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s 200 dobrovoľníkmi.
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 V týždni od 14.-18.6.2021 sa v Žilinskom kraji realizoval
netradičný Festival ľudskosti mladých 2021. Mladí ľudia vyšli do
ulíc, nemocníc, domovov sociálnych služieb, predajní, škôl, kde
šírili povzbudenie a motiváciu. Festival sa konal vo všetkých 5
regiónoch kraja a zapojilo sa do neho 200 dobrovoľníkov z 21
mládežníckych zoskupení.
Mladí ľudia po dlhom čase „pandemického uzatvorenia
spoločnosti“ skonštatovali, že doba, ktorú prežívame negatívne
ovplyvnila prejavy radosti, vďačnosti, ocenenia obetavosti u
obyvateľov, ktorých stretávajú. Prepadajú strachu z budúcnosti.
Prišli preto s nápadom realizovať aktivitu, ktorá sčasti vráti do
životov druhých nadšenie a chuť radostne žiť. Tak vznikol
Festival ľudskosti mladých.
Mladí ľudia si pripravili motivačné myšlienky a spolu s ružami a
čokoládovými kvetmi ponúkali ľuďom povzbudenie, pozornosť a
láskavosť. Ľudia v uliciach miest a obcí, v domovoch sociálnych
služieb, školách, úradoch, predajniach a iných zariadeniach s
prekvapením a nadšením prijímali z rúk mladých ľudí drobnú
pozornosť s milým slovom. Rozdalo sa 1 500 ruží, 1 500
čokoládových kvetov a mnoho mladými vlastnoručne
vyrobených pozdravov, záložiek, krabičiek.
Mladých ľudí zapojených do festivalu bolo možné stretnúť v
Liptovskom Mikuláši, Kysuckom Novom meste, Turčianskych
Tepliciach, Žiline, Tvrdošíne, Trstenej, Nižnej, Zákamennom,
Dolnom Kubíne, Čadci a v Martine. Išlo o nultý ročník krajského
festivalu, ktorý sa konal pod záštitou predsedníčky Žilinského
samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a bol súčasťou Roka
dobrovoľníctva, ktorý vyhlásil Žilinský samosprávny kraj.
Organizátorom Festivalu bola Rada mládeže Žilinského kraja.
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 Návrat do reality bežných dní asi nebol pre všetkých
jednoduchý. Po dlhej dobe karantény a vyučovania
prostredníctvom online priestoru sa konečne otvorili brány
škôl a mohli sme sa opäť stretnúť osobne a čiastočne začať
fungovať ako pred tým. A aby sme si návrat do spoločne
trávených dní spríjemnili a privítali letný čas, zorganizovali
sme Festival farieb, ktorý sa na našej škole konal 7.-11.6.2021.
Každému dňu pripadla jedna farba, do ktorej sme sa jednotne
obliekli. Študenti mali tiež možnosť prejaviť svoju hravosť a
optimizmus pri výzdobe svojich kmeňových tried do farieb
veselej dúhy. 
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 Tohtoročný EkoKvíz bol prvý ročník tohto podujatia.
Cieľom podujatia bolo vzdelávať sa v environmentálnych
témach hravou formou a prispieť k zmene správania sa v
oblasti ekológie. Kvíz prebiehal v on-line priestore od 22.
4. 2021 do 21. 5. 2021. Celkovo hodnotíme tento kvíz
veľmi pozitívne. Hoci sme niektoré veci vedeli, získali
sme sa aj nové a zaujímavé informácie. Veľa z nich je
veľmi znepokojujúcich. Hlavne, čo sa týka plastov a
prírody.
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 V rámci Roku dobrovoľníctva sa žiačky III. K
zúčastnili výzvy organizovanej Sekciou mládeže
ŽSK Vyčistime spolu kraj. V stredu 5. mája 2021
sme spolu zbierali odpadky v okolí Oravskej
priehrady, a tak sme mohli prispieť ku krajšiemu
životnému prostrediu v našom kraji.

Vyčistime spolu kraj
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 OZ MISIA MLADÝCH ,
TVRDOŠÍN

Cheesecake podľa Mary 
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Spolu s CheesyMary-Čízkejk podľa
Mary sme zahájili cheesecakové
kurzy s prvými rodinkami v
náročných životných situáciách a
zariadeniami sociálnych služieb.
Cheesecake je plný tvarohu a
ovocia a preto je nielen chutný ale
aj zdravší ako komerčne kupované
sladkosti. Naviac môžu rodiny takto
ušetriť ďalšie korunky. Kurz potrvá
do augusta a plánujeme do neho
zapojiť až 100 účastníkov.
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Druhý ročník memoriálu
Adriána Sivoňa U20 

Turnaj bol pre chlapcov vo veku U 20, divokú kartu dostalo
mužstvo Starci Veteránka zo strediska SDB Námestovo. Už v
prvom zápase zistili, že to nebude ľahké, keď proti SFKO
prehrávali 2:4. Prekvapenie sa nekonalo a zápas otočili na 6:4.
Mužstvo Wamp vyhralo v skupine všetky zápasy. V zápasoch s
SFKO a Starcami Veteránka sa natrápili s výsledkami 2:1.
Mužstvá Fenomén, Rick & Roll a Micro team boli nesmierne
vyrovnané, nasvedčujú tomu aj výsledky.

 DOMKA, NÁMESTOVO

https://www.facebook.com/CheesecakepodlaMary/?__cft__%5b0%5d=AZVVfl02IZ1Fj4rpAH8fnGGKKJW-hoEh9YwL8UaR15z42C-5KAWr6RAExh36pBhu3C_OyNW3ZK3i-TFTH48xr7Cb1lu2XZfuSPapv9K_5Ctwf5oWvHb4Wmw7R69X3fp5utZOA1A_fwvsBmfa45euJgSqBPZvVCGXfRUXQb5LnH8Y5IERQw4j3H14zP_PIyo_VJ8&__tn__=kK-R
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Akcia najmladších
miništrantov  
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V nedeľu16.5. mali stretko najmladší miništranti „Rytieri oltára“,
podobne ako niekedy prví chlapci z oratória dona Bosca, mali v
pláne ísť na nedeľnú prechádzku. Bohužiaľ počasie neprialo
tomu, aby sa výlet uskutočnil, preto program bol zmenený. A po
detskej omši chlapci spolu s animátormi išli do oratória, kde
prežili krásne chvíle plné zážitkov a radostnej atmosféry. Po
dlhej covidovej prestávke oratórium ožilo a ozývalo sa
radostným smiechom a výkrikmi natešených chlapcov.
Samozrejme nechýbal priestor na modlitbu a formačné vstupy.
Celá akcia sa zavŕšila desiatkom ruženca a slovkom s
povzbudením príkladu sv. Dominika Savia: s veselosťou a
skutočnou radosťou vytvárať spoločenstvo, ktoré chce kráčať za
svätosťou
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Etapová hra BUDÚCNOSŤ   
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Fénixáci si vyzdobili svoje okolie, nasadili nové stromčeky,
upravili náučné chodníky a takýmto spôsobom sa zapojili do
ďalšieho kola etapovej hry. Pri náročných prácach poprosili
svojich starších kamarátov o pomoc. Takto urobili dobrý skutok
nielen najmladší, ale aj starší členovia. Zbieranie vrchnáčikov
prebieha v ZO Krásno nad Kysucou po celý rok, pretože vždy sa
nájde niekto, kto práve tieto vrchnáčiky potrebuje. Naposledy
ich odovzdali na nový invalidný vozík. Keďže počas Veľkonočných
sviatkov boli všetci v karanténe tak sa im nepodarilo odovzdať a
ani vyrobiť veľkonočné pohľadnice, samozrejme si to vynahradili
pohľadnicami ku dňu matiek. Vyrobili tiež pozdravy, srdiečka,
kvety a odovzdali mamám, starým mamám a takto potešili
všetky mami vo svojom okolí. Tiež vyrobili darček k 30. výročiu
DO FÉNIX v podobe originálnych voňavých ruží, ktoré prišli na
Ústredie poštou.
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 eRko   Žilina

Celoslovenská rada eRka
 

Do kampane MINIdigi sa zapojilo viac ako 97 detských skupín,
mladých i rodín z celého Slovenska. Cieľom MINIdigi je, aby deti a
mladí nachádzali správnu mieru vo využívaní médií v digitálnej
dobe.

18. – 20. júna 2021 sa stretlo 34 delegátov zo všetkých siedmych
území na Celoslovenskej rade eRka. Program zahŕňal
rozhodovanie o dôležitých otázkach súvisiacich s činnosťou
eRka, diskusné skupiny pred schvaľovaním strategického plánu
na roky 2021 – 2025, nová ročná téma a pod. Na Celoslovenskej
rade sme začali aj putovanie relikvií sv. Košických mučeníkov.
Súčasťou víkendu bol aj čas na budovanie spoločenstva a čas na
modlitbu, kde sme vyprosovali dobro pre eRko. Celoslovenská
rada je najvyšší rozhodovací orgán eRka

Mládežnícke noviny
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MINIdigi eRko 
 



 NODAM Zubrohlava

Stretká ZOOM s deťmi 
 

V Zubrohlave deti vytvorili priateľské spoločenstvo pri
súťažiach a hrách. Podujatie podporilo socializáciu detí po čase
striktných opatrení.

 
 
 
 
 V Zubrohlave sa deti pravidelne stretávali online formou,

kým to ešte nebolo možné osobne. Pripravovali si hádanky,
príbehy a spoločne sa zabávali.

Mládežnícke noviny
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RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO
KRAJA

Teambuilding žiackych
školských rád 

V Malej Fatre sa 11.-12.6.2021 uskutočnila teambuildovka členských
žiackych školských rád RMŽK zo stredných škôl. Večerný program
bol zameraný na budovanie vzťahov. Nasledovalo “prespávanie”
pod holým nebom a ráno výbeh na vrch Osnica v Malej Fatre.
Cestou späť sa mladí dobrovoľníci zamerali na zber odpadkov v
prírode okolo turistického chodníka.

Mládežnícke noviny
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Sekundovka povzbudenia
 s RMŽK

 Pondelková 30 sekundovka povzbudenia s motivačnou
myšlienkou od mladých ľudí, ktorá bude robiť svet ľudí krajším
a bohatším. Sekundovka stále beží. Ponuka pre teba: Nahraj
alebo vytvor krátke video s motivačnou myšlienkou ktorú
odkazuješ.



SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB
ČADCA

Mládež zo ŽŠR informuje: “V dňoch 17.06 a 18.06. sa naša žiacka
školská rada prvý krát zapojila do projektu s názvom Festival
ľudskosti mladých, ktorý organizovala RŽMK s tímom Darinky
Čiernikovej. Našou úlohou bolo priniesť do života ľudí radosť,
nadšenie a chuť do života po ťažkom období spojenom s
pandemiou Covid-19. Pre zamestnancov školy a žiakov sme si
pripravili krásne ruže, menšiu sladkosť a citát, ktorý im vyčaril
úsmev na tvári. Akcia sa konala počas vyučujúcich hodín, tak aby
učitelia a žiaci boli milo prekvapení. Na druhý deň sme projekt
realizovali na Palarikovej ulici v Čadci, kde sme ľudí potešili
rovnakým spôsobím. Sme veľmi radi, že sme túto akciu mohli
zrealizovať a pozerať sa úsmevy ľudí ,ktoré nám spríjemnili deň.
Dúfame, že akcia sa uskutoční aj budúci rok. “

Festival ľudskosti mladých
Mládežnícke noviny
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SPOJENÁ ŠKOLA TVRDOŠÍN

O Festivale, ktorí realizovali mladí hovoria: “Prvý deň sme mali
stanovisko pred nemocnicou v Trstenej (HNsP). Tu sme
zastavovali pacientov vychádzajúcich z nemocnice a tiež
zdravotníkov, ktorým sme podarovali ružičku alebo čokoládku
s motivačnou myšlienkou. Medzitým náš žiak hral na
harmonike ľudové pesničky, dievčatá spievali, aj okoloidúci si s
nami zaspievali a dokonca aj zatancovali. Potom sme sa
presunuli do Tvrdošína do predajne COOP Jednota pozdraviť
pani predavačky a kupujúcich a následne do MOM na
Medvedzí.. Všade sme sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou a
vďačnosťou. Druhý deň sme sa rozhodli venovať žiakom,
učiteľom a ostatným zamestnancom našej školy. Zriadili sme si
stánok na hlavnej chodbe, kde sme si pripravili košíčky s
darčekmi – čokoládkami a citátmi rozdelenými podľa toho, či
chceme potešiť seba alebo druhých.                                                       
„Zaskočilo nás, že väčšina ľudí nám chcela za darčeky platiť
alebo si mysleli, že vyberáme príspevky na nejakú charitu.
Nemohli uveriť, že dostanú niečo zadarmo, len tak, aby sme im
urobili radosť a vyčarili úsmev na tvári.”

Festival ľudskosti mladých
Mládežnícke noviny
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SPOJENÁ ŠKOLE V NIŽNÁ

U nás festival takto bežal píšu zo ŽŠR: ” Na spoločnom stretnutí
našej žiackej školskej rady si žiaci rozdelili svoje úlohy, ktoré
mali prispieť k úspešnej realizácií Festivalu ľudskosti. Žiačky
našej školy, ktoré študujú študijný odbor grafický dizajn, navrhli
motivačnú pohľadnicu. Pri jej tvorbe sa inšpirovali dielom
Michelangela Buonarrotiho. Následne na tieto pohľadnice
pripevnili pralinky, ktoré nám poskytla RMŽK, za čo sme Vám
veľmi vďační. Tieto pohľadnice jedna skupina naši žiakov
rozdávala obyvateľom obce Nižná, pričom s nimi viedli
povzbudzujúce rozhovory. Ľudia boli vraj veľmi milí a priateľskí a
boli prekvapení takou milou akciou. Druhá skupinka žiakov
realizovala aktivitu na našej škole. Najprv si vyrobili farebné
štítky s motivačnými citátmi. Zvolili si veselé neónové farby.
Tieto štítky nalepili na balíčky s cukríkmi a čokoládkami a tie
rozdávali žiakom a zamestnancom našej školy. Ako prechádzali
po jednotlivých triedach, pýtali sa žiakov a zamestnancov, čím by
mohli niekomu spraviť radosť. Najčastejšie odzneli odpovede ako
kúpiť niekomu sladké, kvietok, pozvať ho na kávu alebo čaj, ale
vyskytli sa aj odpovede, že spraviť dobrý skutok a niekomu
pomôcť. Po skončení aktivity sme sa s chlapcami a dievčatami
rozprávali o tom, aké mali z toho dňa dojmy. Na ich tvárach bolo
vidieť úsmevy a čistú radosť z toho, ako ľudia na nich reagovali.
Aj napriek uponáhľanej dobe, v akej žijeme, si ľudia, ktorých
oslovili, našli čas a porozprávali sa s nimi. Najlepší pocit mali z
toho, že ich úsilie a snaha mala medzi všetkými pozitívnu odozvu
, ľudia im ďakovali a chválili ich. V utorok sme sa rozchádzali s
otázkou, akú ďalšiu aktivitu ideme ešte realizovať. “

Festival ľudskosti mladých
Mládežnícke noviny
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OBCHODNÁ AKADÉMIA DMJ
ČADCA

O svojom zapojení sa do
Festivalu píšu členovia ŽŠR: “
Rozdávanie čokoládových
kvetov študentom a kvetov
pedagógom, upratovačkám a
kuchárkam. Popri tom sme im
povedali o dôvodoch prečo
sme sa zapojili do tohto
festivalu a o čo vlastne ide.
Bola to rozhodne veľmi dobrá
akcia, pri ktorej sme videli
pedagógov naozaj šťastných z
takejto maličkosti a toto
rozhodne pomôže k budovaniu
dobrých vzťahov na území
školy. Taktiež táto akcia
zlepšila náladu na celej škole
keďže každý bol rád, že niečo
dostal a my ako ŽŠR sme boli
nadšený z toho ako moc sa to
všetkým páčilo.”

RADA MLÁDEŽE MOS
ZÁKAMENNÉ

Festival ľudskosti mladých
Mládežnícke noviny
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Účastníčka, ktorá šírila
myšlienku Festivalu sa zdieľa:
” Veľmi dobrý zážitok. Boli
sme super tím aj sme
nadviazali nové spolupráce
hlavne zo staršími
obyvateľmi. Ideme im už
pomôcť z rekreačným
miestom v babinci u nás v
obci. Aj seniori nás pozvali na
svoje stretnutie a spoločne
aktivity. Veľa ľudí sa až
rozplakalo od šťastia, boli
radi že niekto si váži ich
prácu a obetovanie svojho
voľného času.”



SÚKROMNÉ CVČ PRI ICM,
N.O. MARTIN

Mladí ľudia povedali: “CVČ pri ICM, n.o. Martin v spolupráci s
GVPT Martin sa zapojilo do aktivít Festivalu ľudskosti
mladých ľudí 2021, ktoré boli zamerané na povzbudenie ľudí,
na šírenie radosti a obohatenie života pozornosťou mladých
ľudí, žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov GVPT v
Martine. Členovia krúžku Zdravý životný štýl pod vedením
Mgr. Lucie Smižíkovej pripravili (napiekli) koláčiky šťastia,
ktoré ozdobili priloženou motivačnou myšlienkou. V utorok
(15.6.) žiačky navštívili pedagógov a ostatných zamestnancov
školy a darovali im krásne ružičky s poďakovaním za ich
náročnú prácu a starostlivosť. V stredu, dňa 16. júna 2021 bol
hlavný festivalový deň, v priestoroch školy a pod altánkom v
areáli GVPT ponúkali sladkosti a chutné koláčiky s
motivačnou myšlienkou. Tu si žiaci posedeli pri príjemnej
hudbe a porozprávali sa. “

Festival ľudskosti mladých
Mládežnícke noviny
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SOŠ POLYTECHNICKÁ 
L. MIKULÁŠ

OZ Centra sociálnych služieb ANIMA o mladých zapojených do
festivalu napísali: ” V stredu 16.06.2021 navštívili našich klientov
študentky Strednej odbornej školy polytechnickej v Liptovskom
Mikuláši.. Zapojili sa do projektu Festival ľudskosti mladých ľudí
2021, ktorý prebiehal v týždni od 14. do 18. júna 2021. Mladí sa
rozhodli sa, že v rámci neho navštívia práve naše zariadenie.
Priniesli 150 čerstvých rezaných ruží, ktoré sami ozdobili s
farebnými stužkami s povzbudzujúcimi citátmi. Cieľom bolo aspoň
čiastočne vrátiť do života medzi ľudí radosť, nadšenie a chuť žiť po
ťažkom období spojenom s pandémiou ochorenia Covid-19. Naši
klienti veľmi pozitívne zareagovali na túto nečakanú aktivitu. Boli
milo prekvapení, jedna klientka im z vďaky zarecitovala báseň
Fialky od Milana Rúfusa, od iných dostali dievčatá sladkosti a od
všetkých vrúcne poďakovanie.”  

SOŠ DOPRAVNÁ ŽILINA

Festival ľudskosti mladých
Mládežnícke noviny
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Mladí ľudia svoju aktivitu popísali takto: ” Spoločne sme
navštívili onkológiu v Žilinskej nemocnici, aby sme poďakovali
zdravotníkom za prácu, ktorú vykonávajú. Vieme, že ich práca je
hlavne v tejto dobe náročná a veľakrát nedocenená. Priniesli
sme im ruže, čokoládové kvety a chutné cookies, čo im vyčarilo
úsmev na tvári.”



DOBROVOĽNÍCI ZO ŽILINY A
DOLNÉHO KUBÍNA

Mladí ľudia o svojom zážitku píšu: “V stredu sme prevzali zo
sídla RMŽK ruže s motivačnou myšlienkou a naplánovanou
trasou sme rozdávali náhodným ľuďom ruže. Zameriavali sme
sa hlavne na ľudí, ktorí boli očividne uponáhľaní, vyzerali
mrzuto, mamičky s deťmi, starý ľudia a pod. Ich výrazy boli
prekvapujúce a neveriacky od nás prijali túto neobyčajnú
radosť. Stalo sa aj že bola naša myšlienka odmietnutá. Okrem
náhodných okoloidúcich sme boli potešiť aj pracovníkov ŽSK a
samozrejme že sme nechali ružu aj našej pani županke. Bola to
pre nás nová a veľmi príjemná skúsenosť. Týmto spôsobom
sme mali možnosť urobiť aj malý prieskum – ľudia sú naučení
že nič nie je zadarmo, majú problém prijímať a zastaviť sa.
Veríme, že myšlienku ktorú si našli na ruži ich určite potešila a
možno sa konečne zastavili a usmiali sa na svet. Obohatil nás
hlavne fakt, že úsmev ľudí bol v tom momente v našich
rukách. Bolo to krásne.”
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DOBROVOĽNÍCI ZO ŽILINY A
DOLNÉHO KUBÍNA

Mladí ľudia o svojom zážitku píšu: “V stredu sme prevzali zo
sídla RMŽK ruže s motivačnou myšlienkou a naplánovanou
trasou sme rozdávali náhodným ľuďom ruže. Zameriavali sme
sa hlavne na ľudí, ktorí boli očividne uponáhľaní, vyzerali
mrzuto, mamičky s deťmi, starý ľudia a pod. Ich výrazy boli
prekvapujúce a neveriacky od nás prijali túto neobyčajnú
radosť. Stalo sa aj že bola naša myšlienka odmietnutá. Okrem
náhodných okoloidúcich sme boli potešiť aj pracovníkov ŽSK a
samozrejme že sme nechali ružu aj našej pani županke. Bola to
pre nás nová a veľmi príjemná skúsenosť. Týmto spôsobom
sme mali možnosť urobiť aj malý prieskum – ľudia sú naučení
že nič nie je zadarmo, majú problém prijímať a zastaviť sa.
Veríme, že myšlienku ktorú si našli na ruži ich určite potešila a
možno sa konečne zastavili a usmiali sa na svet. Obohatil nás
hlavne fakt, že úsmev ľudí bol v tom momente v našich
rukách. Bolo to krásne.”

Festival ľudskosti mladých
Mládežnícke noviny

Rada mládeže Žilinského kraja18



SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB
DOLNÝ KUBÍN

Festival realizovali dva dni a tu ich pohľad na prežité chvíle na
Festivale: „Kvety a čokoládky, ktoré sme odovzdali do Centra
sociálnych služieb Prameň a Zariadenia pre seniorov a domova
sociálnych služieb tu v Dolnom Kubíne. Kde sme si zároveň
spolu dohodli podnety na spoločnú vzájomnú spoluprácu v
blízkej budúcnosti. Pokračovali  sme netradičnou aktivitou
Kaviareň dobrých skutkov – našom meste sme poskytovali
okoloidúcim kávu za dobrý skutok – objatie, bozk, stretnutie,
pomoc. Ten si vybrali sami z našej ponuky, niektorí skutok i
zrealizovali okamžite. Tabuľou vďaky sme chceli poskytnúť
možnosť poďakovať sa komukoľvek, za čo kto uzná za vhodné.
Viacerí sa obzreli v duchu za posledným náročným obdobím a
našli, za čo radi poďakovali. Pri písaní pomohli i naši žiaci –
organizátori. Pomohli sformulovať ďakovné slová a trpezlivo si
vypočuli ľudské príbehy. V našej Kaviarni sa zastavili ľudia
všetkých vekových skupín. Často sa ponáhľali, ale našli si
chvíľu a prekvapení sa zaujímali o podujatie.”
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SZŠ V ŽILINE

O svoje zážitky z aktivity sa podelili členovia ŽŠR a ich
koordinátorka: “ Aj my, členovia ŽŠR a koordinátor ŽŠR, v
priestoroch Strednej zdravotníckej školy Žilina a v Dome sv.
Lazara v Žiline realizovali akciu Festival ľudskosti mladých
2021 v spolupráci s organizátorom Radou mládeže Žilinského
kraja. Doobedných hodinách spomínaná akcia prebiehala v SZŠ
v Žiline, potom sa koordinátor a členovia presunuli do Domu
sv. Lazara, kde v uvedenej akcii pokračovali. Ešte pred
plánovanou akciou si členovia ŽŠR pripravili všetky potrebné
rekvizity a vytvorili kreatívnu nástenku, ktorá vystihovala
podstatu celého Festivalu ľudskosti mladých 2021. Všetkých
prítomných obdarovali krásnou kvetinkou, sladkou
čokoládkou, cukríkmi, no najmä milým slovom v podobe
úprimného a čistého citu a výstižnou motivačnou myšlienkou,
pripevnenou na ruži i čokoláde.

Festival ľudskosti mladých
Mládežnícke noviny

Rada mládeže Žilinského kraja20



SÚKROMNÁ STREDNÁ
ODBORNÁ ŠKOLA ŽILINA

Koordinátorka ŽŠR uviedla: ” Ako učiteľ som mala možnosť byť
súčasťou vynikajúcej aktivity, stráviť čas spoločne so žiačkami
pri inej než vzdelávacej aktivite. Aktivita však mala výchovný
rozmer – dievčatá videli, aké pocity sa zobrazia v tvári každého
človeka, ktorého chcú potešiť iba tak, nezištne. Zažili príjemný
pocit, keď mohli niekoho obdarovať a mali možnosť vidieť, čo
je skutočná radosť, pričom odmenou im bol úsmev na tvárach
ľudí.”
Zapojení mladí ľudia vyjadrili: “Zážitok dnešného dňa: ľudia
boli v šoku. Mnoho ľudí odmietlo zobrať si len tak ružu alebo
čokoládku či motivačnú myšlienku. Strach počas
pandemického času urobil svoje. Rozšírila sa nedôvera. Bojíme
sa veriť dobrým úmyslom. Mnohí ľudia najskôr predpokladali,
že ide o nejakú verejnú zbierku. Neverili, že ničím nemusia
prispieť. Mnohí len tak “na ulici” nikdy nedostali kvet či
drobnú pozornosť. Je potrebné to zmeniť – to je výzva. Poďme
robiť svet vľúdnejším a krajším.”
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SOŠ LESNÍCKA TVRDOŠÍN

Pod záštitou Rady mládeže Žilinského kraja sa naši chlapci z
1.C a 2.C triedy zapojili do Festivalu ľudskosti mladých ľudí
2021. Bola to aktivita mladých ľudí zameraná na prejavenie
ľudského prístupu k ostatným obyvateľom obce, mesta, školy,
rôznych zariadení. V rámci tejto aktivity sme sa zamerali na
povzbudenie ľudí, na šírenie radosti a obohatenie života
pozornosťou mladých ľudí a podarovaným cukríkov, lístkov s
povzbudzujúcimi myšlienkami, kvetmi a krásnou hudbou. Naši
študenti zahrali na heligónkach a harmonike, ponúkali
okoloidúcim sladkú drobnosť s motivačnou myšlienkou. V
rámci tejto aktivity sme tiež rozdali okolo 100 čerstvých
rezaných ruží s povzbudzujúcimi citátmi. Našim cieľom bolo
aspoň čiastočne vrátiť do života medzi ľudí radosť, nadšenie a
chuť žiť po ťažkom období spojenom s pandémiou ochorenia
Covid-19. Spoločne sme sa zhodli, že ľudia kladne zareagovali
na túto aktivitu a obohatili nás pozitívnou spätnou väzbou.
Našim študentom ďakujeme za participáciu na tejto aktivite a
tešíme sa na ďalšie výzvy.
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SOŠ PEDAGOGICKÁ
TURČIANSKE TEPLICE 

Neboli sme na ňu pripravení. Pandémia prišla ako nečakaný a
nechcený hosť. Hosť, ktorý nás okradol o mnoho vecí, zážitkov,
príležitostí, osobných stretnutí, pohodu, entuziazmus, radosť,
pozitívne naladenie. Obral nás aj o mnohé objatia a úsmevy, a
preto si Rada mládeže Žilinského kraja na základe podnetu
samotných mladých ľudí pripravila podujatie s názvom
FESTIVAL ĽUDSKOSTI MLADÝCH a zúčastnili sme sa tohto
podujatia, ktorého posolstvom bolo vrátiť do životov ľudí
nadšenie a chuť radostne žiť.

MESTSKÝ PARLAMENT
MLADÝCH TURČIANSKE

TEPLICE 
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“Akcia bola zameraná na aktivity pre seniorov. V priestoroch U
Palatína v našom meste v parku sme zorganizovali v
popoludňajších hodinách niekoľko aktivít, presnejšie hod loptou
do nádoby, hod šípkami do terča a kolky. Podľa počtu získaných
bodov sme ohodnotili najlepších seniorov v týchto konkrétnych
disciplínach troma miestami a menšou výhrou, ktorú sme si
sami zabezpečili. Aktivita obohatila náš organizačný tím najmä
o skúsenosti práce so staršou generáciou a organizáciou akcie
podobného aktívneho typu. ” napísali z MPM.



SZŠ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
 

V dňoch 15.6.2021 a 17.6.2021 sme sa ako žiačky Strednej
zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši zúčastnili Festivalu
ľudskosti mladých ľudí. Podujatie prebiehalo pod záštitou Rady
mládeže Žilinského kraja a predsedníčky Žilinského
samosprávneho kraja, Eriky Jurinovej. Tento festival bol pre
nás veľkou príležitosťou. Príležitosťou aspoň nejakým
spôsobom prejaviť ľudskosť, pomôcť druhým a hlavne vyčariť
úsmev na utrápenej tvári, ktorá doslova čaká na zázrak.
Vybrali sme si dobrovoľnícku činnosť, ktorou sme aspoň
trochu pomohli ľuďom bez domova. Spríjemnili sme im dlhé
chvíle a každého, kto sa prišiel najesť do Slovenského
červeného kríža v Liptovskom Mikuláši, sme obdarili malým
darčekom. Bola to čokoládová ruža, ktorou sme prejavili kúsok
súcitu a poukázali na to, že aj v tých najhorších chvíľach je tu
vždy niekto, kto rád pomôže.
Táto akcia otvorila oči aj nám. Uvedomili sme si, že povolanie,
ktoré sme si vybrali zahŕňa viac, ako sa zdá. Ale aj napriek
tomu sme odhodlané pomáhať ľuďom a prejavovať spomínanú
ľudskosť každý jeden deň. Týmto by sme sa chceli poďakovať
za úžasnú skúsenosť do života, a veríme, že ich bude ešte
mnoho.
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HOTELOVÁ AKADÉMIA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Členovia Žiackej školskej rady sa zapojili do akcie Festival
ľudskosti 2021. V uliciach Liptovského Mikuláša rozdávali ruže
a krabičky s drobnou sladkosťou a milými slovami tak šírili
vďačnosť, radosť a potešenie. Oslovili tak ľudí z prvých línií -
zdravotníkov, predavačov, lekárnikov, zamestnancov pošty,
zamestnancov Palúčanskej pekárne a tiež ľudí v uliciach,
ktorých táto pozornosť veľmi potešila. Mladí ľudia po čase
„pandemického uzatvorenia spoločnosti“ skonštatovali, že sa
stratila radosť, vďačnosť a obetavosť v spoločnosti. Preto prišli
s návrhom zrealizovať aktivitu, ktorá by aspoň z časti vrátila
do našich životov nadšenie a chuť radostne žiť. Tak vznikol v
spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja nápad vytvoriť
Festival ľudskosti mladých. Sme radi, že sme sa mohli do tejto
krásnej akcie zapojiť a už teraz sa tešíme na jej pokračovanie.
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GYMNÁZIUM KYSUCKÉ
NOVÉ MESTO

Naša škola sa zúčastnila nultého ročníka Festivalu ľudskosti
mladých ľudí 2021. Ideou podujatia bolo len-tak obdarovať a
spestriť deň okoloidúcim. Podarilo sa nám na tvárach občanov
mesta vyčariť množstvo úsmevov, potešiť malou pozornosťou
alebo krátkym rozhovorom a vylepšiť im krásny slnečný deň.
Festival sa začal pred Mestským úradom v Kysuckom Novom
Meste. Gymnazisti si pripravili zaujímavé vystúpenia v speve,
hre na klavíri, husliach či harmonike. Okoloidúci si mohli
našich talentovaných spolužiakov nielen pozrieť, ale boli milo
prekvapení, keď sme ich obdarovali ružou, stuhou s citátom
alebo sladkou maškrtou. Chceli by sme sa poďakovať
primátorovi mesta Kysucké Nové Mesto Ing. M. Mihaldovi za
výpomoc pri organizácii podujatia. Vďaka patrí aj Rade
mládeže Žilinského kraja a organizačnému tímu mladých ľudí
za poskytnutie prostriedkov a v neposlednom rade sa chceme
poďakovať Žiackej školskej rade a Mgr. M. Macušovej za
realizáciu tohto pekného podujatia. Myšlienka Festivalu
ľudskosti mladých ľudí sa nám tak zapáčila, že už teraz
netrpezlivo očakávame vyhlásenie prvého ročníka.
.
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SOŠ PODNIKANIA A SLUŽIEB
NÁMESTOVO 

V utorok sme boli aj my súčasťou krásneho podujatia Festivalu
ľudskosti mladých ľudí organizovaného Radou mládeže
Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky Žilinského
samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. So žiakmi sme navštívili
klientky DSS v Zubrohlave a krízového centra Dom Charitas sv.
Hildegardy z Bingenu v Rabči. Potešili sme ich malým
darčekom a po dlhej dobe aj časom stráveným spolu.

.
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