Společné setkání realizátorů programu MA 21 z kraje Vysočina a
Dolního Rakouska – Křižánky 2011 (Dvoudenní školení MA-G 21)
Zápis řešení vybraných témat:

1. Medializace – informovanost - 16
- Jak udělat první krok
- Jak oslovit všechny skupiny obyvatel
------------------------------------------------------------------------------------------------

každou informaci uvodit šokem, každého vyburcuje jiný detail
metoda šoku, zpravodaj, osobní kontakt, využít „místní drbnu“
mít co nabídnout – atraktivita nabídky
do každé rodiny pozvání + místní rozhlas a vývěsky
mít finanční prostředky a šikovné lidi
prezentace na veřejné akci
využít co nejvíce komunikačních kanálů (facebook, radio, lokální TV, noviny)
zvát novináře, lokální média
facebook – založit stránku obce
oslovení pomocí médií, např. městský časopis, webové stránky města
monitorovat sílu účinku na konečném cílu
vedení města se rozhodlo každé čtvrtletí pořádat besedu s občany, město referuje o tom co dělá nebo
připravuje, obyvatelé na to reagují nebo ventilují svoje problémy
„co si nevyjednám, to nemám“ = osobní sdělení médiím
metoda „ohrané desky“

--------------------------------------------------------------------------------------------

2. Nezájem veřejnosti - 15
- vnitřní politická situace
- úřad to vyřeší ( spoléhání se na druhé - pan „Se“)
- ekonomická situace
------------------------------------------------------------------------------------

dobrá osobní zkušenost
vtáhnout lidi do dění, dotknout se jich emotivně (příběh)
něco za něco
osobní pozvání
osobní zájem – program pro děti, aktivní vystoupení dětí
1+1 zdarma
hlídání dětí u akcí
jídlo, tombola

-------------------------------------------------------------------------------------

3. Mezigenerační dialog - Čeho chceme dosáhnout?
3.1 Realizace společných aktivit + vzájemná výpomoc
-

společné aktivity rodin s dětmi, akce pro všechny občany, ostatky, hody, setkání rodáků
v rámci kampaní realizovat aktivity pro různé věkové skupiny (vzájemná spolupráce)
babičky čtou dětem – knihovna
MŠ do domova seniorů, tvoření, Vánoce, zpívání, tanec, představení pro seniory
výuka na PC – děti učí seniory
rady seniorů + parlament dam
angažovat mladé při organizaci společenských akcí
prožitková akce – jak se cítí starý člověk v určitých situacích

3.2. výšení vzájemného respektu / úcty (vzájemné pochopení hodnot)
-

brát vážně názory, vyslechnout a společně uskutečnit
dialog: „Mám trochu problém, obavu, že jako Blanka Křížová, jsem mohla jít za každým, požádat jej... a
teď jako místostarostka...?

3.3. Udržování a oživování tradic
-

zaměření na tradiční řemesla – masopust, hody...
obnova zapomenutých tradic, ale i možný vznik nových (tj. akcí, které se stanou tradicí)
všímat si a vzájemně si pomáhat

3.4. Zajištění lidských kapacit (angažovanci, dobrovolníci)
-

chválit, chválit! aby obec podchytila ty aktivní
„aktivní mladí senioři“
údolíčko – skládka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Zapojení mladých – čeho chceme dosáhnout?
4.1. Vědět co mladí chtějí
-

nejlépe je se zeptat
znát potřeby a rozumně vše zvážit
potřeby x možnosti
studentský parlament (pravidelné setkání 1x za měsíc)
dětské kulaté stoly + dětská fóra
vhodně se zeptat: rozhovory, systematická komunikace se skupinou mladých lidí
věkově přijatelný moderátor, prostředí

4.2. Dostatečná komunikace (vytvoření vzájemné důvěry, kapacity)
-

vytipování si leadrů skupin
přesná motivace a komunikace
dlouhodobá náležitost (plnit sliby, naslouchat a reagovat)
být otevřený mladým
názor je podstatný a důležitý (má váhu)

4.3 Seznámit s možnostmi obcí
-

-

obec buduje zařízení pro sportovní a hudební využití mladých
zástupci mladých jsou přímo v zastupitelstvu obce, tím je rychlá komunikace a obec ví co chtějí, zpětně
zase vědí jaké má obec možnosti
vesnice má být místo, kde se žije, ne bydlí
znát své občany, jejich přednosti a možnosti pro práci s různými věkovými skupinami

4.4 Motivace mladých k zapojení se do komunitního života
-

dát mladým odpovědnost za projekt, který vymyslí – zapojit je do přípravy, realizace projektu
svěřit jim vlastní majetek (zkušebna, klubovna), o který se budou starat
dobrá je návaznost, např. v oddíle: děti – instruktoři – vedoucí, u nás jsou to mladí ochránci přirody
podílet se na akcích a zodpovídat za ně
znát možnosti a přednosti svých občanů a motivovat je pro práci s různými skupinami dětí, mládeže,
mladých
mladí musí mít společné téma k setkávání
zapojit mladé při pořádání akcí, např. koncert začínajících kapel – dát jim prostor, předvést se realizovat

4.5 Dostatečné lidské kapacity pro práci s mladými
-

-

finanční podpora – vedoucím aktivit pro dětské kroužky, pro pravidelnou činnost
mít aktivního organizátora pro akce pro mladé (proškoleného)
vyjednavač rekrutován z místních mladých, „starší mladý“ – 20-30 let: Řeší to finanční prostředky na
zaplacení cvičitelů, vedoucích kurzů, kroužků.

Spoléhání se na jiné – „pan se“
-

-

separace občanů v úřady
lidé mají dost osobních starostí
angažovanci poslechnou byrokracii
vymoření angažovanců
chovní a mažní
podceňování práce s lidmi ze strany vedení
průběžná aktualizace potřeb
analýza skutečných potřeb a regionů (sousedský syndrom)
příležitosti financí obcí a možnosti pro občany

Oslovení všech skupin obyvatel
- obava z negativních výsledků
- obava ze zodpovědnosti
- obava z finálního rozhodnutí
- mlčící většina (pasivní)
- „až se mě to dotýká“
- nízká informovanost, nekonkrétní
- prosazování partikulárních zájmů
- povědomí lidí o nemožnosti získat relevantní informaci
- „úřad za to může“
- odosobnění většiny na úkor ostatních
- vliv politické situace
- korupce
- vliv „socialismu“

Nechuť přijít, nezájem veřejnosti
-

-

chybí zpětná vazba vedení
nezájem a neúčast zastupitelstva
první krok
vnímání lidí - „úřad rozhodl“
právo veta ze strany úřadu
mandát k rozhodování od voličů
vyhovení podnikatelskému sektoru
absence dlouhodobých strategických plánů
„plán na jedno volební období“
priorizace investic a jejich plánování
„co po nás zůstalo

Úřad
-

-

nedostatečné zjišťování skutečných potřeb
neochota převzít zodpovědnost
„máme mandát“
nedocenění dobré práce

Zapojování mladých a mezigenerační dialog
Definice problémů:
předsudky mezi generacemi
- aktivita mladých pouze v některých oblastech
- existuje průběžný dialog s jednotlivými cílovými skupinami (?)
- prostory pro scházení se (chybí)
- existuje nezávislá kontaktní osoba (?)

