SPRÁVA 		
ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY 		



Účastník ZPC 

Meno a priezvisko, tituly:
Matúš Ferenčík, Mgr.
Znalosť cudzích jazykov:
AJ

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
Vlaamse Jeugdraad
Youth Council Zemst
4.5.2012
Karuur vzw
Vlaamse Scholierenkoepel
5.5.2012
Local community Zemst
Youthpact 2012!
6.5.2012

Chiro Splinter
7.5.2012
VVS Vlaamse Vereniging van Studenten
Groen!
8.5.2012
YOTA!



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.-8.5.12
Výmena skúseností

Odporúčané závery 

(Uvádza sa  kto a aké opatrenia zabezpečí za účelom využitia poznatkov získaných na ZPC. Uvádzajú sa aj partneri, ktorým sa poznatky sprostredkúvajú.)
V spolupráci so starostom MČ Bratislava – Rača p. Petrom Pilinským, poslancami miestneho zastupiteľstva, pracovníkmi miestneho úradu a vzdelávacími inštitúciami v teritóriu MČ rozpracovať stratégiu začleňovania obyvateľov samosprávy vo veku do 30 rokov do participácie na demokratickom živote MČ. Zaviesť ako národný projekt anglické titulky do slovenských TV.

Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia 

Handouts, flyers, reklamné predmety – kancelária referátu sociálnej pomoci MiÚ Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, matus.ferencik@raca.sk, 02/49112448

Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC 

Zo ZPC som sa vrátil obohatený o nový pohľad na fungovanie mladých ľudí v spoločnosti. Výrazná podpora a tradícia spoluúčasti mladých ľudí na verejnom živote krajiny bola v navštívených oblastiach znateľná. Som inšpirovaný a motivovaný urobiť kroky k tomu, aby sme sa v rámci samosprávy aspoň z časti priblížili k miere zapojenosti mladých ľudí na rozhodovaní v smerovaní Mestskej časti Bratislava- Rača.

Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií

(Uvádzajú sa mená a adresy osôb a organizácií, ktorým boli sprostredkované informácie o výsledkoch ZPC)
MČ Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, Mgr. Peter Pilinský


Súhlasím so zverejnením tejto správy na internete

Dátum: 
9.5.2012
Správu vypracoval
(meno a priezvisko, podpis):
Matúš Ferenčík, Mgr.
Správu schválil
(meno a priezvisko, podpis):



