Ötletek központja Lengyelországból
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Fiatalokkal való foglalkozások, az érvényesülés példái Lengyelországban
Részt vettünk a kimenetek időben történő előállításában részt vettünk és fokozatosan segédkeztünk
a projekt egész ideje alatt.
A második projekt-találkozó a lengyelországi Wieliczke-ben valósult meg 2017. május 25. és 28.
között, amely egy nemzetközi konferenciára kapcsolódott. Ez a konferencia Krakkóban valósult meg.
Fő téma a foglalkoztatás és az érvényesülés a mezőgazdaságban a legszélesebb fiatal korosztály
részére és azon ágazatok, amelyek összefüggésben vannak a vidéki foglalkoztatással. Nagyon fontos
volt a részvétel és a vita a fiatalokkal, hogy ki tudják fejteni véleményüket, a lehetőségeiket és a
gondolkodásmódjukat.
Természetesen, számítottunk a „másik oldal” véleményére is – a vállalkozókéra, szervezetek
képviselőiére, közigazgatási szereplőkére, hogy megtaláljuk az érvényesülési lehetőségeket.
A mezőgazdasági gazdaságok gyakorlati bemutatói az öko egyedi elemeivel, amelyek támogatják a
környezetvédelmet és megmutatják a fiataloknak és a széles nyilvánosságnak, hogy az egészséges
élelmiszer beszerzésekor mennyire szükséges figyelni a környezetvédelemre is.
Találkozás a szervezetekkel – Mezőgazdasági központok támogatták az átvett gondolatokat és
megmutatták az állami és a civil szervezetek támogatását.
Ezek a központok igyekeznek minél többet beszélni a fiatalokkal és megmutatni nekik a gyakorlatban
a jó példákat a saját környezetükben.
A konferenciákon a résztvevők különböző országokból érkeznek, itt találkoznak és itt van lehetőségük
a tapasztalatok kölcsönös megosztására, a jó példák bemutatására, amelyek pozitívan befolyásolták
más területeket, eseteként hogyan kell elkerülni a hibákat, hogy a fiatalok vállalkozása minél kevésbé
legyen stresszes és terhes.
De mindezt saját kezdeményezésükre kell leküzdeniük.
Ezért fontos, hogy a fiatalok minél jobban és önállóan érdeklődjenek a jelenkor problémái iránt,
mivel éppen a szociális problémák a leggyakoribban a fiatalok önállósodásának elején, az iskolák
befejezése után.
A „Moje Krzyszkowice” szervezet több találkozót szervezett a Krakkó és környéke alapiskolásai
körében, hogy bemutassa az oktatási programot – Egészségesen élek, a természettel élek – amelyben
bemutatták a diákoknak és a tanítóiknak a természethez és az élethez való ökológiai hozzáállást.
Hulladék elkülönítési / szeparálási folyamatok, komposztálók és közösségi kertek kialakítása, amelyek
egyre inkább részévé válnak mindennapi életünknek.
A gyerekeknek szükséges volt fokozatosan hozzászokniuk az adott témákhoz, és be kell nyújtaniuk az
egyesület képviselőinek a javaslataikat, mert az egyesület által választott forma alternatív és nagyon
kreatív.
Ez eltér a hagyományos tanítási folyamattól a klasszikus iskolában.
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Az erőfeszítésük eredménye azonban meghozza a sikert és a gyermekek örömét a megszerzett
tudásból, valamint az elkészített segédeszközökből, maszkokból, hulladékanyagból származó
termékekből.
Nagyon hasonló tevékenységeket folytattak a középiskolai fiatalok csoportjaival, de erőfeszítéseik
eredményét a város utcáin mutatták be a nyilvánosság számára.
Krakkó, mint a számos arcú és számos lehetőség városa, szinte állandóan jelen vannak különböző
tevékenységek és rendezvények, így mind a hazai, mind a turisták gyakran különböző kampányok és
különböző területekről szóló információk bemutatásába kapcsolódhatnak be.
A fiatalok tájékoztató kampányt készítettek, az elkészült maszkokkal és a hulladékanyagokból készült
öltözékekkel együtt, amely mellett mindig a hulladék és a környezetvédelem egyes problémás
kérdéseit szimbolizálták.
Az emberek reakciói különbözőek voltak, de a legfontosabb az, hogy a kérdésről az emberek
beszélgetnek és mindig közelebb kerül hozzájuk különböző formákban.
A „Moje Krzyszkowice” szervezet képviselői rendelkeznek kellő lehetőséggel és tapasztalattal ahhoz,
hogy átadják ezt az információt a művészet és zene révén.
Az ilyen művészeti forma könnyen megjegyezhető lehet és főleg a fiatalok számára ragályos lehet.
Ugyanakkor szórakoztató is a számukra, amely szórakozás könnyen átalakulhat érdeklődésre és
munkára.
Ez olyan formákat és területeket teremt az önkéntesség számára, amelyeknek a fiatalok szívesen
szentelnek időt és így eredményeket hoznak a nagyközönségnek a komoly globális kérdésekről szóló
információikban.
Mindez azért szükséges, hogy a gyermekek és a fiatalok megmutassák magukat, hogy képesek
legyenek később dönteni, és fontolja meg a környezetvédelem szükségességét.

És miért kell a gazdálkodónak a környezetvédelem a szélesebb
nyilvánosság körében?
A gazdálkodó az, aki törődik a talajjal és az állatokkal, hogy jó ételeket készítsen termékeiből ennivalót.
Legjobb regionális ételek, élelmiszerek a közelből, hagyományos növények és receptek.
Ez egy másik fontos terület a gazdaság és a nagyközönség, köztük a turizmus összekapcsolásához.
Az emberek érdeklődnek az új tájak iránt azok ízein keresztül. Akkor nem keresnek kereskedelmi
gyorsétkezdéket, hanem épp ellenkezőleg, csak egyszerű szezonális és helyi ételeket.
De ezeket fel kell ajánlani a részükre.
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És ez egy olyan terület, ahol nincs korlátozás a mezőgazdaságban dolgozó fiatalok vállalkozói
tevékenységében, kreatív ötletekkel rendelkező vidéki emberek számára.
Ezeket az ötleteket a lengyel partner által készített videók fejezik ki, és fontos alapot jelentenek
azokhoz az ötletekhez, amelyekből minden partner és együttműködő szervezet meríthet.

https://www.facebook.com/beata.kosmik/posts/10154779319685687
https://www.youtube.com/watch?v=IekgDFSsVsY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=UUYystoxKSA
https://www.youtube.com/watch?v=bP8ANl4uGvE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gOwrWA59pgU
https://www.youtube.com/watch?v=IKcqJG-J4Bo
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www.profahead.eu

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Tento dokument reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia a ani národná agentúra
nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.
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