Koncepcia práce s mládeţou
v obci Zábiedovo
na roky 2020-2026
Akčný plán na roky 2020-2021

Tvorbu dokumentu realizovala Rada mládeţe Ţilinského kraja a obec Zábiedovo.
Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie
mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z
Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.
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Úvod
Koncepcia práce s mládeţou v obci Zábiedovo na roky 2020-2026 (ďalej len Koncepcia) je
strategickým dokumentom, ktorý rieši rozvoj práce s mládeţou na miestnej úrovni
z perspektívy jej potrieb, moţností pre osobný a osobnostný rozvoj mladých ľudí v rámci
voľnočasových aktivít a participácie mladých ľudí na ţivote v obci.
Koncepcia bola vypracovaná v období 03/2019-01/2020 participatívnym spôsobom za účasti
mladých ľudí, dospelých obyvateľov obce Zábiedovo, za metodickej podpory Rady mládeţe
Ţilinského kraja a technickej a obsahovej podpory vedenia obce. Organizačne prípravu
dokumentu zastrešil tím ľudí zloţený zo zástupcov obce a Rady mládeţe Ţilinského kraja.
V rámci prípravy dokumentu bol realizovaný elektronický prieskum, uskutočnili sa pracovné
stretnutia s rôznymi cieľovými skupinami i odborné konzultácie.
Koncepcia obsahuje 4 základné oblasti – priority, ktoré boli definované na základe analýzy
a pomenovaných problémov. Pri kaţdej priorite je v dokumente najskôr uvedená analýza
problému, následne sú uvedené ciele a opatrenia.
Nakoľko ide o strategický dokument na 7 rokov, je vhodné v dvoj-ročných cykloch
aktualizovať akčný plán a realizovať priebeţné monitorovanie napĺňania.

Pouţité pojmy
Mládeţ – v § 2 ods. a zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládeţou a o zmene
a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov je mládeţník osoba, ktorá dovŕšila vek najviac 30
rokov.
Strom problémov – je vyjadrením spoločného názoru zúčastnených na projekte
a celkovým obrazom existujúcej negatívnej situácie v danej oblasti. Strom problémov je
nástrojom, ktorým sa usilujeme identifikovať príčiny problémov a ich následky.
Strom cieľov – predstavuje obraz budúcej ţelanej situácie. Je zrkadlovým obrazom stromu
problémov. Z negativistického „stromu problémov“ vytvárame pozitívny „strom cieľov“.
Všetko to, čo chceme dosiahnuť, tvorí naše ciele.
Akčný plán – je plán, ktorý stanovuje jednotlivé kroky, ktoré musia byť vykonané, aby bol
dosiahnutý vytýčený cieľ. Na to, aby plnil svoj účel, musí obsahovať všetky náleţitosti, ktoré
sú dôleţité pre rozdelenie práce a dosiahnutie vytýčených cieľov.
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Vízia obce Zábiedovo pre mládeţ do roku 2026
Mladí ľudia v obci Zábiedovo

-

sú aktívni, zaujímajú sa o svoju obec a zapájajú sa do diania prostredníctvom Rady
zábiedovskej mládeţe i ďalších skupín,
efektívne komunikujú a spolupracujú medzi sebou navzájom, a aj so samosprávou,
majú vytvorené vhodné podmienky na stretávanie, i na športovanie,
uchovávajú a ctia si zvyky a tradície.

Obec Zábiedovo

-

vytvára podmienky na efektívnu prácu s mládeţou,
podporuje vzdelávacie, športové, kultúrne a iné voľnočasové aktivity mladých ľudí,
zaujíma sa o potreby mladých ľudí a rozvíja spoluprácu s nimi.

Analýza SWOT pre prácu s mládeţou v obci Zábiedovo
Uvedená Analýza SWOT predstavuje súhrn silných a slabých stránok, ktoré pomenovali
mladí i dospelí obyvatelia obce Zábiedovo ako účastníci pracovných stretnutí a respondenti
elektronického prieskumu. Zber týchto údajov bol realizovaný v mesiacoch 03/2019 –
06/2019. Analýza v časti Silné stránky obsahuje špecifiká obce, na ktoré sú miestni
obyvatelia hrdí a súčasné moţnosti mladých ľudí na trávenie voľného času v obci. V časti
Slabé stránky boli pomenované aktuálne problémy, ktorým čelia mladí ľudia v obci.
Silné stránky
Mladí ľudia a dospelí obyvatelia sú
v obci hrdí na toto:
- Nádherná príroda, kultúrne pamiatky,
Zvonica v Hamričkách (nakrúcal sa
tam Ţivý bič a Rysavá jalovica)
- Bohatá história dediny (vyšla aj
monografia)
- Osobnosti – Ján Stas (poslal peniaze
z USA na kostol), pán starosta Ján
Banovčan (kvôli jeho ústretovosti)
- Detská eko-polícia – kontrola
separácie komunálneho odpadu,
- Rada zábiedovskej mládeţe (RZM) –
spája, podporuje súdrţnosť
- Dobre fungujúca základná škola
- Mladí ľudia sú kreatívni, majú
záujem, sú aktívni a neboja sa
vyjadriť svoj názor
- Obyvatelia radi prezentujú svoju
kultúru, spievajú
Súčasné moţnosti trávenia voľného
času:
- Zdruţenia a spolky: Rada
zábiedovskej mládeţe, Dobrovoľný
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Slabé stránky
Mladí ľudia a dospelí obyvatelia vidia tieto
negatíva v obci:
- Chýba miestnosť pre mladých na
stretávanie (klubovňa)
- Chýba telocvičňa (športová hala)
- Nedostatočná údrţba existujúcich
športových plôch
- Chýba futbalový tím
- Chýba viac atraktívnych aktivít pre
mladých, príp. kvalitnejšie
zorganizované aktivity a podujatia
v obci
- Nedostatok moţností na spoločenské
aktivity mladých ľudí
- Chýba líder/koordinátor, ktorý by
mladých viedol
- Nízky záujem rovesníkov a dospelých
o aktivity, ktoré mladí ľudia
organizujú, i o dianie v obci celkovo
- Mladým ľuďom chýba motivácia
zapájať sa
- Neochota dospelých spolupracovať
s mladými

-

-

-
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hasičský zbor, Zbor Boţského Srdca
Jeţišovho
Kultúrne podujatia: Stavanie mája,
Deň rodiny, Deň detí, Fašiangy,
Prvomájová vatra, Vianočné a
Veľkonočné trhy, Batôţkový ples, Ples
Zábiedova, Maškariáda, Ping-pongový
turnaj, Jasličková poboţnosť, Hraná
kríţová cesta na Veľký piatok, Ţivé
kalčeto, Letný prechod Zábiedovským
chotárom, Sv. omša za Brodkom,
Súťaţ o najlepší čučoriedkový koláč,
Stavanie snehových postavičiek na
ihrisku, Sánkovačka s kňazom,
Hasičské súťaţe
Športové aktivity: futbalové ihrisko,
tenisové ihrisko, basketbalové
(dopravné) ihrisko, workoutové
ihrisko, posilňovňa, ping-pongová
miestnosť, detské ihrisko, rybník –
chytanie rýb, kúpanie, v zime
korčuľovanie sa, bicyklovanie po
cyklotrase pri vstupe do Zábiedova
ZUŠ – tanečný a gitarový odbor
Príroda: dvojkríţ, zber čučoriedok
Kostol Boţského srdca Jeţišovho

-

-

Nízka dôvera verejnosti v mladých
Prehnaná kritika a nereálne nároky
mladých ľudí a dospelých smerom
k samospráve, príp. k
iným subjektom, ktoré organizujú
aktivity v obci
Nezodpovednosť (vyvádzanie)
mládeţe
Iné: slabé autobusové spoje,
poškodené cesty, rýchla
a nebezpečná jazda vozidiel v obci

Priorita 1: Vhodné podmienky na rozvoj športových aktivít
Pohyb a šport u mladých ľudí úzko súvisia s podporou zdravia a zdravého ţivotného štýlu
mladých ľudí. V prvej oblasti Koncepcie práce s mládeţou sa obec Zábiedovo zameriava na
vytvorenie vhodných podmienok na rozvoj športu a športových aktivít v obci.
Analýza problému: Chýbajúca športová hala (telocvičňa) a nevyhovujúci stav
existujúcich športovísk
Tento problém pomenovali na stretnutiach tak mladí ľudia, ako aj dospelí. Súvisí
s chýbajúcou športovou halou alebo telocvičňou v obci. Okrem toho účastníci stretnutí
uviedli, ţe chýba väčšia starostlivosť o existujúce športoviská alebo ich údrţba (futbalové
ihrisko, basketbalové ihrisko). Tento problém bol potvrdený aj v realizovanom prieskume,
v ktorom mladí ľudia po chýbajúcom priestore na stretávanie identifikovali chýbajúcu
športovú halu alebo telocvičňu ako priestor, ktorý im v obci najviac chýba. Na spoločnom
stretnutí mladých ľudí a dospelých bola tomuto problému priradená najvyššia priorita.
Strom problémov
Problém: Chýbajúca športová hala (telocvičňa) a nevyhovujúci stav existujúcich
športovísk
Príčiny problému:
- Chýbajúce zdroje – finančné, personálne, technické
- Chýba líder (koordinátor), ktorý by koordinoval športovú činnosť v obci
- Chýba iniciátor, ktorý by sa aktívne venoval myšlienke vybudovania športovej
haly/telocvične
- Nedostatočne prejavený a prezentovaný záujem mladých ľudí o šport
- Pouţitý nekvalitný materiál (pletivo na basketbalovom ihrisku)
- Zanedbaná údrţba a starostlivosť o existujúce športové plochy
- Nevhodne vyuţité plochy (školský dvor)
- Vandalizmus
Problém: Chýbajúca športová hala (telocvičňa) a nevyhovujúci stav existujúcich
športovísk
Následky problému:
- Nedostatok pohybu a športu mladých ľudí
- Premárnenie talentu/potenciálu mladých ľudí
- Prevaha pasívneho štýlu ţivota nad aktívnym
- Negatívny dopad na zdravie mladých ľudí
- Privodenie zranení vplyvom nevyhovujúcich priestorov
- Stagnácia športu v obci (napr. nefunguje futbalový klub)
- Slabá reprezentácia obce navonok prostredníctvom športu
- Strata občianskej hrdosti
- Odchod mladých ľudí za chýbajúcimi moţnosťami mimo obce
- Vandalizmus
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Strom cieľov
1. Priorita: Vhodné podmienky na rozvoj športových aktivít
Ciele:
1.1. Zvýšiť zapojenie mladých ľudí do športových aktivít v obci
Indikátor: Percentuálny podiel mladých ľudí vo veku 12-30, ktorí športujú.
Ţelaný stav: 70% (Prieskum 2019: 63%)
1.2. Udrţať (prilákať) miestnych mladých športovcov v obci (do obce)
Indikátor: Počet športovcov vykonávajúcich šport v obci.
Ţelaný stav: 90% športovcov má vhodné podmienky na športovanie priamo v obci
1.3. Rozvoj talentu a potenciálu mladých ľudí.
Indikátor: Udrţať sa v reprezentácii (karate). Zapojiť sa do ligy (hasičský šport).
1.4. Zlepšiť propagáciu obce prostredníctvom športu
Indikátor: Zvýšená propagácia obce prostredníctvom futbalového klubu
Ţelaný stav: Zriadený futbalový klub aktívne reprezentuje obec v OFZ
1.5. Zníţiť prejavy vandalizmu v obci
Indikátor: Počet evidovaných prípadov vandalizmu v obci. Opravené a udrţiavané
existujúce športové areály bez poškodenia prostredníctvom vandalizmu.
Ţelaný stav: 0 prípadov vandalizmu v obci.
1. Opatrenia:
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1.A

Obnovenie činnosti futbalového klubu muţského aj ţenského

1.B

Zabezpečenie kontroly nad športovými areálmi

1.C

Vybudovanie telocvične/krytého priestoru na športovanie

1.D

Nájdenie/Oslovenie lídra – koordinátora pre šport

1.E

Zapojenie mladých ľudí do údrţby existujúcich športových areálov

1.F

Aktívne vyhľadávanie zdrojov na rozvoj športu v obci

1.G

Športové hry (cez leto) – v spolupráci s Radou zábiedovskej mládeţe

Priorita 2: Vhodný priestor na stretávanie sa mladých ľudí
Okrem rozvoja športových aktivít, si obec Zábiedovo uvedomuje aj potrebu vytvárania
podmienok pre spoločenský a osobnostný rozvoj mladých ľudí v bezpečnom prostredí.
Druhou prioritou Koncepcie práce s mládeţou je vytváranie priestorov na stretávanie sa
mladých ľudí.
Analýza problému: Chýbajúci priestor na stretávanie mladých ľudí
Mladí ľudia aj dospelí identifikovali tento problém na stretnutiach, i v elektronickom
prieskume. V minulosti v obci fungovala klubovňa, ktorá však bola neskoršie zrušená kvôli
nerešpektovaniu pravidiel a vandalizmu zo strany niektorých mladých ľudí. V elektronickom
prieskume sa okrem klubovne ako chýbajúceho priestoru v obci pre mladých vyskytovala aj
odpoveď krčma alebo reštauračné zariadenie. V následnej analýze a diskusii s občanmi sme
presvedčení, ţe veľká časť mladých ľudí pod touto odpoveďou hľadá predovšetkým nejaké
vhodné miesto na stretnutia, trávenie voľného času a diskusie so svojimi rovesníkmi.
Strom problémov
Problém: Chýbajúci priestor na stretávanie sa mladých ľudí
Príčiny problému:
- Nedostatok financií
- Momentálne neexistuje fyzický priestor pre zriadenie takej miestnosti
- Neschopnosť mladých rešpektovať pravidlá a udrţať poriadok – skúsenosť
z minulých rokov
- Nedôslednosť pri dodrţiavaní pravidiel. Vinou jedného trpeli viacerí.
- Nedôvera v mladých
- Chýba líder/koordinátor, ktorý by priestor spravoval (taká osoba sa zatiaľ nenašla
alebo nedostala priestor na svoje prejavenie)
- Po zrušení klubovne vymizla „tradícia ísť do klubovne“ a túto potrebu doteraz
výrazne nevnímali ani mladí ani dospelí
Problém: Chýbajúci priestor na stretávanie mladých ľudí
Následky problému:
- Mladí sa budú stretávať v nevyhovujúcich priestoroch bez dozoru a pravidiel
(zastávka, les za dedinou)
- Vandalizmus, rušenie pokoja, nárast sociálno-patologických javov
- Odchod mladých. Nebudú sa vracať naspäť. Vytrácanie pocitu príslušnosti k obci.
- Strata záujmu mladých ľudí o vzájomnú spoluprácu
- Pokles úrovne participácie mladých ľudí v obci
- Pokles kvality i kvantity aktivít v obci. Prestane fungovať aj to, čo funguje teraz
(napr. Rada zábiedovskej mládeţe)
- Ochladnutie vzťahov medzi mladými ľuďmi navzájom i medzi mladými
a samosprávou
- Úpadok komunitného ţivota v obci

8

Strom cieľov
2. Priorita: Vhodný priestor na stretávanie sa mladých ľudí
Ciele:
2.1. Vytvoriť vhodný priestor na stretávanie sa mladých ľudí
Indikátor: Vytvorený fyzický priestor na stretávanie.
2.2. Zníţiť prejavy vandalizmu v obci
Indikátor: Nezničená zastávka, zachovaný nočný kľud
2.3. Zvýšiť počet aktivít pre mladých ľudí
Indikátor: Počet aktivít
Ţelaný stav: Kaţdý mesiac aspoň 1 aktivita. 4 rôzne typy (zamerania) aktivít za
rok.
2.4. Posilniť vzťahy medzi mladými ľuďmi a samosprávou a medzi mladými ľuďmi
navzájom
Indikátor: Počet stretnutí mladých ľudí a zástupcov samosprávy
Ţelaný stav: 4x za rok.
2. Opatrenia:
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2.A

Zriadenie mládeţníckej klubovne v obci

2.B

Organizovanie stretnutí mladých ľudí a zástupcov samosprávy

Priorita 3: Zvýšenie záujmu obyvateľov o ţivot v obci
Pre zabezpečenie udrţateľného rozvoja obce po všetkých stránkach je zapojenie obyvateľov
do verejného ţivota v obci jedným z kľúčových faktorov. Treťou prioritou Koncepcie je
zvýšenie záujmu obyvateľov o ţivot v obci.
Analýza problému: Nezáujem obyvateľov o ţivot v obci
Problém s nezáujmom obyvateľov o ţivot v obci je vnímaný tak u mladých ľudí ako aj
u dospelých. Prejavuje sa niţším zapájaním sa do prípravy a organizovania akcií, nízkou
účasťou na organizovaných podujatiach, na zhromaţdeniach obyvateľov obce a pod.
Na základe výstupov z elektronického prieskumu sa o záleţitosti vedenia obce pravidelne
zaujíma pribliţne 1/3 mladých ľudí, niekedy sa zaujíma ďalších 52%. Pribliţne 79% mladých
ľudí nevie, čo obsahuje rozpočet obce. 59% mladých ľudí uviedlo, ţe nemajú moţnosť
pripomienkovať materiály obecného zastupiteľstva, ale chceli by. 87% všetkých
respondentov uviedlo, ţe mládeţ sa zapája do verejného ţivota v obci. Podľa názorov
prezentovaných na pracovných stretnutiach ide však prevaţne o malú skupinu aktívnych
mladých. Čo sa týka dospelých respondentov, tak 85% z nich vie, ako často sa organizujú
zhromaţdenia obyvateľov obce, no 31% sa ich nezúčastnilo ani raz za uplynulé 3 roky.
Strom problémov
Problém: Nezáujem obyvateľov o ţivot v obci
Príčiny problému:
- Ľudská závisť a predsudky
- Ľudia nie sú zvyknutí zapájať sa – nik ich k tomu neviedol
- Nevhodný výber aktivít, nízka atraktívnosť podujatí
- Neschopnosť dostatočne zaujať a pritiahnuť občanov
- Chýbajúca spätná väzba zo strany občanov
- Potreby občanov nie sú známe
- Nízka informovanosť občanov o novinkách a aktualitách
- Neprimerané spoplatnenie niektorých aktivít (predraţený „šenk“, guláš)
- Silný individualizmus mladých ľudí, nevnímajú potrebu spájať a zapájať sa
- Mladým ľuďom chýba motivácia k zapojeniu sa
- Chýbajúci systém odmeňovania pre aktívnych mladých ľudí (napr. výlet)
- Mladí ľudia nedostali priestor zapojiť sa, nik ich neoslovil, nepozval osobne
- Mladým ľuďom chýba líder, ktorý by ich pritiahol/viedol
- Chýbajúca podpora od rodiny (aktívni rodičia majú zvyčajne aktívne deti, platí to aj
naopak)
Problém: Nezáujem obyvateľov o ţivot v obci
Následky problému:
- Prázdne akcie – bez účastníkov
- Potulovanie sa mladých
- Rezignácia aktívnych mladých (neaktívni ich stiahnu)
- Úpadok/zrušenie aktivít
- Úpadok ţivota v obci
- Neprilákame turistov + nezáujem mladých ľudí vrátiť sa do obce
- Apatia obyvateľov voči samospráve i rôznym aktivitám
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-

Vzájomné odcudzenie sa medzi obyvateľmi
Osvojovanie si extrémistických myšlienok

Strom cieľov
3. Priorita: Zvýšenie záujmu obyvateľov o ţivot v obci
Ciele:
3.1. Zvýšiť záujem mladých ľudí a dospelých o dianie v obci
Indikátor: Počet mladých ľudí, ktorí sa pravidelne zaujímajú o záleţitosti vedenia
obce. Ţelaný stav: 50% (Prieskum 2019: 32%)
Indikátor: Počet dospelých, ktorí sa zúčastňujú verejných zhromaţdení. Ţelaný
stav: 60% sa zúčastní aspoň 2 verejných hovorov v priebehu 3 rokov. (Prieskum
2019: 54%)
3.2. Zvýšiť počet účastníkov na obecných akciách
Indikátor: Počet účastníkov na obecných akciách
Ţelaný stav: Zvýšenie počtu účastníkov v priemere o 10%.
3.3. Zvýšiť počet obecných akcií
Indikátor: Zavedenie nových atraktívnych akcií (príp. inovácia aktuálnych akcií).
Ţelaný stav: 2 nové atraktívne (príp. inovované) aktivity.
3.4. Zvýšiť počet mladých ľudí v komisiách obecného zastupiteľstva
Indikátor: Mladí ľudia zapojení do komisií obecného zastupiteľstva.
Ţelaný stav: 2 mladí ľudia zapojení do komisií obecného zastupiteľstva.
3.5. Zvýšiť informovanosť mladých ľudí o veciach verejných
Indikátor: Počet mladých ľudí, ktorí vedia, čo obsahuje obecný rozpočet.
Ţelaný stav: 50% (Prieskum 2019: 21%)
3. Opatrenia:
3.A

Osobné oslovovanie (pozývanie) mladých ľudí, ich rodičov a ďalších dospelých k
zapojeniu sa do obecných aktivít (nápad na aktivitu: tvorivé dielne)

3.B

Realizácia prieskumu o aké aktivity majú ľudia záujem + zisťovanie spätnej väzby
po akcii

3.C

Zvýšiť informovanosť o akciách, aj o verejných hovoroch (vyuţívať všetky
dostupné kanály) + správne načasovanie propagácie

3.D

Zvýšiť povedomie občanov o význame a účele poplatkov na akciách – vyuţitie
verejných hovorov, pripraviť informačný material (za čo platíme, čo to stojí)
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3.E

Zapojiť mladých ľudí do prípravy a realizácie obecných akcií

3.F

Odmeniť aktívnych mladých ľudí (napr. výlet a pod.)

3.G

Zapojiť mladých ľudí do činnosti orgánov samosprávy

3.H

Identifikovať mládeţníckeho koordinátora/lídra
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Priorita 4: Skultúrnenie prostredia v obci
Pretváranie a udrţiavanie verejného priestranstva v obci na základe potrieb a záujmov
občanov je podstatou 4. oblasti Koncepcie práce s mládeţou.
Analýza problému: Nedostatočná údrţba (lesných) ciest a parkov
Tento problém bol identifikovaný len na jednom zo šiestich pracovných stretnutí. Počas
záverečného stretnutia v rámci analytickej fázy mu však účastníci priradili vysokú prioritu.
Na základe výstupov z elektronického prieskumu bol ako tretí najurgentnejší problém
identifikovaný: „chýbajúca infraštruktúra, nedostatok parkov, spoločných priestranstiev,
asfaltových ciest“, pričom mladí ľudia ho vnímajú intenzívnejšie neţ dospelí.
Strom problémov
Problém: Nedostatočná údrţba (lesných) ciest a parkov
Príčiny problému:
- Chýba personál a financie
- Nedostatočná komunikácia medzi vedením obce a urbárom
- Preťaţenie ciest (kamióny, nákladné autá s drevom)
Problém: Nedostatočná údrţba (lesných) ciest a parkov
Následky problému:
- Obmedzené moţnosti na cyklistiku
- Turisti a obyvatelia stratia záujem o vychádzky do miestnej prírody
- Zvýšené riziko/niţšia akcieschopnosť v prípade poţiaru
Strom cieľov
4. Priorita: Skultúrnenie prostredia v obci
Ciele:
4.1. Zlepšiť podmienky na cykloturistiku v obci
Indikátor: Opravená cesta za dedinou
4.2. Zvýšiť atraktivitu verejných priestranstiev v obci
Indikátor: Sprístupnený park v obci pre oddych a trávenie voľného času
4. Opatrenia:
4.A Opraviť lesnú cestu za dedinou
4.B

Otvoriť park pre ľudí

4.C

Zvýšenie atraktivity priestranstiev v obci

4.D

Prístrešok, altánok. Posedenie s recyklovaného odpadu (gumy)

4.E

Vytvorenie priestoru pre deti
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Akčný plán na roky 2020-2021
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Spolupráca
Rozpočet Priorita
Opatrenie: 1.A Obnovenie činnosti futbalového klubu
Výstavba multifunkčnej
2021
Obec
Poslanci
50 tis.
vysoká
tribúny (pódia) v priestoroch
ihriska
Angaţovanie trénera
2020Obec
Poslanci
2021
Zateplenie posilňovne
2020
Obec
Poslanci
1000
(ohrievač) – zabezpečenie
vykurovania
Provizórna úprava ihriska
05/2020
Obec
mládeţ
Aktivita na prípravu:
2020Obec
Poslanci
Výstavba multif. Ihriska
2021
s umelou trávou (aktivity na
prípravu)
Aktivita na prípravu:
2020Rekonštrukcia ihriska (v
2021
prípade obnovenia klubu)
Opatrenie: 1.B Zabezpečenie kontroly nad športovými areálmi
Rozšírenie kamerového
2020
Obec
500€
vysoká
systému
Kontrolór – údrţbár
Spropagovanie schránky na
Obec
pripomienky (anonymné
podnety)
Opatrenie: 1.C Vybudovanie telocvične
Sponzorovanie haly mladým
09/2020
Obec
S.Tomčík
12
vysoká
zo Zábiedova, ktorí
€/vstup
navštevujú halu v Trstenej
Aktivita na prípravu:
2020Obec
30 tis
Nájdenie priestoru pre
2021
telocvičňu
Opatrenie: 1.D Nájdenie/Oslovenie lídra – koordinátora pre šport
Oslovenie lídra pre futbal
2020Poslanci
0
vysoká
(F.Maniak ml., Ľ.Brišák,
2021
M.Vavrek, J.Mišek...)
Opatrenie: 1.E Zapojenie mladých ľudí do údrţby existujúcich športových areálov
Údrţba plochy ihriska
2020
Obec
Mládeţ
100€
vysoká
(kosenie, údrţba kovových
konštrukcií)
Organizovanie brigád
05/2020
RZM
Obec/Urbár
500€
vysoká
(„pracovná sobota“) +
a ďalej
Motivácia pre mladých (akcia,
opekačka)
Opatrenie: 2.A Zriadenie mládeţníckej klubovne v obci
Vyhľadanie vhodného
06/2020
RZM/Poslanci RZM/Poslanci 0
priestoru na stretávanie
Nájsť koordinátora klubovne
06/2020
RZM/Poslanci RZM/Poslanci 0
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Vypracovanie pravidiel
06/2020
Koordinátor
RZM
0
klubovne a informovanie
Oslovenie sponzorov na
10/2020
RZM/Poslanci
vybavenie
/Koordinátor
Zariadenie miestnosti
06/2020
Koordinátor
RZM
Organizácia pravidelných
2020Koordinátor
RZM
podujatí pre mladých
2021
Opatrenie: 2.B Organizovanie stretnutí mladých ľudí a zástupcov samosprávy
Štvrťročne Obec
Organizovanie stretnutí
RZM
mladých ľudí s vedením obce
na rôzne témy (šport, čo
zlepšiť, akcie) + zápisnica zo
stretnutia
Oslovenie poslancov aj mimo
plánovaných stretnutí
Účasť mladých na
2020
Obec
Mládeţ
zhromaţdeniach obyvateľov
Opatrenie: 3.B Zisťovanie potrieb občanov
Realizácia anonymného
02/2021
Obec
RZM
100€
dotazníka (papierová
i digitálna forma)
Zabezpečiť vyššiu účasť
2020
Obec
Mládeţ
vysoká
mladých obyvateľov na
zhromaţdeniach obyvateľov
Rozšírenie schránky na
2020
Obec
pripomienky o moţnosť
podávania návrhov
Moţnosť aktívneho vyuţívania
webovej stránky pre RZMMládeţnícky parlament
(samostatná sekcia)
Opatrenie: 3.C Zvýšenie informovanosti občanov
Pravidelná aktualizácia
2020webovej stránky a soc.sietí
2021
Aktívne vyuţívanie všetkých
2020Obec
RZM/
informačných kanálov
2021
Poslanci
(rozhlas, web, noviny,
zhromaţdenie obyvateľov)
Vydávanie prílohy
2020Obec
RZM/ZŠ
Zábiedovského oznamovateľa 2021
pre deti a mládeţ
(Zábiedovská ţabka)
Vytvorenie plagátov na akcie
2020Organizátor
2021
akcie
Opatrenie: 3.E Zapojenie mladých ľudí do prípravy a realizácie obecných akcií
Oslovenie a pozvanie mladých priebeţne Obec/
RZM
pri organizovaní podujatí
Poslanci
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Opatrenie: 3.F Odmenenie aktívnych mladých ľudí
1.zhromaţVýročné udelenie odmien pre
Obec
denie
najaktívnejších –
obyvateľov
„Zábiedovské oscary“
v roku

RZM

Vytvorenie motivačného
2020
Obec/
RZM
systému odmeňovania
Poslanci
aktívnych mladých ľudí (napr.
organizovanie zájazdov,...)
Opatrenie: 3.G Zapojenie mladých ľudí do orgánov samosprávy
Oficiálne zaloţenie
02/2020
Poslanci
RZM
mládeţníckeho parlamentu –
uznesenie obecného
zastupiteľstva
Nábor nových členov do RZM
priebeţne RZM
Pozývanie zástupcov
2020Starosta
Poslanci, RZM
mládeţníckeho parlamentu na 2021
zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Opatrenie: 4.B Otvorenie parku pre ľudí
Úprava parku
08/2020
Obec
Dobrovoľníci
Vybavenie parku lavičkami
08/2020
Obec
Dobrovoľníci
Vybavenie parku búdkou na
08/2020
Obec
Mládeţ
knihy
Vytvorenie miesta na
2021
Obec
Urbár/
posedenie (oddychová zóna
Občania
pri rybníku)
Opatrenie: 4.C Zvýšenie atraktivity priestranstiev v obci
Rekonštrukcia zastávky
04/2020
Obec
Dobrovoľníci
(Hámričky)
Pravidelná údrţba a rozšírenie 07/2020
Obec
Dobrovoľníci
podľa moţností verejného
priestoru v Hámričkách
Organizovanie akcií na
2020
RZM
Obec/Urbár
jednotlivých ihriskách
Osadenie náučných /
07/2021
Obec/
Starší
informačných tabúľ (Mapa
Poslanci
občania
chotára s pôvodnými
názvami) + diskusia so
staršími obyvateľmi
Brigáda na čistenie verejných 2020
Obec
Občania
priestranstiev v obci
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200€

0

vysoká

5000€

2000€

vysoká

vysoká

Menný zoznam osôb zapojených do tvorby Koncepcie
Banovčan Ján

Kovaľová Stanislava

Štefánková Júlia

Durčáková Katarína

Kubík Ľuboš

Štefanková Katarína

Dzuriková Martina

Kubík Dominik

Števaňáková Jana

Galčáková Daniela

Kubíková Vlasta

Ťapajová Michaela

Galčáková Iveta

Kubolek Erik

Tkáčová Dominika

Gibaštík Milan

Lekár Mário

Tomčík Daniel

Hlina Denis

Ligoš Peter

Tomčík Ján

Hlinová Katarína

Maga Marek

Tomčík Samuel

Hlinová Marta

Maniak Fero

Tomčík Štefan

Chrenek Dávid

Maniak Peter

Tomčíková Alţbeta

Chrenek Maroš

Matúšková Andrea

Tomčíková Mária

Chrenek Rastislav

Mišeková Ivana

Valek Ivan

Chreneková Mária

Miklúšková Nikola

Valek Matej

Chreneková Slávka

Miklúšková Vanesa

Valek Miroslav

Chreneková Terézia

Mišek Filip

Valek Šimon

Jašušáková Mária

Mišek Jozef

Valeková Daniela

Jašušáková Viktória

Mišek Lukáš

Valeková Ľubica

Jurášková Gabriela

Mišeková Anna

Valeková Ľuboslava

Kameníková Anna

Mišeková Ivana

Vrobelová Martina

Kameníková Irena

Močarníková Rebeka

Záhradníková Klára

Kováčová Miška

Močarníková Vanesa

Záhradníková Magdaléna

Kovaľová Barbora

Povaţanová Katarína

Zuberská Ema

Kovaľová Lenka

Pučať Andrej

Zuberská Jana

Šinálová Nela

Zuberská Veronika

MENNÝ ZOZNAM ODBORNÉHO TÍMU PRE TVORBU KONCEPČNÉHO DOKUMENTU V OBCI:

Radka Valeková
Administratívna pracovníčka implementačného tímu
Anton Chrenek
Pracovník pre implementáciu projektov - oblasť práca s mládeţou
Bibiána Chreneková
Pracovníčka pre implementáciu projektov - oblasť práca s mládeţou
Mgr. Denisa Štureková
Administratívno-technická pracovníčka pre implementáciu procesného modelu
Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.
Manaţérka rozvoja - oblasť vzdelávanie a tvorba stratégií
SPOLUPRÁCA:

Ing. Martin Šturek
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Organizácia realizujúca projekt
PROCES TVORBY DOKUMENTU VIEDLA RADA MLÁDEŢE ŢILINSKÉHO KRAJA
Rada mládeţe Ţilinského kraja je strešnou organizáciou detských a mládeţníckych zdruţení,
mládeţníckych parlamentov, ţiackych školských rád a neformálnych skupín mladých ľudí zo
Ţilinského kraja. Vznikla ako občianske zdruţenie v roku 2001.
Cieľom Rady mládeţe Ţilinského kraja je obhajovať záujmy mladých ľudí vo všetkých
oblastiach ţivota formou poskytovania servisu, vzdelávania a poradenstva, advokáciou,
prezentáciou príkladov dobrej praxe, podporou dobrovoľníctva, obhajobou záujmov
zamestnanosti mladých ľudí a ich bývania, preventívnymi aktivitami, podporou participácie
mladých ľudí na ţivote obcí a škôl, rozvojom mládeţníckych lídrov, výchovou k dodrţiavaniu
ľudských práv a podieľaním sa mladých ľudí na ţivote znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Internetová stránka Rady mládeţe Ţilinského kraja: https://www.rmzk.sk/

Vydala: RADA MLÁDŢE ŢILINSKÉHO KRAJA V RÁMCI PROJEKTU „Zvýšenie občianskej
informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je
podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.
Internetová stránka projektu: https://oip.rmzk.sk/
Rok vydania: 2020
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