Záverečné zrhnutie konania aktivity
Názov aktivity:

Diskusné fórum – Nastavme si spolu moderné mesto pre mladých

Dátum konania:
Miesto konania:
Počet účastníkov:
Z toho:

20. 2. 2019 o 17.00 hod
Podkrovie Župného domu v Púchove
33
počet zástupcov samosprávy - 5
počet zástupcov pracovníkov s mládežou v meste Púchov – 16
počet zástupcov pracovníkov s mládežou za TN kraj – 2
počet mladých ľudí vo veku 13 a viac - 10
TV Považie, Púchovské noviny, MY – OBZOR – noviny stredného
Považia, Púchovské listy

Mediálna podpora:

Stručný priebeh podujatia:
1. Privítanie – predstavenie zámeru a cieľa:
Hlavný zámer:
A/ zistiť potreby a postrehy mladých ľudí a ľudí, ktorí pracujú s mládežou v meste
Púchov ako prvý krok k zostaveniu strategických materiálov mesta Púchov /Koncepcie
práce s mládežou a Akčného plánu pre prácu s mládežou v rôznych oblastiach na roky
2019 – 2023/
B/ zosieťovať organizácie a OZ v meste, ktoré s mladými ľuďmi aktívne pracujú,
vymeniť si kontakty, zmapovať, aké aktivity už v meste reálne fungujú
Na úvod sa prítomným prihovorila primátorka mesta JUDr. Katarína Heneková, ktorá
podporuje vznik týchto strategických materiálov a vidí význam v aktívnej práci s mládežou
v našom meste.
Ďalšími hosťami boli zástupcovia, koordinátori pre prácu s mládežou v rámci Trenčianskeho
kraja – Ing. Silvia Štefániková /KCVČ a TSK/ a Ing. Gabriela Kubelová /RCM a IUVENTA/.
Ing. Silvia Štefániková informovala o projekte KaM spolu pre mladých (Kraj a mestá spolu
pre mladých), ktorého zámerom sú prebiehajúce aktivity pre mládež v rámci celého TN kraja.
Ing. Gabriela Kubelová informovala o možnostiach vzdelávania pre mladých ľudí,
pokračovaní projektu KOMPRAX vo vzdelávaní s názvom Projekt je zmena a ponuke
vzdelávaní poriadaných Iuventou.

2. WORKSHOP, BRAINSTORMING nápadov
Účastníci diskusie sa rozdelili do troch skupín, aby mohli rozdiskutovať tri rôzne oblasti:
A/ DOBROVOĽNÍCTVO
Cieľ: podpora dobrovoľníctva
Opatrenia:
- podpora dlhodobého dobrovoľníctva,
- propagácia dobrých príkladov z praxe,
- mapovanie a zviditeľňovanie organizácií,
- rozvoj spolupráce so ZŠ a SŠ pri rozvoji dobrovoľníctva,
- podpora koordinácie a organizovania dobrovoľníckych aktivít v meste,
- podpora sieťovania a informovanosti,
- podpora vzniku grantových a dotačných programov na rozvoj dobrovoľníctva.
- podpora vzdelávania o dobrovoľníctve a koordinátorov dobrovoľníctva
Aké aktivity by mládež mohli zaujímať, do akých by Kto môže tieto aktivity organizovať, „ako môžem prispieť ja“ Aktivity, ktoré sú už
sa zapojili:
realizovať
ochota realizovať
rozbehnuté a realizujú sa
v rámci nášho mesta
program rovesníckej mediácie
Rovesnícka mediácia na školách -školitelia,
Vedené
stretnutia
Organizácia Zastavme korupciu
evanjelickej mládeže
vysielanie mládeže do zahraničia cez program EDS – dobrovoľnícke centrá, SEM – spoločenstvo SEM
–
spoločenstvo EU
dobrovoľnícka
Európska dobrovoľnícka služba
evanjelickej mládeže
evanjelickej mládeže
služba
možnosť aktívnej účasti mladých ľudí na zasadnutiach Mládežnícky parlament mesta, zástupcovia
Aktivity v Župnom dome
Mestského zastupiteľstva
mládeže
– podujatia pre rodiny
diskusné fóra pre mladých na rôzne témy s poslancami koordinátori práce s mládežou, koordinátori Župný
dom,
CVČ, Herný večer – OZ Mŕtva
mesta,
žiackych školských rád, OZ
Dobrovoľník mesta PU
kosť
výjazdové stretnutia rôznych komisií pri MsZ na školy členovia komisií z radov poslancov MsZ
Cesta rozpralesom – OZ
v meste, diskusie
Mŕtva kosť
rozvoj tímovej spolupráce mladých prostredníctvom koordinátori práce s mládežou, koordinátori Programy CVČ, ZŠ
Hudobný festival Končiny
spoločných aktivít
žiackych školských rád, OZ
– OZ Mŕtva kosť
aktivity zamerané na pomoc seniorom
koordinátori práce s mládežou, koordinátori
Zbierky
žiackych
žiackych školských rád
školských rád ZŠ, SŠ
vzájomná lepšia prepojenosť a spolupráca ZŠ a SŠ, koordinátori práce s mládežou, koordinátori
príprava na budúce zameranie
žiackych školských rád
spoločné preklenutie problémov s učením, prípadne koordinátori práce s mládežou, koordinátori vysvetľovanie učiva žiaci starší učia mladších
žiackych školských rád
žiakom
nájsť rôzne informačné kanály
koordinátori práce s mládežou, koordinátori Skúsení youtuberi ochotní
žiackych školských rád
pomôcť - dobrovoľníci

Naučiť mladých robiť projekty a všímať si svoje koordinátori práce s mládežou
okolie

OZ Gombička, CVČ Včielka

Záver, požiadavky, odporúčania:
- V meste pracuje viac organizácií a OZ, ktoré sa aktívne venujú práci s mladými. Vzájomnou výmenou kontaktov môžeme prispieť k zefektívneniu
realizácie aktivít pre mladých ľudí.
- Veľmi potrebná je propagácia pripravovaných i uskutočnených a zrealizovaných aktivít cez rôzne mediálne kanály a sociálne siete,
klasické médiá.
- Požiadavka bola i zaviesť nejakú formu informačných materiálov pre mladých ľudí v klasickej tlačenej forme – príp. priestor v už existujúcich, kde
by bola rubrika im určená.
- Veľká výzva pre koordinátorov práce s mládežou je i požiadavka zmotivovať mladých ľudí formou rôznych druhov motivácie, aby do
dobrovoľníckych aktivít a projektov išli.

B/ ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Cieľ: podpora zdravia a zdravého životného štýlu mladých ľudí
Opatrenia:
- rozvoj a propagácia športových, kultúrnych a iných aktivít a podujatí,
- podpora organizovania spoločných aktivít pre celé rodiny,
- podpora propagácie zdravej výživy na školách,
- podpora prevenčných a osvetových aktivít Policajného zboru pre mladých ľudí
Aké aktivity by mládež mohli zaujímať, do akých by Kto môže tieto aktivity
sa zapojili:
realizovať
plavecká štafeta, obnoviť mestské športové hry,
rôzne ligy (futsal, florbal...)
aktivity zamerané na prevenciu šikany, drogových
závislostí, týrania, zneužívania
čitárne, literárne kluby, živé knižnice
organizované cvičenia psov, stretnutia psíčkarov

organizovať, „ako môžem prispieť ja“ Aktivity, ktoré sú už
ochota realizovať
rozbehnuté a realizujú sa
v rámci nášho mesta
plavecký klub a mesto, poslanci MsZ
2 aktéri ochotní sa zapojiť do Aktivity
M-knihy
–
realizácie
i propagácie čítačky
aktivity
Aktivity kaviarne Podivný
barón
ÚPSVaR – zamestnanec pre prevenciu
Aktivity v Župnom dome
protidrogových závislostí
– podujatia pre rodiny
M-kniha, dobrovoľníci kaviarne Podivný Župný
dom,
CVČ, Noc v divadle
barón, ZŠ, CVČ
dobrovoľní „čítači“
OZ
Workoutové ihriská

prednášky o zdravom životnom štýle, motivační hostia

koordinátori práce s mládežou, koordinátori Programy CVČ, ZŠ
Čítanie povestí seniorom
žiackych školských rád
– Dobrovoľník mesta PU
Vyhradiť priestor pre mladých, kde sa môžu stretávať Mesto PU, iné organizácie
a riešiť svoje priority napr. tzv. mestská obývačka,
bezplatná herňa pre mladých
Lezecká stena v meste PU – požiadavka mladých
Možno cez rôzne projekty
v spolupráci s mestom PU

Záver, požiadavky, odporúčania:
- V meste sú už aj v súčasnosti realizované aktivity z oblasti čítania a literatúry pre deti, mládež, i celé rodiny. Vhodné by bolo spropagovať ich, čo
najviac aj vo vzájomnej súčinnosti organizácií. Mladí môžu pomôcť pri propagácii i realizácii jednotlivých aktivít, prípadne vymyslieť v tejto oblasti
ďalšie.
- Opäť je veľkou výzvou motivácia pre mladých ľudí, aby sa na realizovaných podujatiach zúčastňovali.

C/ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Cieľ: podpora environmentálnej výchovy a ochrany životného prostredia
Opatrenia:
- podpora spolupráce pri prevenčných aktivitách,
- podpora environmentálnej výchovy na školách
- podpora osvety a medializácie,
- oživenie metodiky živej knižnice a iných metodík neformálneho vzdelávania - zvyšovanie informovanosti o existujúcich grantových programoch,
a ich využívanie pri zvyšovaní environmentálneho povedomia mladých ľudí
- zvyšovanie informovanosti a kompetencií koordinátorov práce s mládežou
- podpora aktivít mladých ľudí
v oblasti ochrany prírody a ŽP
Aké aktivity by mládež mohli zaujímať, do akých by Kto môže tieto aktivity organizovať, „ako môžem prispieť ja“ Aktivity, ktoré sú už
sa zapojili:
realizovať
ochota realizovať
rozbehnuté a realizujú sa
v rámci nášho mesta
Starostlivosť o zeleň (spolupráca s PTSM PU)
PTSM PU, externé firmy, ale i dobrovoľníci
Festival EKOTOPFILM
Verejne vystaviť a spropagovať výsledky práce žiakov ZŠ
Vybudovaná včelnica v
v školách v rámci THD
meste
Viac dostať do povedomia možnosť dozvedieť sa Púchovské ekocentrum, školy, koordinátori každý sa môže zúčastniť, Projekt
Komunitná
o prírode prostredníctvom rôznych vzdelávacích práce s mládežou, koordinátori žiackych kto je ochotný pomôcť záhrada – Dobrovoľník
programov
školských rád
a priložiť ruku k dielu
mesta Púchov
Praktické poznávanie prírody
Klub turistov, Včelársky záujmový útvar
Hodina Zeme – Eko-astro
klub – už 4. rok
Organizovanie čistenia lesa
Žiaci gymnázia, príp. inej strednej i základnej
Programy Púchovského
školy
ekocentra pre ZŠ a ŠZŠ
počas celého roka

Založenie – tzv. školských záhrad – EKO príklady
Zvyšovanie povedomia o svetelnom smogu
Aktivity zamerané
o triedení odpadu

na

zvyšovanie

ZŠ, SŠ

Eko-astro
klub,
koordinátori
práce
s mládežou, koordinátori žiackych školských
rád
povedomia koordinátori práce s mládežou, koordinátori
žiackych školských rád

Aktivity ku Dňu Zeme –
rôzne
organizácie
–
skauti, CVČ, MsÚ
Čistenie brehov Váhu –
rôzne
skupiny
dobrovoľníkov, MsÚ
Bezobalový obchod

Záver, požiadavky, odporúčania:
- V rámci mesta sa každoročne navyšuje počet aktivít zameraných na vyčistenie svojho okolia, brehov Váhu i iných priestorov („kocka“, okolie škôl
a verejných priestranstiev). Taktiež veľa mladých ľudí už toto vo svojom okolí vníma a chce pre to niečo urobiť. Ochranou ŽP sa zaoberajú na
školách i v rôznych organizáciách. Potrebné je v daných aktivitách pokračovať a pritiahnuť rôznymi spôsobmi ešte viac dobrovoľníkov, ktorým
záleží na prostredí, v ktorom žijú našej ekologickej budúcnosti.

3. ZÁVER
Diskusia bola zameraná len na tri vybrané oblasti. Diskutujúci rozobrali dané témy každý zo svojho uhla pohľadu. Všetky tieto témy,
resp. oblasti spolu úzko súvisia a jedna podporuje druhú. Veľa aktivít sa v nich prelína a dopĺňajú sa navzájom. Každá informácia je cennou
radou pre tvorbu akýchkoľvek materiálov u nás v konkrétnom meste. Uvedomujem si, že informácie nie sú úplné, nakoľko sa zúčastnila len
minimálna vzorka mladých ľudí a tém, ktorých máme v materiáloch rozpracovať je oveľa viac. Vnímam to však tak, že sme urobili prvý krok
smerom k požiadavkám mladých i pracovníkov s mládežou v našom meste a budeme mať na čom stavať. Ďalším krokom bude oslovenie
mladých ľudí na stredných i základných školách v meste prostredníctvom dotazníkov za pomoci koordinátorov Žiackych školských rád.
Zámerom je i nastaviť vzájomnú spoluprácu koordinátorov pre prácu s mládežou za mesto s koordinátormi Žiackych školských rád tak, aby
efektivita propagácie aktivít a celej realizácie aktivít mala čo najväčší dosah. Nemalú úlohu bude zohrávať i zapojenie, čo najširšieho okruhu
verejnosti a obyvateľov mesta Púchov pri realizácii jednotlivých aktivít z ktorejkoľvek oblasti.
Teší ma, že sa diskusie zúčastnili i zástupcovia organizácií v meste Púchov, ktorí s mladými pracujú a prispeli svojimi postrehmi a už
realizovanými aktivitami. Vymenili sme si navzájom kontakty, čo bolo i cieľom tejto aktivity a dohodli sme si spoluprácu v budúcom období.
Verím, že Diskusné fórum bude prínosom a určite bude takých diskusií viac.

Zoznam zúčastnených organizácií pracujúcich s mládežou v meste Púchov:
CVČ Včielka, členovia Žiackeho mestského parlamentu, lektorka Púchovského Ekocentra
MsÚ Púchov, poslanci mestského zastupiteľstva
Eko-astro klub Púchov
Spoločenstvo evanjelickej mládeže
Gymnázium Púchov
Koordinátorka Žiackej školskej rady SOŠ OaS
Koordinátori žiackych školských rád – ZŠ s MŠ Slovanská, ZŠ Mládežnícka, riaditelia ZŠ
J.A.Komenského, ZŠ Gorazdova
Zástupca pre prevenciu kriminality a drogových závislostí ÚPSV a R pobočka Púchov
Neformálna skupina – Dobrovoľník mesta Púchov, Župný dom Púchov
Koordinátorky práce s mládežou pre Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálne centrum
mládeže/IUVENTA Trenčín
Učitelia ZŠ
OZ Puchovo dedičstvo
Zástupcovia médií

V Púchove 22. 2. 2019
Spracovala: PaedDr. Alena Strýčková, koordinátorka práce s mládežou pre mesto Púchov

