;SPRÁVA 		
ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY 		


Účastník ZPC 

Meno a priezvisko, tituly:
Marta Fukasová; Mgr. ;Júlia Madzíková;Mgr; Sylvia Vassová; Mgr; Matúš Ferenčík; Mgr; Martin Pokorný; Mgr;
Znalosť cudzích jazykov:
anglický, 

Zahraničná pracovná cesta

Štát / mesto:
Belgicko
Názov a adresa 
prijímajúcej organizácie:
Flemish Government
Agency for Socio-Cultural Work for Youth and Adults
Division Youth
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
Účel cesty:
Študijná návšteva vyplývajúca z čl. 15 Programu spolupráce s Flámskym spoločenstvom, vypracovanej v súlade s dohodou medzi vládou SR  a vládou Flámskeho spoločenstva  uzavretou na roky 2011-2013
Spôsob financovania 
(kto hradí cestovné, pobytové náklady, iné výdavky):
Cestovné: MŠVVaŠ SR
Ostatné náklady: vláda Flámskeho spoločenstva

Rámcový program pobytu

Dátum
Navštívené organizácie, alebo pomenovanie programu dňa, popis rokovania s uvedením mien a kontaktov na partnerov
3.5.2012
JINT vzw; interaktívna prednáška – úvod do belgickej štátnej štruktúry, flámskej komunity a práce s mládežou; prednášajúca: pani Lieve Caluwaerts, po úvodnej prednáške nasledovala voľná diskusia s porovnaním so štátnym zriadením a politickým systémom na Slovensku s akcentom na problematiku mladých.
3.5.2012
Vlaamse Jeugdraad (Flámska rada mladých); interaktívna prednáška – predstavenie postavenia a pôsobenie rady mladých, funkcie; predstavenie projektu “Veľvyslanec mladých”, spolupráca rady mladých v národnej politike, spolupráca s flámskym ministerstvom pre mládež, podpora mládeže flámskou vládou; 
Prednášajúci: pán Wout Van Caimere. Počas prednášky boli kladené otázky  
3.5.2012
Rada mladých v okrese Zemst; návšteva rokovania rady mladých v Zemste – zástupcov mladých z jednotlivých flámskych obcí, nahliadnutie do práce a problémov mladých v Zemste a spôsob riešenia, dialóg so zástupcom divízie mládeže miestnej samosprávy Zemst.
4.5.2012
Karuur vzw; prezentácia organizácie, ktorá podporuje deti a mládež na miestnej úrovni, spolupracuje s lokálnymi radami mladých a podporuje ich zapájanie sa a participáciu v komunálnej politike. Predstavenie ich činnosti a projektov. Diskusia a porovnanie situácie podpory mladých v slovenskej komunálnej politike, vnímanie podobných problémov; prednášajúca:   Dalilla Hermans. 

4.5.2012
Vlaamse Scholierenkoepel - (Flámska únia pre stredné školy); prezentácia organizácie, ktorá združuje a podporuje mládež a študentov na stredných školách; jej hlavné úlohy,  podpora a organizácia školských a mimoškolských aktivít, predstavenie projektov; interaktívna diskusia a otázky s porovnaním fungovania SUŠky na Slovensku; Prednášajúca: Chloë Vancronenburgh.
5.5.2012
Miestna komunita v okrese  Zemst; uvedenie a predstavenie práce s deťmi a mládežou na komunálnej úrovni zo strany mesta, projekty pre deti a mládež, zapájanie mladých do dialógu s miestnou samosprávou; úloha lokálnej rady mladých, podpora a servis pre deti a mladých; práca a úlohy oficiálne voleného zástupcu miestnej samosprávy zodpovedného za deti a mládež - Tim Borteel
5.5.2012
Flámsky parlament; účasť na Youthpact 2012 – konferencia mladých, kde definovali závažné problémy v spoločnosti, vyjadrovali sa k nim, hľadali možné riešenia, ktoré následne vo výslednom manifeste predkladali ministrovi mládeže a flámskej vláde. Participácia slovenskej skupina v pozícii pozorovateľov konferencie a networking počas pracovných prestávok. Predstavenie projektu, význam a filozofiu konferencie  pre mladých. Prednášajúca: Karen Jacobs.
6.5.2012
Mládežnícke hnutie Chiro Splinter; predstavenie filozofie Chiro organizácií, popis aktivít, miesto v spoločnosti a význam; Prednášajúci: Ronald Keersmaekers
7.5.2012
Vlaamse Vereniging van Studenten (Flámska asociácia študentov) ; prezentácia asociácie, ktorá združuje a podporuje vysokoškolských študentov; hlavné úlohy, činnosť,  podpora; predstavenie projektov; interaktívna diskusia a otázky s porovnaním so Slovenskom; Prednášajúci: Chloë Vancronenburgh - Aude Govaerts a Michiel Horsten – predseda asociácie
7.5.2012
Mladé krídlo politickej strany Zelených; predstavenie cieľov a práce mladých v politickej strane, participácia a miesto mladých v národnej politike, prezentácia projektov a podujatí poriadaných politickou stranou pre mladých; interaktívna diskusia na tému ako zvýšiť aktivitu a váhu mladých pre národnú politiku. Prednášajúci: Sien Verstraeten a Bob D’Haeseleer .
7.5.2012
Hodnotiaci obed s Lieve Caluwaerts (sociálno-kultúrna divízia Flámskej komunity; spoločné zhodnotenie a porovnanie systému a možností pre mladých vo Flámsku a Slovensku, definovanie spoločných problémov, s ktorými bojujú mladí a pracovníci s mladými vo Flámsku a Slovensku, návrhy a možnosti ich riešenia, integrácia mladých so spoločnosti a ich hlas, záujem mladých o verejné otázky, politiku národnú a lokálnu, angažovanie sa v inštitúciách.


Stručný priebeh rokovaní
 
Dátum
Podľa rámcového pobytu – obsah a výsledky rokovaní (v prípade študijnej cesty charakteristika a výsledky problematiky, získané poznatky, uplatnenie poznatkov z predchádzajúcich ciest)
3.5.2012
JINT vzw; interaktívna prednáška – oboznámenie sa s belgickou štátnou štruktúrou, flámskou komunitou a prácou s mládežou; prístup komunity k mladým a ich podpora, porovnanie so štátnym zriadením a politickým systémom na Slovensku s akcentom na problematiku mladých. Náčrt systému organizovania mladých.
3.5.2012
Vlaamse Jeugdraad (Flámska rada mladých); interaktívna prednáška – poznanie postavenia a pôsobenie rady mladých, funkcie, projektu “Veľvyslanec mladých”, poznanie fungovania spolupráce rady mladých s národnou politikou, spolupráca s flámskym ministerstvom pre mládež, spôsob podpory mládeže flámskou vládou
3.5.2012
Rada mladých v okrese Zemst; návšteva rokovania rady mladých v Zemste a zástupcov mladých z jednotlivých flámskych obcí, nahliadnutie do práce a problémov mladých v Zemste a spôsob riešenia, dialóg so zástupcom divízie mládeže miestnej samosprávy Zemst, poznanie, že rovnako ako na Slovensku aj oni bojujú s podobnými problémami ako rast nezáujmu mladých o verejné veci, zamestnanosť sociálne otázky
4.5.2012
Karuur vzw; poznanie organizácie, ktorá podporuje deti a mládež na miestnej úrovni, spolupracuje s lokálnymi radami mladých a podporuje ich zapájanie sa a participáciu v komunálnej politike a ich akceptácia. Predstavenie ich činnosti a projektov. Diskusia a porovnanie situácie podpory mladých v slovenskej komunálnej politike, vnímanie podobných problémov; vnímanie kladného prístupu samospráv k otázkam mladých, akceptácia ich potrieb. 
4.5.2012
Vlaamse Scholierenkoepel - (Flámska únia pre stredné školy); poznanie štruktúry a fungovanie organizácie, ktorá združuje a podporuje mládež a študentov na stredných školách; jej hlavné úlohy,  podpora a organizácia školských a mimoškolských aktivít, predstavenie dôležitých projektov; interaktívna diskusia a otázky s porovnaním fungovania SUŠ-ky na Slovensku; poznanie, že je dôležité intenzívnejšie vnímať a poznať  potreby mladých, ich pohľad na spoločnosť, spolupracovať a aktivizovať stredoškolskú mládež
5.5.2012
Miestna komunita v okrese  Zemst; poznanie problematiky práce s deťmi a mládežou na komunálnej úrovni zo strany mesta, projekty pre deti a mládež, zapájanie mladých do dialógu s miestnou samosprávou; úloha lokálnej rady mladých, podpora a servis pre deti a mladých; práca a úlohy oficiálne voleného zástupcu miestnej samosprávy zodpovedného za deti a mládež
5.5.2012
Flámsky parlament; účasť na Youthpact 2012 – konferencia mladých, kde definovali závažné problémy v spoločnosti, vyjadrovali sa k nim, hľadali možné riešenia, ktoré následne vo výslednom manifeste predkladali ministrovi mládeže a flámskej vláde. Participácia slovenskej skupina v pozícii pozorovateľov konferencie a networking počas pracovných prestávok. Predstavenie projektu, význam a filozofiu konferencie  pre mladých. Možnosť spolupráce s mladými, ich zapájanie sa do verejných otázok, dávať mladým pocit, že sú pre spoločnosť dôležití a ich názor je akceptovaný
6.5.2012
Mládežnícke hnutie Chiro Splinter; predstavenie filozofie Chiro organizácií, popis aktivít, miesto v spoločnosti a význam; potreba organizovať aktivity a voľný čas mladým
7.5.2012
Vlaamse Vereniging van Studenten (Flámska asociácia študentov) ; poznanie fungovania a cieľov asociácie, ktorá združuje a podporuje vysokoškolských študentov; hlavné úlohy, činnosť, komunikáciu s vládou a ministrom mládeže; predstavenie projektov
7.5.2012
Mladé krídlo politickej strany Zelených; predstavenie cieľov a práce mladých v politickej strane, participácia a miesto mladých v národnej politike, prezentácia projektov a podujatí poriadaných politickou stranou pre mladých; interaktívna diskusia na tému ako zvýšiť aktivitu a váhu mladých pre národnú politiku. 
7.5.2012
Hodnotiaci obed s Lieve Caluwaerts (sociálno-kultúrna divízia Flámskej komunity; spoločné zhodnotenie a porovnanie systému a možností pre mladých vo Flámsku a Slovensku, definovanie spoločných problémov, s ktorými bojujú mladí a pracovníci s mladými vo Flámsku a Slovensku, návrhy a možnosti ich riešenia, integrácia mladých so spoločnosti a ich hlas, záujem mladých o verejné otázky, politiku národnú a lokálnu, angažovanie sa v inštitúciách.


Odporúčané závery 

(Uvádza sa  kto a aké opatrenia zabezpečí za účelom využitia poznatkov získaných na ZPC. Uvádzajú sa aj partneri, ktorým sa poznatky sprostredkúvajú.)
 Mgr. Fukasová (Mesto Trstená): 1. zintenzívni prácu a komunikáciu s mladými v meste (podpora existujúcich komunít mladých organizujúcich voľnočasové aktivity detí a mládeže – Centrum voľného času, Oravské centrum mládeže - Cool klub), spolupráca so školami v otázke spoločných aktivít pre mladých, usporiadanie prednášok na tému: „Mesto pre mladých“, „Aj tvoj názor je dôležitý“; 2. Zintenzívniť proces formovania mládežníckeho parlamentu v meste, kde budú mať mladí svojich zástupcov a budú mať možnosť vyjadriť svoje potreby a reagovať na významné otázky a problémy v meste; 3. Zorganizovať konferenciu pre mladých, kde sa budú mať možnosť vyjadriť k rôznym otázkam, ktoré ich ako mladých trápia zo strany mesta, čo by chceli zmeniť za účasti predstaviteľov mesta a miestnych poslancov.
V.I.A.C., o.z. – nadviazať užšiu spoluprácu s mestom Trstená a hľadanie spoločných prienikov v práci s mládežou v kultúrnej aj sociálnej rovine. /zintenzívnenie práce v klube pre mladých Cool klub, spolupráca na kultúrnych podujatiach – Mestské hry 2012.../
Mgr. Madzíková( OZ Sapio): pripraviť stretnutie, kde budú podrobne prezentovať všetky oblasti práce s mládežou, ktorým bola návšteva venovaná. Dôraz bude kladený najmä na spôsob získavania informácií od mladých ľudí ohľadne ich záujmov a potrieb. Čo zatiaľ chýba v oblasti v ktorej pôsobíme. Vypracovať program, pomocou ktorého dokážeme sprostredkovať informácie mladým ľuďom s ktorými pracujeme, o participácii na lokálnej, medzinárodnej úrovni, projektové možnosti...  Plánujeme pozvať  mladých ľudí z Flámska na Slovensko, ukázať ľuďom z vidieka, že dokážu spolu komunikovať a učiť sa jeden od druhého, nebáť sa jazykovej bariéry.
Mgr. Vassová (nezisková org. Memoria):  inšpirácia na nové projekty v programe Mládež v akcii.
Mgr. Ferenčík ( mestská časť Vajnory): preniesť získané skúsenosti do práce samosprávy, s cieľom viesť dialóg medzi mladými ľuďmi a zástupcami samosprávy.






Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia 

	Prednesené prezentácie navštívených organizácií - /USB, Mesto Trstená, organizačné oddelenie/

 Prospekty a propagačné materiály, ktoré navštívené organizácie používajú na propagáciu svojej činnosti /Mesto Trstená, organizačné oddelenie/
Ukážky: magazín a noviny, ktoré sú vydávané pre mladých vo flámskej časti Belgicka / Mesto Trstená, organizačné oddelenie/
 

Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC 





Všeobecný poznatok položenia a práca s mládežou vo flámskej časti Belgicka, ktorá je vďaka odlišnému historickému pozadiu krajiny a štruktúre politického systému na rozvinutejšej úrovni ako situácia organizácii pracujúcich s mladými na Slovensku. Je tu vidieť odlišný prístup k mladým, ktorým sa venuje vyššia pozornosť zo strany spoločnosti – na národnej aj komunálnej úrovni. 

Počas návštev organizácii, interaktívnych prezentáciách a diskusiách s predstaviteľmi flámskych inštitúcii zameraných na mládež možno zhodnotiť vysokú úroveň organizačnej štruktúry flámskej komunity v oblasti práce s mladými, dialóg a podporu zo strany štátu a samospráv k otázkam mladých, ktorá vyplýva s dlhodobej tradície a skúseností s prácou s mládežou. Vo flámskej komunite na rozdiel od Slovenska,  je vytvorená funkčná štruktúra organizačnej podpory v horizontálnom aj vertikálnom smere zo strany vlády, kde je osobitne vytvorené ministerstvo pre mládež a šport, vládna organizácia združujúca a podporujúca činnosť ostatných organizácii, poriadaná konferencia na pôde Flámskeho parlamentu pre zástupcov mladých, za účasti ministra pre mládež, ktorej výsledkom je „Pakt mladých“, kde sú zadefinované základné požiadavky a konkrétne návrhy mladých na ich riešenie. 
Zaujímavým poznatkom je praca s mladými na  miestnej úrovni a existencia lokálnych Rád mladých, kde sú zastúpení mladí z jednotlivých obcí. Angažujú sa vo verejnom živote, definujú problémy, s ktorými bojujú a hľadajú riešenia a podporu. Rada mladých sa stretáva pravidelne vo svojich priestoroch, kde organizujú svoje podujatia a stretnutia. Majú človeka, ktorý vedie stretnutia a komunikuje s predstaviteľmi mesta. Na miestnej úrovni pracuje ako zamestnanec radnice v otázke mladých, je to volený zástupca, ktorý je zodpovedný za mládež v komunite, organizuje a dohliada na vzájomný dialóg medzi radnicou a mladými. Mladí reagujú na aktuálne problémy a hľadajú spoločné prieniky.  
Aj napriek výbornej organizačnej štruktúre sa flámska mládež a pracovníci s mládežou rovnako stretávajú s podobnými problémami ako na Slovensku, ako je rastúci nezáujem zo strany mládeže angažovať sa vo verejných otázkach, rastúci negatívny vplyv masmédií na mládež, dialóg medzi vládou/radnicou/ a mladými, medziročné zníženie rozpočtu vlády na mládež a mnohé iné.
Pozitívne však je, že v tomto smere majú vytvorený systém, kde participujú a pracujú s mladými aj mladí, ktorí sú svojim rovesníkom vekovo aj názorovo bližšie. 
Bolo dobré vidieť takto fungujúci model, ktorý sa ukazuje ako prínos pre mladých a spoločnosť. Kde mladí sú rovnocennou súčasťou spoločnosti a ich názory, návrhy sú akceptované a počúvané. Kde sú vnímaní nielen ako budúcnosť, ale ako bezprostredná súčasnosť spoločnosti a flámskej komunity. Tento fakt je dôležitým bodom, na ktorý sa máme zamerať vo svojej činnosti aj my, ak chceme, aby sa mladí stali aktívnou a dôležitou súčasťou demokratiskej spoločnosti. 


Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií

(Uvádzajú sa mená a adresy osôb a organizácií, ktorým boli sprostredkované informácie o výsledkoch ZPC)
Správy a fotodokumentácia pre organizácie:
Štatutárny zástupca mesta Trstená, Ing. Jozef Ďubjak - Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trstená – predložené na zasadnutí MsZ dňa 15.5.2012.
Zástupca V.I.A.C., o.z. – Mgr. Branislav Kožuch - Ústie nad Priehradou 41, 028 01  Trstená;
Starostka obce Miklušovce, členovia OZ Sapio;
P. Krajník – Memoria, 
Starosta mestskej časti Vajnory, 
OMKP, stránka MŠVVaŠ SR


Súhlasím so zverejnením tejto správy na internete

Dátum:
14.05.2012
Správu vypracoval
(meno a priezvisko, podpis):
Mgr. Marta Fukasová
Správu schválil
(meno a priezvisko, podpis):



