AKTYWNI
Z GŁOWĄ!
Niniejsze rekomendacje powstały jako
efekt spotkań, warsztatów oraz pracy
młodych ludzi w ramach projektu
„Aktywni z głową” i zostały stworzone,
a następnie podsumowane
przez uczestników projektu.
Dominikowice, Listopad 2021

Podczas prowadzonych działań w trakcie w trakcie projektu zdeﬁniowano wnioski:
- młodzi ludzie mają inne spojrzenie na swoje miejscowości, chcą się angażować, są zdolni;
- warto organizować dla nich i z nimi różne spotkania, a także dać więcej swobody w zarządzaniu;
- młodzież chce aktywnie brać udział w wydarzeniach organizowanych przez instytucje gminne, nie chce być tylko biernym odbiorcą;
- należy realizować projekty wielopokoleniowe, w których uczestniczyć będą przedstawiciele kilku pokoleń;
- każdy potrzebuje swojego miejsca, aby tworzyć, działać dlatego należy stworzyć Centra Aktywności Lokalnej, w których spotykać się będą młodzi,
seniorzy, kobiety;
REKOMENDACJE MŁODYCH LUDZI:
- należy wspierać młodych w działaniach na rzecz otoczenia;
- proponuje się organizację warsztatów z zakresu planowania ścieżki kariery, doﬁnansowania młodzieżowych inicjatyw lokalnych,
- proponuje się utworzenie w każdej wiosce na terenie gminy Centrum Aktywności Lokalnej,
- proponuje się realizację projektów wielopokoleniowych,
- młodzi ludzie chcą być widoczni i aktywni w życiu społecznym,
- tablice informacyjne z wywieszonymi działaniami umieszczane w miejscach, gdzie przebywa wielu mieszkańców.
REKOMENDACJE SENIORÓW:
- proponuje się utworzenie w każdej wiosce na terenie gminy Centrum Aktywności Lokalnej,
- proponuje się realizację projektów wielopokoleniowych,
- seniorzy chcą być włączani w akcje wolontarystyczne,
REKOMENDACJE:
1. Wspieranie młodzieży w działaniach na rzecz otoczenia oraz szerokie informowanie mieszkańców o inicjatywach młodzieży. Warto organizować dla
nich spotkania, a także dać im więcej swobody w zarządzaniu. 79% badanych podczas debaty stwierdziło, że młodzi ludzie mogą być motorem zmian
w regionie, 64% zadeklarowało, że ich nastawienie do działań podejmowanych przez młodzież zmieniło się na lepsze dzięki wiedzy na temat
aktywności młodzieży podejmowanej w ramach projektu. Obserwując zaangażowanie młodzieży w dyskusje na temat przyszłości Gminy Gorlice,
a także w realizowane projekty związane z działaniami lokalnymi możemy wyciągnąć wniosek, że w zasadzie nie ma działań, z których młodzież
należałoby wykluczyć. Powinno się włączać młodych w większość lub we wszystkie działania związane z lokalną społecznością i w większym stopniu
aktywizować. Sprawić, by poczuli się partnerami współodpowiedzialnymi za swoje otoczenie. Młodzi mogą być motorem do działań
wielopokoleniowych, mogą współtworzyć i współuczestniczyć w projektach dla kobiet, seniorów, niepełnosprawnych itp. Aby uzyskać taki efekt warto
wejść z otwartymi dyskusjami do szkół. Pytać młodzież o zdanie za pomocą specjalnie dla nich przygotowanych debat, warsztatów, wywiadów
i ankiet. Umocni to ich poczucie tożsamości lokalnej i odpowiedzialności za otoczenie. A dorosłym da nowe pomysły i spojrzenie na wiele spraw
ważnych dla przyszłości gminy Gorlice.
2. Szerokie informowanie o działaniach na rzecz otoczenia
Uważa się, że warto stworzyć zintegrowany system informacji o działaniach młodzieży, seniorów, kobiet, organizacji pozarządowych, grup
nieformalnych, instytucji i urzędów na terenie Gminy Gorlice z wieloma kanałami przekazu dostosowanymi do różnych grup odbiorców Ciekawym
pomysłem wydaje się powstanie tablic z bieżącymi aktywnościami umieszczane w miejscach, gdzie bywa wielu mieszkańców.
3. Centrum Aktywności Lokalnej
Uczestnicy debaty podkreślali, że jest wiele osób, które chciałyby zaangażować się w działania lokalne, ale nie robią tego, bo brak im odwagi, inicjatywy,
a nierzadko po prostu wiedzy na temat tego jak to zrobić. Warto byłoby dotrzeć do takich potencjalnych działaczy i działaczek, aktywizować te osoby
wykorzystując ich zasoby. Pokazać ludziom, że działanie na rzecz lokalnej społeczności to nie tylko wielkie projekty i inwestycje, ale także drobne
aktywności, które nie wymagają dużego nakładu czasu czy pieniędzy, a są równie ważne i potrzebne. Dlatego też rekomendujemy stworzenie Centrum
Aktywności Lokalnej, gdzie mieszkańcy mogliby wygodnie usiąść i porozmawiać z sąsiadami, jednocześnie dowiadując się o ciekawych i ważnych
rzeczach, akcjach, przedsięwzieciach. Ważne jest, aby w tych punktach były regularne dyżury przedstawicieli urzędu, prawnicy, psychologowie,
doradcy zawodowi. Byłoby to miejsce, w którym odbywałyby się warsztaty, spotkania, debaty oraz tworzone by były projekty wielopokoleniowe,
inicjatywy dla lokalnej społeczności. Ważną funkcją takiego centrum mogłaby też być praca z aktualnymi lub potencjalnymi liderami społecznymi, aby
obok chęci do działania odznaczali się oni wysokimi kompetencjami we współpracy z innymi.
4. Kontynuacja organizacji debat społecznych
Uważamy, że debaty mają duże znaczenie dla rozwoju regionu, gdyż aktywizują środowisko i dają możliwość zwrócenia uwagi na to, co się dzieje
w okolicy. Ponad 50% osób biorących udział w debatach wierzy, że ich aktywność ma bardzo duży lub duży wpływ na środowisko lokalne. Jednocześnie
zdecydowana większość (81%) twierdzi, że inicjatywa działań powinna wychodzić od instytucji rządowych i samorządowych oraz organizacji
pozarządowych. Spotkanie się mieszkańców na debacie wydaje się dobrą okazją do wymiany informacji i wzajemnego motywowania się do działania.
Jest to nasza obserwacja, ale też wnioski z rozmów mieszkańców w grupach roboczych. Debaty bez wątpienia zwiększają świadomość mieszkańców,
pobudzają ich do aktywności na rzecz środowiska lokalnego i dają możliwość twórczego generowania pomysłów na działania. Stwarzają
przedstawicielkom i przedstawicielom różnych środowisk przestrzeń do dyskusji, co z kolei daje szansę na poszerzenie perspektyw i realizację inicjatyw
biorących pod uwagę głosy wielu środowiska więc akceptowalnych przez więcej ludzi.
5. Realizacja projektów wielopokoleniowych
Tematem wartym uwagi i szeroko dyskutowanym podczas debat były działania międzypokoleniowe. Być może skłaniał do tego fakt, że na każdej
z debat były osoby zarówno bardzo młode, uczące się, jak i seniorzy. Młodzi mówili nam, że rzadko wyrażają opinię poza swoimi grupami rówieśniczymi,
gdyż obawiają się, że ich głosy nie będą miały znaczenia, że nikt na poważnie nie weźmie ich pod uwagę. Jednocześnie starsi uczestnicy dyskusji
zupełnie nie widzieli tego w taki sposób. Podczas debat zwracali uwagę na fakt, że od młodzieży mogą się wiele nauczyć. Szczególnie jeśli chodzi
o nowe, odważne spojrzenie na wiele problemów. Podkreślali też, że najwięcej o swoich problemach wie młodzież i że błędem jest niepytanie jej
o opinię i pomysły w sprawach, które jej dotyczą. Te obserwacje wskazują na to, że zarówno ze strony młodzieży jak i dorosłych jest chęć współpracy
i świadomość korzyści jakie ta współpraca może przynieść. Uważamy , że działania wielopokoleniowe mają duże znaczenie dla rozwoju regionu, gdyż
aktywizują i integrują środowisko i dają możliwość zwrócenia uwagi na to, co się dzieje w okolicy. Brakuje tylko zrówno młodzieży jak i starszym
umiejętności i doświadczenia w tego typu inicjatywach. Dlatego też naszą rekomendacją jest powołanie moderatora działań międzypokoleniowych
(osoby lub organizacji, która łączyłaby różne grupy wiekowe i stwarzała im przestrzeń do rozwijania potencjału) lub zapewnienie wsparcia
w funkcjonowaniu organizacji, które już się zajmują działaniami międzypokoleniowymi na terenie Gminy.
Z drugiej strony Naszą rekomendacją jest powołanie moderatora działań międzypokoleniowych (osoby lub organizacji, która łączyłaby różne grupy
wiekowe i stwarzała im przestrzeń do rozwijania potencjału) lub zapewnienie wsparcia w funkcjonowaniu organizacji, które już się zajmują działaniami
międzypokoleniowymi na terenie Gminy.

