Diskusné stretnutia k štruktúrovaného dialógu na miestne úrovní
Výstupová správa zo stretnutia
Miesto realizácie: Kysucké Nové Mesto
Dátum realizácie: 27.10.2016
Facilitátor konzultácií: Lukáš Švaňa
Počet účastníkov: 21 mladých ľudí a zástupcov mesta.

Odpovede a reakcie účastníkov na konzultačné otázky
I.
-

Postoje k spoločenským zmenám a k bezpečnosti v obci/meste
Aké spoločenské ( iné) zmeny okolo seba vnímaš ako dôležité vo vašej obci/meste?

Výsadba stromov= viac zelene v meste/Zároveň sa ľudia netolerujú, pretože keď chce niekto odstrániť už
veľký strom, zväčša staršie generácie s tým nesúhlasia a neberú ohľady na záujmy ostatných. Ľudia sú viac
tolerantný voči iným kultúram, náboženstvám, etnikám. Viac parkov pre deti, parkovísk, peších zón a miest
pre spoločenského vyžitia. Viac Rómov, Vietnamcov a cudzincov.
-

Čo na nich oceňuješ?

Možnosť, že krížením vznikne nový zdravší a odolnejší jedinec. Príležitosť učiť sa jazykom. Viac zelene, viac
možností parkovania a viac možností na trávenie voľného času.
-

Je niečo, čo ťa na spoločenských ( iných) zmenách v obci/meste znepokojuje?

Ázijský obchodníci vytláčajú našich obchodníkov. Možnosť, že sa z majority v našom meste stane minorita.
Možnosť, že príde ku stretu záujmov rôznych mentalít
-

Čo potrebujete na to, aby sme mohli žiť v obci/ meste bezpečne a bez obáv?

Účastníci sa cítia bezpečne v meste. Podľa nich za to môže skvelá práca polície, dobré vzťahy obyvateľov a
izolovanosť (teda každý každého pozná a výskyt nových osôb je minimálny).
II.

-

Postoje k ľuďom z odlišného etnického, sociálneho a kultúrneho prostredia a k diskriminácii vo vašej
obci/ meste
Sú v tvojej obci / meste medzi tvojimi kamarátmi a známymi aj ľudia z odlišného etnického, sociálneho,
kultúrneho a náboženského prostredia (odlišnej národnosti alebo etnika, výrazne chudobnejší či bohatší, z
inej kultúry a iného náboženského vyznania) než ty? Ak áno, aké máš s nimi skúsenosti?

Skúsenosti s týmito ľuďmi mali pozitívne, v niektorých prípadoch lepšie ako s (pre nich) bežnými ľuďmi.
Napr. pohostinnosť moslimov je veľká. Z negatívnych skúseností je napr. slabá hygiena a ohľad len na svoje
záujmy, čo mali vietnamský podnikatelia v bytovke.
- Myslíš si, že by sa ľudia z odlišných etnických, sociálnych, kultúrnych a náboženských skupín mali
stretávať a priateliť? Prečo áno? Prečo nie?

Prečo áno?- Hlavne aby sa spoznávali nové kultúry, vymieňali informácie, zlepšovali jazykové schopnosti.
Prečo nie?- Pri strete názorov môže dochádzať ku konfliktom. Toto stretávanie môže byť zneužité na
ovplyvňovanie a šírenie nenávistných myšlienok.
- Čo by ti pomohlo, aby si vybudoval/a priateľské vzťahy s ľuďmi z odlišných etnických, náboženských,
kultúrnych a sociálnych skupín?

Organizovať debaty, pre týchto odlišných ľudí. Začať už v najmladšom veku a ukazovať deťom, že existujú aj
iné etniká, náboženstvá a kultúry. Možnosť sa spoznať a učenie tolerancie na oboch stranách.

-

Čo je podľa teba potrebné spraviť, aby nikto nebol diskriminovaný a vylúčený zo spoločnosti
obce/mesta, a aby mali všetci rovnaké príležitosti?

Aby sa prispôsobili pravidlám a využívali všetky príležitosti ako využívajú všetci ostatný
III.
-

Postoje a názory na budúce potreby a požadované zručnosti mladých ľudí vo vašej obci/meste
Aké schopnosti a zručnosti podľa teba budeš potrebovať, aby si mohol/a spokojne žiť v obci/meste za desaťdvadsať rokov?

Byť rodinný typ a byť priateľský. Viac vnímať okolie. Mať vzťah k práci a vedieť sa prezentovať. Vedieť jazyky
a dobre komunikovať s ľuďmi.
- Čo by si potreboval/a na to, aby si mohol/a uplatniť a rozvíjať svoje schopnosti a svoj talent
v obci/meste?

Vybudovať cyklotrasu ZA- Nová Bystrica. Znížiť ceny vstupov na lyžiarsky vlek. Renovovať atletickú dráhu.
Väčšiu toleranciu zo strany školy, že žiak rozvíja svoj talent počas voľného času.
- Čo by ti pomohlo, aby si bol/a v živote úspešný/á, a aby si v dosiahnutí úspechu pomohol/a aj
ostatným v obci/ meste?

Motivácia a lídrovstvo, silná osobnosť ktorá by povedala o svojej ceste. Rôzne akcie/mimoškolské
aktivity/neformálne vzdelávania, ktoré by mladých doviedli do zóny krízy a naučili by ich cenné poznatky a
samostatnosti
IV.

Čo by si chcel, aby sa vo Vašej obci/meste zmenilo do 5-10 rokov

Postaviť diaľničný privádzač aby sa odľahčila doprava v meste. Viac spojov MHD a MMHD . Urobiť z mesta
turistické miesto. Znížiť svetlo železnice, lebo moc ožaruje. Sprevádzkovať kino. Vybudovať dopravné ihrisko
pre deti. Prebudovanie a renovácia autobusovej stanice. Postaviť plaváreň. Opraviť deravé cesty. Zrušiť
spaľovňu odpadu.

