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Výstupy zo stretnutia dospelých v Oravskej Jasenici  

Možnosti trávenia voľného času vo Vašej obci na ktoré si najviac hrdý. Čo sa mi v 

obci páči na čo som hrdý?  

- poľnohospodárstvo, vznik mladých rodín “rozkvitanie obce”, možnosti aktivít prevencie 

závislosti, začínajúce sa diskusie o dianí v obci, katolícka obec, spolupráca farára s ob-

cou, možnosť využívať altánky, rozhlas na mobile, trať pre bežkárov, bežecký maratón. 

 

Najväčšie problémy, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia vo Vašej obci - možnosti na 

zlepšenie?  

- chýbajúca multifunkčná miestnosť, širšie portfólio aktivít, chýbajúca systematická práca s 

mládežou, netrpezliví mladí ľudia, chýbajúci vodca mládeže, chýbajúca podpora detí zo strany 

rodičov, letné kino, ples, viac aktivít, slabá informovanosť, nižší počet iniciátorov aktivít, športová 

hala. 

 

Problém: 

-  chýba multifunkčný park 

Príčiny problému: nie je priestor, chýbajú financie, 1% vandalizmus občnanov 

Príčiny príčin problému: doposiaľ nebola podaná žiadosť o zriadenie, nízka propagácia, chý-

bajúca trpezlivosť mladých 

Následky problému: vznik závislosti, slabá komunikácia medzi občanmi, zhoršený zdravotný 

stav mladých, bude upadať aktivita mladých a prehlbovať sa neustála nespokojnosť 

Následky následkov problému: znižovanie financií z podielových daní pre obec 

 

Problém: 

- slabá informovanosť o aktivitách v obci  

Príčiny problému: chýba informačný kanál, zvýšiť intenzitu zvoleného kanálu, zlé načasova-

nie, chýba prehľadný systém plánovaných aktivít 

Príčiny príčin problému: nikto sa tým doposiaľ nezaoberal, neinformuje sa nad rámec vlast-

ného okolia, pracovná doba a nevyužíva sa časovať rozhlasu. 

Následky a následky následkov problému: nepohneme sa ďalej, nechuť niečo robiť, nebude sa 

zveľaďovať obec a nastane strata patriotizmu. 

 

 

Vízia obce  pre prácu s mládežou na rok 2027 očami zástupcov dospelých: 

- aktívna mládež bude organizovaná a bude mať svoje miesto bude niekam patriť (nie v krčme ale 

bude zveľaďovať obec), 

- mládež bude mať rovnocenný hlas a bude spolupracovať so staršími s pokorou a pochopením, 

- obec bude mať jednu zodpovednú osobu “ťahúňa” ktorý sa bude venovať téme mládežei a bude 

komunikovať so zástupcami mladých a starostom, 

- mladí budú viac času tráviť von pri voľnočasových aktivitách, 

- aby to nebola len práca s mládežou ale spolupráca všetkých občanov, 
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- aby mladí ľudia mali možnosť sebarealizácie, 

- vznik záujmových orgainzácii (krúžkov). 


