EREDMÉNYEK
„KONZULTÁCIÓ BORBOLY CSABÁVAL” FACEBOOK CSOPORT

KONZULTÁCIÓ EREDMÉNYEI
2016. JÚLIUS 1 ÉS 25 – 2016. JÚLIUS 28

- nyári programok, rendezvények -

TÉMA AKTUALITÁSA:
A nyári vakáció és a szabadságok idején aktuálissá vált a kikapcsolódási lehetőségek
számbavétele, éppen ezért a témában két kérdést is intéztünk a megye lakossága felé. Az
első kérdésünk, arra irányult, hogy a meglévő programok mellett még milyen típusú
rendezvényekre lenne szükség, a második pedig kevésbé a szavazásra, hiszen ott azt
kérdeztük meg, hogy milyen programot illetve helyszíneket javasolna, ajánlana
családosoknak, amely nem jár nagy anyagi kiadásokkal, viszont kikapcsolódást nyújt.

KÉRDÉSEK:
 „Milyen rendezvényekre, programokra lenne még szükség Hargita megyében?”
(2016. július 1-től)
 „Milyen kikapcsolódási lehetőséget ajánlana elérhető áron Hargita Megyében, a
vakációzni vágyó családoknak?” (2016. július 25-től)

1

EREDMÉNYEK:
A beérkezett szavazatok eloszlása alapján a következőképpen rangsorolhatunk:
1. Milyen rendezvényekre, programokra lenne még szükség Hargita megyében?

Ifjúsági
Oktató jellegű
Hagyományörző
Közösségerősítő, -építő
Egészségügyi
Környezetvédelmi
Sport
Kulturális

2. Milyen kikapcsolódási lehetőséget ajánlana elérhető áron Hargita Megyében, a
vakációzni vágyó családoknak?
Válaszok:
Egyeskő – Balánbánya
Bucsin tető – Bogdán
Dancs vendégházak – Énlaka
Lobogó Panzió – Homoród
Csíksomlyói Ifjúsági találkozó
Mária út – zarándoklat
Csíki Jazz Fesztivál
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A fentiek alapján tehát azt mondhatjuk el, hogy minden programtípusnak széles
támogatói köre van, tehát minden téren lehetne még bővíteni és fejleszteni a megyei
kínálatot. De pozitív visszajelzés számunkra, hogy az első három helyen az ifjúsági, az
oktató és a hagyományőrző programok állnak, hiszen mind három típus arra enged
következtetni, hogy az emberek, a fiatalok nyitottak a fejlődésre, a minőségi
kikapcsolódásra, a tanulásra és mind eközben az értékmegőrzésre egyaránt. A
hozzászólásokban még javaslatot tettek a kaláka programokra, valamint a hulladékkal
kapcsolatos tájékoztató programokra egyaránt. Ha a második kérdés eredményeit is
figyelembe vesszük, akkor elmondhatjuk, hogy a szervezett programokon kívül számos
olyan kikapcsolódási lehetőség van, amely időponttól függetlenül az egész nyár folyamán
igénybe vehető bárkinek.
KÖVETKEZTETÉSEK:
A két kérdés összesítéseként mi a következő tanulságokat vontuk le:






Az általunk szervezett vagy támogatott programok terén, több területen
lehetne még bővíteni a kínálatot
Továbbra is fokozott figyelmet kell szentelni az ifjúsági, oktató jellegű és
hagyományos programok szervezésére és támogatására
A pályázati kiírásoknál vagy egyéb kínálkozó lehetőségeknél szem előtt kell
tartani azon szervezetek vagy vállalkozók kéréseit, amelynek programjai, céljai
a szabadidős foglalkozások bővítésére irányul
Jelen szavazatok eredményeit továbbítottuk a Hargita Megyei Tanács
programokért felelős igazgatóságnak, valamint azon altintézményeinknek,
amelyek rendezvények, programok szervezésével foglalkoznak
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A témához kapcsolódó linkek:
 Első szavazás a témában:
https://www.facebook.com/groups/641571599341625/permalink/651893454976
106/
 Második szavazás a témában:
https://www.facebook.com/groups/641571599341625/permalink/663047117194
073/
 Livestream:
https://www.facebook.com/groups/641571599341625/permalink/654927951339
323/

Adatok:
Konzultáció kezdete: 2016. július 8 – folyamatos
Konzultáció helye: „Konzultáció Borboly Csabával” facebook csoport –
https://www.facebook.com/groups/641571599341625/?fref=ts
Továbbra is várjuk a hozzászólásaikat, véleményüket a témában, a facebook
csoportban, vagy a megyei tanács elérhetőségein.
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