
VEČERA PRE BARDEJOV

MANUÁL HOSTITEĽA
Láska ide cez žalúdok...

Prečo nie aj láska k mestu?

Pozvite na večeru svojich 
známych a spolu diskutujte o tom, 
ako spraviť mesto Bardejov 
ešte lepším miestom pre život.
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Ďakujeme. 

 

Ďakujeme Vám, že ste prejavili záujem zapojiť sa do neformálnej diskusie o Bardejove spojenej s večerou v kruhu 
rodiny, priateľov, kolegov a známych. Cieľom večere je podporiť komunitného ducha, inšpirovať diskusiu a generovať 
inšpiratívne myšlienky pri spoločnom stolovaní. 

  

Ako jeden z hostiteľov Večere za Bardejov sprostredkujete rozhovor o tom, ako spraviť mesto Bardejov ešte lepším 
mestom pre život. Každá večera bude výnimočná. Veríme, že každá z nich načrie do potenciálu mesta a prinesie 
zaujímavé podnety. Pri každej z večerí budú mať totiž zúčastnení možnosť v uvoľnenej atmosfére vyjadriť svoju 
predstavu o meste alebo sa podeliť s akýmkoľvek inšpiratívnym nápadom, myšlienkou alebo pripomienkou. Či sa 
rozhodnete viesť diskusiu sústredením sa na konkrétne problémy alebo sa pozriete na mesto ako celok, je to vaša 
voľba. 

 

Táto príručka Vám poskytne pomoc ako plánovať vašu Večeru pre Bardejov a zdieľať myšlienky z večere s ostatnými 
Bardejovčanmi. 
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Pred Večerou 

1. Rozhodnite sa, aký spôsob večere usporiadate 

 Je na vás, aký typ Večere pre Bardejov zvolíte. Môžte usporiadať večeru: 
- u vás doma, kde sa postaráte o večeru Vy alebo kde každý pripraví a prinesie časť večere 
- v reštaurácii, kde si každý bude hradiť svoj účet alebo účet uhradí hostiteľ 
- dáte si doviesť jedlo na miesto, ktoré si zvolíte 
- zorganizujte grilovačku alebo guľáš na chate 
Spomenuli sme len zopár možností. Konečná voľba je na vás.  

2. Zvoľte si termín 

Večera pre Bardejov sa organizuje od 20. marca 2016. Jednotlivé večere budú prebiehať počnúc týmto nosným 
termínom počas nasledujúcich 2 týždňov až do 3.apríla. Vyberte si ktorýkoľvek deň, ktorý Vám bude vyhovovať. 

3. Pozvite si hostí 

Najprv sa rozhodnite, koľko ľudí chcete pozvať na Večeru pre Bardejov vychádzajúc z Vašich možností /miesto, 
rozpočet, atď.../ Pozvať môžete rodinu, priateľov, susedov, kolegov, známych a podobne. Večeru môžete zorganizovať 
aj vo Vašom združení alebo športovom klube. Odporúčaný počet hostí jednej Večere pre Bardejov je 10, aby mal každý 
zúčastnený možnosť prispieť do konverzácie. V prípade záujmu máte možnosť hostiť viac než jednu večeru v iný deň 
v marci alebo apríli 2016. 
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Diskusia a večera 
Konverzácia o inšpiratívnych myšlienkach pre Bardejov je najdôležitejšou časťou večere. Ubezpečte sa preto, že aspoň 
jedna osoba si robí poznámky. Nechceme, aby žiadna dobrá myšlienka upadla do zabudnutia. Nezabudnite si spraviť 
minimálne jednu fotografiu s účastníkmi večere na zdokumentovanie udalosti. 

 

Zopár rád ako začať diskusiu a zapojiť Vašich hostí do konverzácie: 

 Predstavte sa, ak je to potrebné. Povedzte hosťom niečo o sebe a o tom, prečo ste sa rozhodli zorganizovať večeru. 
 Dovoľte rovnako ostatným hosťom povedať niečo o sebe a o ich motivácii zúčastniť sa Večere pre Bardejov 
 Podporte diskusiu správnymi otázkami, rozprávajte sa o veciach ktoré sú v Bardejove pre Vašich hostí dôležité, 

podporte svojich hostí, aby zdieľali svoje myšlienky ako spraviť Bardejov lepším miestom. 

 

Pomocné otázky k moderovaniu diskusie: 

 Prečo ste hrdý na Bardejov? Čo vidíte pozitívne na živote v Bardejove? 
 Čo môže pomôcť Bardejovu byť lepším miestom pre život? Čo mu chýba? 
 Čo by mohlo pomôcť Bardejovu vyriešiť problém, ktorý vnímate v meste? 
 Čo by bolo potrebné spraviť, aby sa Bardejov priblížil k ideálnemu mestu? Čo preto vieš spraviť Ty? 
 Ako si predstavujete Bardejov o 20 rokov? Čo by v ňom nemalo chýbať? 
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Užitočné tipy pri diskusii 
V diskusii počas Večere pre Bardejov podporte diskutujúcich: 

 Povzbuďte každého, aby sa zapojil do diskusie 
 Zamerajte sa na hľadanie riešení 
 Veďte diskusiu v pozitívnom duchu 
 Podeľte sa o svoje zážitky a výsledky z Večere pre Bardejov s inými aj cez sociálne siete 
 

Odporúčame počas diskusie vyhnúť sa nasledovnému: 

 Moderujte diskusiu a nenechajte ju skĺznuť do bezcieľnej kritiky 
 Neposudzujte, neodsudzujte a neznevažujte návrhy a myšlienky iných osôb v diskusii 
 Vyhnite sa pri moderovaní diskusie konfrontačnému tónu debaty a neproduktívnym vyjadreniam 
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Po Večeri pre Bardejov 

Večera pre Bardejov je o príležitosti byť vypočutý a mať možnosť podeliť sa o svoje myšlienky nezávisle na tom, či sú 
veľké alebo sa jedná o chýbajúcu lavičku alebo chodník pred Vašim blokom. Výsledky Večere pre Bardejov pomôžu 
Bardejovu stať sa opäť o kúsok lepším mestom. Najdôležitejšia je práve preto posledná fáza Večere pre Bardejov, bez 
ktorej by akcia nemala zmysel a tým je zdieľanie myšlienok, ktoré vzídu z jednotlivých diskusií pri večeri. Preto 
potrebujeme Vašu spätnú väzbu.  

Čo sa teda stane po tom, ako sú všetky riady prázdne, umyté a odložené v kredenci? 
 
Podeľte sa o Vaše nápady a vízie. 
 
Po uskutočnení večere pošleme všetkým hostiteľom e-mail s otázkami a prosbou o spätnú väzbu. Odpovede následne 
spracujeme a budeme publikovať spolu s ostatnými nápadmi z ostatných diskusií na stránke www.bardejovizie.sk 
v záložke „Večera pre Bardejov“. Následne: 
 Budeme spätne informovať Bardejovčanov o myšlienkach diskutovaných na jednotlivých Večerách pre Bardejov 
 Čo najviac z myšlienok postúpime samospráve mesta so žiadosťou o realizáciu 
 Pripravíme správu, ktorej závery nám pomôžu pri príprave konferencie “Vízie pre Bardejov 2016” 
 
Každý Bardejovčan, ktorý príjme úlohu hostiteľa zároveň prijíma zodpovednosť za priebeh večere a zaväzuje sa poslať 
okrem spätnej väzby aj minimálne jednu fotografiu s účastníkmi večere, ktorú budeme publikovať na stránke 
www.bardejovizie.sk 
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Večerou to nekončí 

Bardejov samozrejme nespravíme lepším mestom jedinou večerou. Je k tomu potrebné kontinuálne úsilie a aj Vaša 
aktivita. Každý z nás má čo ponúknuť. Samospráva má veľa možností, čo môže spraviť za nás, ale tieto možnosti nie 
sú neobmedzené. Mesto preto potrebuje aktívnych občanov. Takých, ako ste Vy. 

 

Ak sa chcete podieľať na formovaní vízií pre naše mesto, zaoberať hľadaním riešení jednotlivých problémov, ktoré 
v našom meste máme a tiež tým, ako tieto riešenia prinášať do praxe, pripojte sa k nám. V auguste pripravujeme 
konferenciu „Vízie pre Bardejov 2016“. Buďte pri tom! 

 

Napíšte nám e-mail na bardejovizie@gmail.com alebo nás kontaktujte prostredníctvom stránky www.bardejovizie.sk, 
kde nájdete na to určený kontaktný formulár.  

 

 

 
*Večera pre Bardejov je pripravená na základe inšpirácie z podobnej akcie úspešne zorganizovanej v jednom z Kanadských miest.   


