Studenti mění Moravský Krumlov
Již 17. ledna se v Moravském Krumlově sejdou studenti středních
škol z regionu s místními politiky, aby společně změnili věci, které mladé lidi štvou.

Interaktivní workshop, který bude tentokrát hostit moravskokrumlovská radnice, je již šestým v řadě
setkání, na nichž vzniká spolupráce mezi středoškoláky a jihomoravskými politiky. Cílem projektu
MŮŽEŠ TO ZMĚNIT!, na jehož organizaci spojily síly Mezigenerace z. s. a Eutis o. p. s. ,s podporou
programu EU Erasmus+ a Jihomoravského kraje, je vyvolat změny ve vnímání politiky u studentů
středních škol a pobídnout je k aktivnímu zapojení.
V rámci workshopů MŮŽEŠ TO ZMĚNIT se mladí lidé setkávají s regionálními politiky a úředníky,
seznamují se s jejich osobními příběhy a motivací ke vstupu do veřejného dění, mají možnost klást
libovolné dotazy a diskutovat témata, která je pálí. V Moravském Krumlově se studenti setkají
například s místním starostou Tomášem Třetinou nebo s vedoucí odboru školství a kultury Marií
Brűckovou.
„Před workshopem jsme vždycky tak trochu napnutí,“ přiznává Mgr. Zdeňka Dubová, ředitelka spolku
Mezigenerace, „s čím studenti tentokrát přijdou. A vždycky znovu zažíváme milé překvapení. I
účastníci z řad místních politiků a úředníků žasnou nad zájmem studentů o dění kolem nich, nad tím,
čeho všeho si všímají, jak odlišně vnímají některé problémy. Všichni jsme pak vždy nadšeni z nápadů,
se kterými mladí lidé přicházejí.“ Nejzajímavější z nich pak studenti spolu s přítomnými politiky
zpracují do formy projektu. S jejich vypracováním jim pomáhají mentoři - členové týmu MŮŽEŠ TO
ZMĚNIT!. „Není rozhodující, zda je projekt malý nebo velký,“ komentuje Zdeňka Dubová, „ani to, zda
jej bude možné realizovat v krátkém horizontu. Při přípravě projektu totiž studenti v každém případě
získají velkou řadu praktických dovedností a zkušeností. Tou nejdůležitější z nich je komunikovat
s cílem vyřešit problém namísto celoživotního stěžování.“
Po ukončení šňůry celkem 12 workshopů bude projekt bude uzavřen dubnovou konferencí v Brně,
na níž se představí nejlepší týmy. Tři nejlepší studentské projekty pak získají svou první dotaci:
10 000 Kč na realizaci projektu od Jihomoravského kraje.

Zaujala vás naše zpráva? Bližší informace
info@muzestozmenit.cz, tel. +420 602 848 688.
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Kompletní fotogalerii projektu najdete na facebookovém profilu, fotografie v tiskovém rozlišení rádi
dodáme.

