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Obec  
Ľubeľa 



Obec Ľubeľa v spolupráci mládežníckym parlamentom a organizáciami v obci bude 
každoročne pripravovať akčný plán na nasledujúce obdobie (spravidla rok vopred). 
Akčný plán obsahuje konkrétne aktivity naplánované na plnenie stanovených cieľov 
v Koncepcii práce s mládežou v obci Ľubeľa.   
Mládežnícky parlament v spolupráci s Obcou Ľubeľa bude pravidelne kontrolovať 
plnenie jednotlivých cieľov. Výstupom kontroly bude zápisnica, ktorá bude 
predložená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ľubeli a tiež zverejnená 
k nahliadnutiu verejnosti prostredníctvom internetovej stránky obce.  
 
 

Ciele, opatrenia, aktivity Termín Zodpovedný Partneri 
Financovanie 

(výška 
financií/zdroj) 

1 Vytvoriť priestor na trávenie voľného času mladých v obci 

1.1 Pravidelne zisťovať potreby a záujmy mladých v obci podľa veku 

1.1.1 

Organizovať dotazníkové 
prieskumy a iné, 
zamerané na zisťovanie 
potrieb mladých v obci 

počas roka 
(priebežne) 

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

Organizácie 
v obci 

200 Eur 

1.2 Využiť voľné priestory obce pre aktivity mladých 

1.2.1 
Poskytnúť obecné 
priestory na stretávanie sa 
mladých 

počas roka 
(priebežne) 

Obec 
Ľubeľa 

- 100 Eur 

1.3 Rekonštruovať súčasné športoviská 

1.3.1 
Nájsť finančné prostriedky 
na rekonštrukciu 
športovísk 

31.12.2021 
Obec 

Ľubeľa 
- 10 000 Eur 

1.4 Vybudovať nové plochy na trávenie voľného času 

1.4.1 
Vybudovať outdoorové 
ihrisko 

31.12.2020 
Obec 

Ľubeľa 
- 10 000 Eur 

1.4.2 Vytvoriť oddychovú zónu 31.12.2021 
Obec 

Ľubeľa 

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

5 000 Eur 

1.4.3 
Vytvoriť priestory na 
premietanie filmov v 
exteriéri 

30.06.2020 
Obec 

Ľubeľa 

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

2 500 Eur 

2 Zvýšiť počet aktivít pre deti a mládež 

2.1 Organizovať spoločné aktivity organizácií 

2.1.1 Organizovať letné kino 
júl 

a august  

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

Organizácie 
v obci 

500 Eur 

2.1.2 Zorganizovať MDD jún 

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

Organizácie 
v obci 

700 Eur 

2.2 Zvýšiť informovanosť o pripravovaných aktivitách 

2.2.1 
Vytvoriť v obci 
informačné tabule 

31.08.2020 
Obec 

Ľubeľa 

Mládežnícky 
parlament 

obce Ľubeľa 
1 500 Eur 



2.3 
Organizovať aktivity pre mladých s aktívnym zapojením mladých do 
prípravy 

2.3.1 
Zorganizovať športový 
deň 

30.09.2020 
Obec 

Ľubeľa 
Organizácie 

v obci 
2 000 Eur 

2.4 Zvýšiť účasť rodičov na aktivitách svojich detí 

2.4.1 
Organizovať spoločnú 
aktivitu pre deti 
a rodičov 

31.08.2020 

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

Organizácie 
v obci 

1 000 Eur 

3 Zvýšiť medzigeneračnú spoluprácu 

3.1 Finančne podporiť aktivity so zapojením rôznych vekových skupín do 
prípravy a realizácie 

3.1.1 
Zorganizovať svetový 
deň prvej pomoci 

30.09.2020 
Červený 

kríž - 
Ľubeľa 

Mládežnícky 
parlament 

obce Ľubeľa 
500 Eur 

3.2 Zorganizovať aktivity, kde budú zastúpení mladí a seniori 

3.2.1 
Organizovať cestu 
rozprávkovým lesom 

31.08.2020 
Obec 

Ľubeľa 
Organizácie 

v obci 
500 Eur 

4 Zvýšiť bezpečnosť detí a mladých na cestách 

4.1 Zvýšiť informovanosť obyvateľov obce (o tom, čo obec robí a plánuje 
robiť pre zvyšovanie bezpečnosti) 

4.1.1 

Formou plagátov 
a letákov informovať 
obyvateľov o nebezpečí 
na cestách 

počas roka 
(priebežne) 

Obec 
Ľubeľa 

Mládežnícky 
parlament 

obce Ľubeľa 
300 Eur 

4.1.2 

Na informačných 
tabuliach v obci zverejniť 
informácie o prevencii 
k zvýšeniu bezpečnosti 

31.12.2020 
Obec 

Ľubeľa 

Mládežnícky 
parlament 

obce Ľubeľa 
1 000 Eur 

4.3 Organizovať besedy na tému zvyšovania bezpečnosti 

4.3.1 
Zorganizovať besedu 
s bezpečnostnými 
zložkami 

31.12.2020 

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

Obec Ľubeľa 200 Eur 

5 Zvýšiť záujem o ochranu životného prostredia 

5.1 Zapojiť organizácie v obci do prevencie a envirovýchovy 

5.1.1 
Vytvoriť video o separácii 
odpadu 

31.12.2021 

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

Obec Ľubeľa 3 000 Eur 

5.2 Organizovať workshopy, prednášky na tému ochrany životného 
prostredia 

5.2.1 
Zorganizovať prednášku 
o separácii odpadu pre 
rôzne vekové kategórie 

marec 

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

Organizácie 
v obci 

150 Eur 

5.3 Organizovať podujatia na likvidáciu čiernych skládok odpadu 

5.3.1 Zrealizovať Deň Zeme apríl 

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

Organizácie 
v obci 

200 Eur 

 


