ZÁPISNICA zo stretnutia tematickej skupiny Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj
Dátum konania: 20.3. 2014
Miesto: Mestský úrad Banská Bystrica
Prítomní: Peter Fehér, Csilla Droppová, Daniela Haragová, Peter Rusnák, Natália
Ceglédyová, Juraj Droppa
Hostia: Alžbeta Brozmanová-Gregorová, Miroslav Šimkovič
1. A. Brozmanová-Gregorová predstavila draft projektu uchádzajúceho sa o finančný
príspevok z PR za TS AOaKR. Jeho obsahom je predovšetkým zorganizovanie
týždňa
dobrovoľníctva
a zosieťovanie
MNO
s interaktívnou
databázou
dobrovoľníckych príležitostí. Otvoreným zostáva zatiaľ názov projektu a tiež otázky
zjednodušenia odbornej terminológie, aby sme obsah a prínosy projektu sprístupnili
širokej verejnosti, s dosahom na hlasovanie verejnosti pri výbere projektov.
2. M. Šimkovič spolu s ostatnými zdôraznili nutnosť vysvetlenia prínosov projektu na
verejnom fóre pred hlasovaním.
3. N. Ceglédyová vyjadrila dôležitosť propagácie o možnosti hlasovania o projektoch na
fóre, a uviedla návrh na lepenie letákov na verejných priestranstvách (napr.
zastávky), príp. aj zasielanie pozvánok.
4. Na základe poznámky P. Rusnáka, podľa ktorého projekt vyznieva technokraticky,
navrhla C. Droppová doplnenie projektu jednotlivými členmi komisie a TS AOaKR
v zmysle prínosov projektu, ze účelom získania čo najväčšieho množstva hlasov od
občanov.
5. P. Rusnák a N. Cegledyová nastolili otázku zriadenia komunitných centier.
Najrealistickejším sa zdá, za terajších okolností, zriadenie KC na Fončorde.
Podľa P. Rusnáka je databáza MNO iba technickým krokom k ďalším aktivitám
a k vyvolaniu dopytu po potrebe využívania KC občanmi. Navrhol zvolať stretnutie
Občianskych rád a aktívnych občanov na tému vypracovania modelu pre participáciu
občanov na rozvoji mesta.
Podľa C. Droppovej dostali MNO dosť príležitostí na vzájomnú komunikáciu a tak na
spoločný rozvoj aktivít (3-krát Fórum MNO a 2-krát Veľtrh MNO).
6. Diskusia sa dostala k téme faktorov fungovania občianskych aktivít a využívania KC,
najmä poukázaním na konkrétny príklad KC a občianskeho života v Sásovej. Dôležité
je vytvoriť podmienky na občianske aktivity a podľa C. Droppovej, ani súčasné
možnosti nie sú plne využívané. P. Rusnák vyjadril názor, že ak občania budú mať
možnosť získať financie na svoje aktivity, budú aktívnejší.
7. P. Rusnák sa vyjadril tiež ku kampani PR na budúci rok. Mala by sa orientovať dvomi
základnými smermi:
- smerom k občanom,
- smerom k poslancom v tom zmysle, aby sme docielili zvýšenie finačných
prostriedkov na PR.
8. P. Fehér navrhol vytvorenie publikácie o PR a nájdenie človeka, ktorý bude
komunikovať s Občianskymi radami. P. Rusnák povedal, že podobný projekt je
úspešný vo Zvolene (sídlisko Západ).
9. M. Šimkovič navrhol pozvať CH. Hirta z CKO (Centrum komunitného organizovania)
na stretnutie s členmi KooR. CKO by mohlo pomôcť s identifikáciou aktívnych

občanov, prípadne iniciatív na jednotlivých sídliskách mesta, ktoré by mohli mať
záujem o vznik komunitných centier. Prípadne by CKO mohlo pomôcť s iniciatívnymi
a aktívnymi občanmi na Fončorde, resp. v Radvani.
10. M. Šimkovič pripomenul, že tiež z fondov EÚ je možné financovať projekty zamerané
na oblasť aktívneho občianstva a že bratislavké OZ Utópia získalo takýmto spôsobom
fianncie a časť z nich pripadne na aktivity súvisiace s PR v Banskej Bystrici.
11. P. Rusnák sa vyjadril, že by PR mohol byť propagovaný cez týžeň dobrovoľníctva. M.
Šimkovič sa ponúkol, že bude osobou zodpovednou za propagáciu PR cez týždeň
dobrovoľníctva.
12. A. Brozmanová-Gregorová predstavila vzor webového portálu Bratislavského
dobrovoľníckeho centra, prostredníctvom ktorého je možné spájať ponuku a dopyt na
poli dobrovoľníckych činností a občianskych aktivít. Prítomní členovia KooR sa
vyjadrili, že za primeranú cenu by bolo vhodné využiť tento webový portál tiež pre
Banskú Bystricu.
13. J. Droppa nadniesol tému zapojenia mladých ľudí do dobrovoľníckych aktivít a k tomu
je nutné vysvetľovať mladým význam a prínosy dobrovoľníctva. C. Droppová uviedla
príklad takýchto aktivít, ktoré už zrealizovala (prednáška študentom).
14. P. Rusnák sa vrátil k téme propagácie PR cez týždeň dobrovoľníctva a to formou
osobných stretnutí, nielen cez weby a tlačoviny. A položil otázku, či existuje
dostatočný potenciál občianskej aktivizácie zdola, či by práve členovia tematických
skupín a najmä AOaKR nemali byť aktívni v tomto zmysle.
15. M. Šimkovič nadniesol otázku, či aj zriadenie KC by mohlo byť realizované
prostredníctvom projektu uchádzajúceho sa o získanie príspevku z PR, či by to
nemohol byť ďalší projekt, ktorý skupina AOaKR predloží. Odpoveď zostala otvorená.
16. Závery zo stretnutia:
- doplnenie projektu prezentovaného A. Brozmanovou-Gregorovou o aktivitu(y)
propagácie PR,
- jednotliví členovia AOaKR pošlú svoje návrhy k doplneniu projektu, najmä
v zmysle propagácie PR, príp. zjednodušenia odborných termínov,
- stretnúť sa k záležitostiam zriadenia KC (na Fončorde, príp. v Radvani)
s poslankyňami za tieto mestské časti: Luciou Skokanovou a Ľudmilou
Priehodovou, (v Radvani P. Rusnák a na Fončorde M. Šimkovič),
- vyvinúť snahu o zmenu štatútu Občianskych rád komunikáciou s poslancami
mesta a členmi Občianskych rád,
- ak firma, ktorá vytvorila portál pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum ponúkne
prijateľnú cenu za webový portál dobrovoľníctva, začleníme sprevádzkovanie
portálu do aktivít predkladaného projektu.
Najbližšie stretnutie tematickej skupiny AOaKR bude dňa 31.3. 2014 o 16:00 na MsÚ
Zapísala: Daniela Haragová, dňa 23.3. 2014 v Banskej Bystrici

