Diskusia v kultúrnom dome v obci Košúty
Diskusia z projektu Vidiecka mládež v regióne, organizovaného OZ
Vidiecky parlament na Slovensku sa konala v rámci konferencie
k svetovému dňu vidieckych žien v kultúrnom dome v obci Košúty dňa 12.
10. 2018 od 13:45 hod.
Na diskusii boli prítomní pracovníci projektu: Bc. M. Melich; Ing. M.
Behanovská; Ing. J. Mikušáková, Ing.Anna Tušimová
Témy k diskusii boli:
Angažovanosť mladých v regionálnych politikách.
Zvýšenie povedomia mladých ľudí o možnostiach ich účasti na
rozhodovacích procesoch v obciach
V úvode sme sa predstavili a nasledovalo podpisovanie prezenčných
listín, pričom účastníci diskusie 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.
Projektový manažér Bc. M. Melich odprezentoval informácie o
Projekte Vidiecka mládež v regióne, jeho cieľoch, úlohách a poslaní.
Na diskusii sa zúčastnili ako mladí ľudia, tak aj zástupcovia
miestnych samospráv, MAS a občianskych združení. Ing. Behanovská
a Ing. Mikušáková diskutovali s prítomnými o účasti mladých na miestnej
samospráve, či niečo už žiadali od obecných/mestských starostov aby
pribudlo, zmenilo sa v ich obci/meste. Akú majú skúsenosť s miestnou
samosprávou a prepojenie na skúsenosti so staršou generáciou. Čo v obci
funguje dlhodobo a čo mladí začali a nemajú pevnú vôľu pokračovať. Mladí
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ľudia neprejavili veľký záujem diskutovať, skôr diskutovali a motivovali
mladých starší – príklad odovzdávania skúseností mladým.
Všetci účastníci diskusie vnímajú nezáujem mladých o dianie v ich
obciach a samosprávach a snažia sa to zmeniť k lepšiemu. Na diskusii sme
zistili, že mnoho samospráv, MAS a občianskych združení sa snaží zapájať
mladých do aktivít a šíriť informácie o ich činnostiach cez webové stránky
a sociálne média. Ale aj cez tieto vylepšenia komunikácie s mladými sa
zapájajú do aktivít len obmedzené počty ľudí.
Najmä starší prísediaci účastníci nám povedali, že si všimli, že
nezáujem mladých v komunikácii a zapájaní sa do aktivít samospráv
pochádza už z výchovy ako v rodine tak aj na školách, preto navrhli aby
zmena začala už na školách a tie viedli mladých ľudí k väčšej aktivite
a záujmu o dianie sa v ich obciach.
Po diskusii vystúpil pán Ľudovít Kovács, starosta obce Dolné Saliby,
prezentoval výsledky spolupráce obcí, združení a obyvateľov združených
v MAS DUDVÁH , čo bolo pre účastníkov výborná prezentácia príkladu
dobrej praxe. Prezentoval ako sa snažia zapájať mladých do ich aktivít
a aké sú problémy v zapájaní mladých do aktivít.

V Košútoch 12. 10. 2018, zapísal M. Melich
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