TLAČOVÁ SPRÁVA
TRSTENÁ: Mladí mali vlastnú konferenciu
TRSTENÁ ( 18. september 2009 ) –Mladí ľudia, zástupcovia mládežníckých organizácii a tí, ktorým
na mladých ľudoch záleží sa dnes 18. septembra 2009 stretli na konferencii pre mladých a o mladých
o možnostiach aktívneho prístupu k životu. Konferencia pod názvom (ZA)ŽI TO! Sa konala
v zasadačke MsKS v Trstenej na Orave. Účastníkmi konferencie boli predovšetkým mladí ľudia zástupcovia hornooravských škôl a mládežníckych organizácii a tiež zástupcovia štátneho sektoru,
samospráv a nadácii.
Prvý blok s názvom „Komu na mladých ľuďoch záleží?“ bol zameraný na príspevky o možnostiach
podpory mládežníckych aktivít zo strany štátu, samospráv a nadácii. Každý príspevok bol obohatený
o konkrétnu skúsenosť mladých ľudí, ktorí ponukané možnosti v minulosti využili. Poobednajší blok
bol zameraný na aktivizáciu mladých v oblasti dobrovoľníctva, aktívneho pristupu k realizácii
vlastných nápadov a práci na sebe. „Súčasťou konferencie bolo aj aktivne zapojenie účastníkov
vrámci skupinovej aktivity, kde mladí diskutovali o silných a slabých stánkach a ohrozeniach
i príležitostiach mladej generácie. Pracovníci s mládežou sa znova zamýšlali nad možnosťami, ktoré
môžu mladým ľudom pri svojej práci ponúknuť,“ predsednička OZ Persona Martina Gymerská
Konferenciu „(ZA)ŽI TO!“ organizovalo občianske združenie PERSONA v spolupráci s Oravským
centrom mládeže vrámci dlhodobej kampane COOL LIFE. Realizácia konferencie bola možná za
finančnej podpory Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, z programu finančných dotácií pre
podporu projektov v oblasti prevencie kriminality.
Doplňujúce informácie
Občianske združenie PERSONA bolo zaregistrované na MV SR dňa 30.11.2006. Jeho poslaním je
pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii a vytváranie podnetného priestoru pre organizovanie
výchovných, vzdelávacích, poradenských a iných aktivít, ktoré napomáhajú osobnému rozvoju a vedú
k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života. Počas dva a pol ročnej existencie združenia jeho
členovia zamerali svoju pozornosť a energiu predovšetkým na cieľovú skupinu mladých ľudí a
elimináciu dopadov sociálno-patologických javov ohrozujúcich mládež.
Oravské centrum mládeže vzniklo 14. júna 2007. Zriaďovateľom OCM je Komisia pre mládež v
Spišskej diecéze. Počas dvojročného fungovania Oravského centra mládeže boli zrealizované viaceré
projekty, ktoré rozhodli aj o ďalšom smerovaní. OCM tak dnes funguje ako: 1. komunitné centrum –
po vzájomnej dohode ponúka možnosť zažiť život v spoločenstve iných mladých ľudí ako „rodina“;
2. dobrovoľnícke centrum – koordinuje a vytvára dobrovoľnícke príležitosti; 3. rekreačné centrum –
ponúka možnosť ubytovania pre organizované skupiny; 4. vzdelávacie centrum – ponúka vzdelávacie
a formačné programy pre deti a mládež; 5. krízové centrum – ponúka pomoc mladým ľuďom v
krízovej, nepriaznivej životnej situácii a vytvára im podnetný priestor pre osobný rozvoj a žitie
plnohodnotného života.
-koniec-

Martin Buzna
hovorca OCM
mobil : +421 (0) 918 138 471, +421 (0) 902 192 879
e-mail: press@ocmustie.sk

