jej súčasťou. Vo svojom vystúpení venovala pozornosť
aktuálnej komunálnej politike - čo je úlohou starostu, aké má právomoci,
dôležitosť správneho výberu volených zástupcov - poslancov obecných
zastupiteľstiev. Študentky sa zapájali do diskusie, na otázky odpovedali
správne, v základných pojmoch sa orientujú správne. Väčšina študentiek
bola z vidieckeho prostredia, niektoré sú členkami občianskych združení v
obci /eRKo, Folklórna skupina ), poznajú aj iné združenia a spolky v dedine.
Ing. J. Mikušáková im vysvetlila, ako je dôležité zapájať sa do aktivít
v obci, ak majú nápad a chcú urobiť niečo pre dedinu, treba zájsť buď
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priamo za starostom, alebo cez poslancov (je potrebné zistiť, kto je
poslancom obecného zastupiteľstva, prípadne členom komisií pri ObZ ),
netreba mať obavy, práve naopak. Študentky povzbudila v tom, že často
nápady mladých sú veľmi zaujímavé a môžu byť motívom k zmene.
Na záver zisťovala aká je úroveň ich informovanosti o obci cez webovú
stránku

obce

(len málo študentiek uviedlo, že stránku navštívili) a

presvedčila ich, že tam môžu získať informácie rôzneho charakteru , ale
hlavne budú vedieť aké má obec plány a čo robí pre mladých ľudí, aké
zmeny pre to, aby boli mladí ľudia motivovaní zostať žiť na vidieku.
Nasledovala aktivita: Postaraj sa o svoju obec, viedol ju Bc. M Bórik,
MBA
Úlohou žiakov bolo v rámci aktivity “Postav si vlastné mesto” navrhnúť
a realizovať výstavbu mesta alebo obce počas štyroch rokov. Na začiatku
mali k dispozícii iba obmedzené zdroje a lokalitu, do ktorej sa nasťahovalo
prvých 2000 obyvateľov. Následne museli v rámci svojej pracovnej skupiny
rozhodnúť, aké kroky a opatrenia v danej lokalite pripravia, aby boli podľa
nich obyvatelia spokojní a mesto by sa vyvíjalo.
Na výber mali aj z viacerých stavieb, ktoré mohli v meste realizovať z
investičných zdrojov či podielových daní. Každý rok následne vstupovali do
projektu rôzne pozitívne faktory - záujem investora o pozemky, možnosť
využitia europrojektu, nové pracovné miesta a podobne. Medzi negatívne
faktory, s ktorými sa musela skupina vysporiadať, sa radil napríklad požiar
v obci alebo lokálna záplava.
Zaujímavosťou na tejto aktivite boli zistenia, ako daná pracovná
skupina uvažuje a na základe akých kritérií a priorít sa rozhoduje, čo v
ktorom roku vo svojej obci zrealizuje alebo postaví. Keďže išlo o skupinu
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mladých ľudí, prioritou bolo ukázať im, akú dôležitú rolu hrajú služby obce
a možnosti jej rozvoja, ktoré majú viacero variácií. Každá komunita mala aj
svojho lídra, ktorý následne projekt prezentoval a vysvetľoval, ktoré kroky
a prečo sa rozhodli urobiť v prvom až štvrtom roku.
Poslednou časťou workshopu bolo vyplnenie dotazníka zúčastnenými,
pričom sme im pomáhali a vysvetlili otázky, ktorým neporozumeli. Dotazník
slúži

na

zbieranie

postojov

mladých

ľudí,

aké

majú

možnosťami

uskutočňovania potrieb v ich obci, ako poznajú svoju obec a okolitý región.
Následne Sme nechali priestor pre otázky účastníkov a diskusiu a po nich
sme ukončili workshop a poďakovali za účasť.
V Turčianskych Tepliciach, dňa 24. 09. 2018, zapísali Bc. M. Melich,
Ing. J. Mikušáková, Bc. M. Bórik, MBA, PhDr. A. Badínová
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