Občianske združenie

Vidiecke ženy
Stredná odborná škola
hotelových služieb a obchodu
Zvolen

Predsedníčka VIPA SK Mária Behanovská,
mbehanovska@stonline.sk, 0915 446 538

pozvánka

partneri a spolupracujúce organizácie

IX. fórum

Vidieckeho parlamentu
na Slovensku

Témy pracovných skupín

Vážení priatelia vidieka,
už deviaty krát sa stretneme na zasadnutí Fóra Vidieckeho
parlamentu na Slovensku, aby sme spoločne sformulovali
potreby slovenského vidieka na najbližšie dva roky.

Tohtoročné fórum zasadne 25. – 26. novembra 2016
v Sliači okres Zvolen, Penzión na rožku pod záštitou
prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
Na zasadnutie pozývame iniciatívnych ľudí, ktorých skúsenosti, vzdelanie a líderské schopnosti dávajú predpoklad
k vytvoreniu efektívnych vidieckych politík, ktoré zabezpečia optimálne podmienky pre rozvoj vidieka a pre rozumné
využívanie európskych fondov.
Preto si dovoľujeme pozvať Vás na toto zasadnutie a do
práce v odborných skupinách, ktoré budú rokovať o konkrétnych problémoch a potrebách vidieka a o možných
riešeniach.
Podľa Vašich záujmov a profesionálnej orientácie si
môžete vybrať zo štyroch pracovných skupín. Garantmi
jednotlivých skupín budú špecialisti, ktorí poskytnú účastníkom vstupné informácie o súčasnom stave a legislatívnych rámcoch príslušnej problematiky.
Už dlhé roky úlohou Vidieckeho parlamentu na Slovensku je zvyšovanie kvality života na vidieku. Spolupráca,
morálne zásady, etika sú hodnoty, ktoré nám nedovoľujú
vrátiť sa späť. Podporujeme snahy aktívnych občanov, ktorí
chcú čosi po sebe zanechať pre budúce generácie.

1. Cesta mladých k Vidieckemu mládežníckemu parlamentu
—Mária Kemková, Viera Hincová, Samuel Bensco
2. Čo môže dať slovenský vidiek Európe?
—Doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc, Mgr. Monika Slaninová
3. Vidiek – studnica energie a priestor na relax
—prof. Ing. Peter Patúš, PhD
4. Výživové zrná pre trvalo udržateľnú budúcnosť.
Medzinárodný rok strukovín.
—doc. Ing. Eva Candráková, PhD

Program
Piatok 25. 11. 2016
09:00 – 10:00 prezentácia účastníkov
10:00 – 10:30 otvorenie a privítanie hostí, príhovory hostí
10:30 – 11:30 vyhodnotenie plnenia a záverov VIII. Fóra VIPA SK
11:30 – 11:45 organizačné inštrukcie
11:45 – 12:30 obed
12:30 – 13:30 prezentácia mesta Sliač
13:30 – 18:00 práca v skupinách, spracovanie výstupov
18.00 – 19:00 ubytovanie, príprava na slávnostný večer
19:00 – 24:00 spoločenský večer, kultúrny program,
vidiecka večera, ochutnávka rôznych
regionálnych produktov
Sobota 26. 11. 2016
08:00 – 08:30 raňajky
08:30 – 10:00 prezentácia výsledkov skupín
10:00 – 10:10 prestávka
10:10 – 11:00 vystúpenia účastníkov, diskusia
11:00 – 11:30 odsúhlasenie záverov IX. Fóra VIPA SK
11:30 – 12:30 obed, odchod účastníkov
Sprievodné podujatia: Prezentácia regionálnych produktov a produktov CR,
výstava ručných prác, spracovanie vlny, kraslice, paličkovanie, kozmetické služby,
rady a líčenie od ORIFLAME, výstavka Ing. Michala Demeša k Svetovému roku
bôbovín a iné prekvapenia.

