
Výstupy z tejto časti sú: 

 

Silné stránky obce Kamenná Poruba čo sa týka života mladých ľudí: 

- Multifunkčné ihrisko 

- Futbalové ihrisko 

- Podpora organizácií v obci /DHZ, OŠK- futbal, Kamienkovo-rodinné centrum, ZŠ a MŠ, 

Kapor -tanečný súbor,  

- NAMSAK-turisti,  

- GALILEO- hvezdári,  

- Akordeón, 

- Vybavenosť ZŠ a MŠ 

- Ochota pracovať s mladými /organizácie, ktoré sa im venujú/ 

- Príroda 

- Aktívna komunita 

- Únia žien 

- Senior klub 

- Porubčan 

- folklórny súbor Kamenček 

- Kamenná muzika 

Vízia 

 

Mladí ľudia v Kamennej Porube v roku 2027 budú: 

- Pracovať v komunite 

- Aktívne tvoriť + zapájať iných 

- Pomoc žien z ÚNIE ŽIEN pri akciách mládeže 

- Aby neboli závislí na internetových médiách 

- Aby sa viac zapájali do aktivít pre mladých / futbal, hasiči, stretnutia rodín/ 

 

Práca s mládežou Kamennej Porube v roku 2027 bude: 

- Futbal v telocvični + iné športové aktivity 

- Užšia komunikácia s vedením obce 

- Prepojenosť OZ v obci 

- Hasiči v novej zbrojnici 

Stav spolupráce mladí – samospráva, samospráva – mladí: 

Odkaz samospráve: 

- Väčšia dotácia –financie pre mladých ľudí a ich aktivity 

- Možnosť zamestnať mladých v obci /viac obyvateľstva – motivovať, dobrovoľne/ 

- Podpora obce organizácií, ktoré pracujú s mladými 

- Mohla by obec pri dosiahnutých úspechov mladých viac ich úspechy propagovať 



- Samospráve angažovať viac aj starších  

- Organizovať viac aktivít, napr.: hudobné skupinky, nácvik na heligónku, nácvik 

spoločenských tancov, divadelná skupina – nácvik divadelného predstavenia 

- Viac zverejňovať aktivity v obci, napr.: Žilinskom Večerníku 

 

Pomenujte problémy, ktorým čelia mladí ľudia v obci: 

 

Príčiny Problémy Následky 

Dostupnosť Alkohol, drogy /ľahké/ Neprimerané správanie 

Kde ich umiestniť /financie/ Chýbajú spoločné priestory 

/klub/ 

Nezáujem o spoločenské 

dianie 

Mobil, internet, rodičia 

/motivácia/ 

Nezáujem o aktivity v obci Všetko padne  

/zánik spoločenského života/ 

Financie Priestory na šport  

/telocvičňa, posilovňa/ 

Zhoršenie zdravotného stavu 

/obezita/ 

Vyťaženosť, rýchly životný štýl, 

nedostatok času 

Nezáujem rodičov /dospelých/ 

o ich problémy 

Uzavretosť, zaraďovanie do 

nevhodných kolektívov, hranie 

hier, alkohol, drogy 

Komunikácia, samozrejmosť Vyššie uznanie za prezentáciu 

/verejne/ 

Malá motivácia 

 

Čo navrhujem zmeniť pre zlepšenie života mládeže v obci: 

- Otvoriť multifunkčné ihrisko 

- Vybudovať telocvičňu s posilňovňou 

- Vybudovať hasičskú zbrojnicu 

- Dobudovať infraštruktúru /inžinierske siete/ 

- Dobudovať cesty, cyklotrasy /Poruba –Rajec/ 

- Sprístupniť kultúrni dom aktivitám pre mladých /pingpong/ 

- Vybudovať viacúčelovú telocvičňu s možnosťou klubovní kde sa budú stretávať 

- Dobudovať mládežnícke centrum Koniarka 

- Ihrisko pre malé deti 

- Využitie voľných priestorov v obci /úprava/ 

- Výstavba bytov + Dom dôchodcov 

- Zapájať mladých do aktivít v obci 

 


