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Kontext
Za ostatné desaťročie prešla Európou ekonomická kríza, ktorá
spôsobila vysokú a pokračujúcu nezamestnanosť, predovšetkým
mladých ľudí, ktorým môže v dôsledku toho hroziť sociálne a
ekonomické
vylúčenie. Mieste autority naprieč celou Európou, s nižšími finančnými
zdrojmi, boli počas krízy menej schopné ponúknuť miestne služby
a čoraz viac sa obracali na miestne spoločenstvá a žiadali ich
o spoluprácu. Je tu aj stále viac rastúca hrozba klimatických zmien,
ktorá vyžaduje, aby sa realizovali postupy, ktoré sú trvalo udržateľné.
V priebehu mnohých rokov sa postupne strácali aj mnohé tradičné
poznatky z udržateľnej poľnohospodárskej výroby a vidieckych
postupov a hrozí, že sa tieto nenávratne stratia.

Projekt EKOMANAŽMENT
Projekt EKOMANAŽMENT je strategické partnerstvo Erasmus+,
do ktorého je zapojených šesť partnerov z piatich európskych krajín.
Všetci partneri majú skúsenosť z práce s vidieckymi spoločenstvami,
obzvlášť v oblasti tradičných poznatkov ako je napríklad stavanie
stavieb z kameňa suchou technikou. Okrem toho majú partneri
rozsiahle skúsenosti so vzdelávaním, zvyšovaním povedomia
a motivovaním mladých ľudí, ako aj zlepšovaním podmienok
a medzigeneračným prenosom poznatkov.
Projekt EKOMANAŽMENT, poznatky včerajška, zručnosti zajtrajška
spojí seniorov, ktorí majú tradičné poznatky, mladých ľudí, ktorí majú
ťažkosti, občanov a miestnu samosprávu s cieľom preniesť poznatky
z jednej generácie na druhú a zachovať vidiecke kultúrne dedičstvo.

Ciele projektu
Ciele projektu sú nasledovné:
• medzigeneračný a paneurópsky prenos poznatkov spojených s
trvalo udržateľným rozvojom európskych vidieckych regiónov.
• začlenenie mladých ľudí, ktorí majú problémy na trhu práce a
urobiť z nich aktérov realizácie tohto projektu, a v dlhodobom
horizonte vyslancov územného plánovania regiónov popri miestnej
samospráve.
• vyškolenie občanov v každom partnerskom regióne tak, aby
hrali dôležitú rolu pri prenose poznatkov na iných občanov, ktorí
sa stanú skupinami organizovaných ekomanažérov, ktorí budú
strážcami kultúrneho dedičstva na vidieku.
• prenesenie ovocia tohto projektu na širšiu verejnosť, nielen na
verejnosť v regiónoch jednotlivých partnerov, ale aj v širšom
európskom rozsahu, aby príklady dobrej praxe mohli byť využité v
čo najširšej miere.
Členovia partnerstva EKOMANAŽMENT budú spoločne tvoriť
päť intelektuálnych produktov, pričom sa budú opierať o skúsenosti v
partnerstve. Každý partner bude mať zodpovednosť za jeden produkt:
• vytvoriac príklady dobrej praxe v otázke pomenovania vidieckych
poznatkov a v medzigeneračnom prenose týchto vedomostí.
• spoločným modelovaním najlepších príkladov zvyšovania
povedomia a vzdelávania na základe poskytnutých príkladov.
• vytvorením etnografickej štúdie, ktorú povedú mladí ľudia a budú
robiť rozhovory s nositeľmi tradičných vedomostí.
• organizovaním praktického kurzu pre lektorov, aby sa im
presunuli zručnosti, ktoré následne rozšíria výsledky do vlastného
spoločenstva.
• vytvorením internetovej stránky, kde budú uverejňované výsledky
projektu vo všetkých jazykoch partnerstva.

