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ÚVOD 

Koncepcia práce s mládežou je základným dokumentom, ktorý napomáha vytvoreniu a rozvíjaniu 

mládežníckej politiky na miestnej úrovni. To, aká bude mládež v obci Nededza a aká bude práca 

s mládežou, závisí od ľudí, ktorí žijú v obci a od podmienok, ktoré im budú poskytnuté.  

V priebehu roku 2018 - 2019 bol dokument: Koncepcia práce s mládežou v obci Zázrivá na roky 2019 – 

2026 zostavovaný participatívnym spôsobom. Do jeho prípravy boli zapojení mladí ľudia, pracovníci 

s mládežou a zástupcovia obecnej samosprávy.  

Tvorba dokumentu v analytickej fáze začala stretnutiami s mladými ľuďmi (žiakmi základnej školy, 

potom žiakmi stredných a vysokých škôl). Občania Nededze mali možnosť vyjadriť svoj názor 

a pripomienky aj počas elektronického prieskumu vyplnením dotazníka. Súbežne prebiehali aj stretnutia 

s pracovníkmi s mládežou v obci a zástupcami obecnej samosprávy.  

V Nededzi pracoval aj pracovný tím, zložený z mladých ľudí, zástupcov samosprávy a Rady, ktorého 

úlohou bolo sumarizovať výstupy z jednotlivých stretnutí.  

POUŽITÉ POJMY 

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 náležitosti, ktoré sú dôležité pre 

rozdelenie práce a dosiahnutie vytýčených cieľov. 

Mládež – v § 2 ods. a zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou 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 mládežník 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 želanej situácie. Je zrkadlovým obrazom stromu problémov. 

Z negativistického „stromu problémov“ vytvárame pozitívny „strom cieľov“. Všetko to, čo chceme 

dosiahnuť, tvorí naše ciele.  
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1    VÍZIA OBCE NEDEDZA PRE MLÁDEŽ DO ROKU 2026 

Vízia obce Nededza vznikla zo získaných podnetov občanov rôznej vekovej kategórie od žiakov 

základných škôl až po zástupcov seniorov. Vízia vznikala na základe rôznych metód ako 

braninstroming, diskusie a dotazníkový prieskum, pomocou ktorých sme získavali názory a diskutovali 

o nich tak, aby sme získali dohodu. Na základe výslednej dohody účastníkov sme následne vypracovali 

nasledovnú víziu o tom, akí by mali byť mladí ľudia v obci v roku 2026 a ako si predstavujeme prácu s 

mládežou v uvedenom roku.  

Mladí ľudia v obci Nededza v roku 2026 budú: 

- ochotní spolupracovať s obcou a podieľať sa na aktivitách realizovaných obcou, 

- dobrovoľne sa podieľať na vedení obecnej rady mládeže a motivovať ďalších mladých ľudí, aby svoj 

voľný čas trávili na území obce, 

- v spolupráci s obcou poskytovať príležitosti na aktívne trávenie voľného času mladých ľudí v obci a 

podporovať sebarozvoj. 

Práca s mládežou v obci Nededza v roku 2026 bude: 

- organizovaná  a systematicky riadená s podporou obce, 

- o spolupráci rôznych zoskupení, ktoré sa v obci angažujú pri organizovaní voľného času mladých 

ľudí. 
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2    ANALYTICKÁ ČASŤ 

2.1 ANALÝZA SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNOK 

Analýza silných a slabých stránok v obci vznikla z podnetov mladých ľudí a zástupcov dospelých 

občanov v obci, ktorí sa zúčastňovali  úvodných stretnutí. Na stretnutiach sme prostredníctvom 

skupinovej práce analyzovali a odpovedali na otázky o možnostiach trávenia voľného času pre mladých 

ľudí a tiež sme sa ich pýtali, na čo sú v obci hrdí. Na zistenie slabých stránok obce sme im položili dve 

otázky:, V prvej kde mali napísať, čo im v obci chýba a v druhej otázke sa mali zamyslieť, čomu by sa 

venovali, keby boli starostom alebo poslancom obecného zastupiteľstva, a kde vidia priestory na 

zlepšenia v obci.  

1. Možnosti trávenia voľného času pre mladých v obci: 

• Straník, 

• kostol - spevokol, 

• divadlo Naopak, 

• futbal + iné letné športové aktivity, 

• morový cintorín, 

• piváreň, 

• huby + turistika, 

• bežky + iné zimné športové aktivity, 

• punč. 

2. Mladí ľudia v obci sú hrdí na: 

• všetko z predchádzajúceho bodu č. 1, 

• otvorené príležitosti, 

• kultúrna komisia, 

• starosta s víziou, 

• futbalistov, 

• materská škola, 

3. Ak by mladí boli poslancom alebo starostom obecného zastupiteľsta, venovali by sa: 
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• vybudovaniu šatne pre divadlo, 

• vybudovaniu workoutového ihriska, 

• zveľadeniu parku – zeleň v obci, v centre, 

• kontrole a možnosti parkovania pred rodinnými domami, 

• rekonštrukcii knižnice, 

• dokončeniu kaštieľa, 

• vybudovaniu mládežníckeho klubu, 

• sezónnym festivalom, 

• odstráneniu oplotenia – sprístupneniu ciest v prírode, 

• obmedzeniu prístupu motorových vozidiel, kontrole (les), 

• zapojeniu sa do nepesticídového programu. 

2.2 STROM PROBLÉMOV A STROM CIEĽOV 

V tejto časti sa budeme venovať analýze problémov, ktoré sme definovali na stretnutiach s obyvateľmi 

obce rôznej vekovej kategórie s rôznymi zástupcami subjektov v obci. Uvedené výstupy sú spoločným 

výsledkom a dohodou medzi jednotlivými účastníkmi stretnutí. Štruktúra stromu problémov pozostáva z 

pomenovania problému, jeho príčiny a príčin týchto príčin, následkov a následkov uvedených 

následkov. Strom cieľov vyplýva zo stromu problémov, nadväzuje naň. V strome cieľov sme 

pomenovali aktivity, opatrenia, priority, ciele a strategické ciele. Strom problémov a strom cieľov sme 

spracovali podľa príručky Strategické plánovanie samosprávy - praktický poradca na ceste k úspešnému 

rozvoju obcí, miest a regiónov. 
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3    OBLASTI KONCEPCIE PRÁCE S MLÁDEŽOU 

Oblasti koncepcie práce s mládežou obsahujú pomenované problémy v obci, ktoré sa týkajú práce s 

mládežou vo veku od 0 - 30 rokov, a ktoré podľa účastníkov stretnutí je nevyhnutné riešiť pre zlepšenie 

práce s mládežou v obci. K nasledovným problémom sme sa dopracovali prostredníctvom 

zrealizovaných stretnutí, na ktorých sme pomenovávali problémy, ich príčiny, následky a následne sme 

sa zhodli a pomenovali 3 základné problémy v oblasti práce s mládežou:  

1. Chýba aktivita a záujem mladých ľudí o dianie v obci a možnostiach trávenia voľného času v 

Nededzi, 

2. Nedostatočná informovanosť o možnostiach trávenia voľného času a seba rozvoja v obci, 

3. Chýba miestnosť na spoločné trávenie voľného času pre mladých ľudí s inými záujmami ako 

majú futbalisti a hasiči. 

3.1  CHÝBA AKTIVITA A ZÁUJEM MLADÝCH ĽUDÍ O DIANIE V OBCI A MOŽNOSTIACH 

TRÁVENIA VOĽNÉHO ČASU V NEDEDZI 

3.1.1  Opis problému 

Mladí ľudia v obci Nededza nemajú záujem o trávenie voľného času v obci a tiež nemajú záujem o veci 

verejné. Zadefinovaný problém: "Chýbajúca aktivita mladých ľudí o dianie v obci a možnostiach 

trávanie voľného času v Nededzi” vychádza z dôsledku, že v obci nie je veľa mladých ľudí, ktorí by 

mali záujem tráviť v Nededzi čas nakoľko majú dostatok možnosti a príležitosti trávenia voľného času v 

okolitých obciach a krajskom meste Žilina vzdialené od obce len 7 km s dobrou dopravnou 

dostupnosťou mestskej hromadnej dopravy. Nakoľko v obci nie je Základná škola, mladí ľudia v tomto 

veku už trávia školský čas v susedných obciach a tiež zároveň aj mimoškolský čas nakoľko tam majú 

kamarátov a možnosti záujmovej činnosti po škole. Mladí ľudia žijúci v obci nemajú dostatočnu 

motiváciu zaujímať sa o veci verejné v obci a tiež tráviť voľný čas.  
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3.1.2  Strom problémov 

3.1.3  Strom cieľov 

Cieľ: Podporovať rozvoj obce prostredníctvom realizovania aktivít pre mladých a s mladými. 

Indikátor: Počet zrealizovaných aktivít.  

Želaný stav v roku 2026: Budú mladí ľudia organizovať 2 aktivity rôčne na podporu rozvoja obce pre 

maldých ľudí.  

Cieľ: Motivovať mladých ľudí k účasti na obecných aktivitách. 

PROBLÉM: Chýba aktivita a záujem mladých ľudí o dianie v obci a možnostiach 
trávenia voľného času

Príčina príčin Príčina Následok Následok následkov

- nechce sa im nič 
robiť, sú 
zvyknutí, že to 
za nich niekto 
urobí 

- väčšie mesto - 
viac možnosti  

- nie je človek, 
ktorý by to 
organizoval 

- nespolupracuje 
mládež s obcou

- nemajú motiváciu 
- príliš veľa možnosti 

trávenia voľného času 
v Žiline 

- trávia voľný čas v 
susedných obciach, 
ktoré majú možnosti, 
ktoré sú zaujímavejšie

- obec bude stagnovať 
- mladí stratia 

rebríček hodnôt 
- odchod z obce za 

aktivitami 
- závislosť na 

sociálnych sieťach 
- závislosť na 

omamných látkac

- problém sa bude 
prehlbovať, mladí 
budú viac a viac 
odchádzať mimo obce 

- budú hľadať iné 
aktivity mimo obce s 
vyššou kvalitou a do 
obce prídu len prespať 

- strata spolupatričnosti 
k obci 

- vandalizmus 
- bude chýbať 

socializácia v skupine 
mladých 

- strata kontaktu s 
realitou 

- vznik problémov v 
rodinách

PRIORITA:
Chýba aktivita a záujem mladých ľudí o dianie v obci a 

možnostiach trávenia voľného času
Opatrenie Ciele Strategický cieľ

1.1 Motivovať a podporovať mladých ľudí k 
realizovaniu aktivít pre mladých.

Podporovať rozvoj obce 
prostredníctvom 

realizovania aktivít pre 
mladých a s mladými. 

Motivovať mladých ľudí 
k účasti na obecných 

aktivitách.

Udržať mladých ľudí 
v obci a viesť k 

spolupatričnosti.

1.2 Propagovať aktivity, ktoré sa v obci robia 
- spôsobom prístupnejším mladým. 
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Indikátor: Počet mladých ľudí zúčastnených na aktivitách obce.  

Želaný stav v roku 2026:  Mladí ľudia budú nie len účastníkmi na obecných aktivitách alebo budú sa 

podieľať aj na organizácii aktivít.  

Strategický cieleľ: Udržať mladých ľudí v obci a viesť k spolupatričnosti. 

Indikátor: Počet mladých ľudí, ktorí trávia v obci voľný čas. 

Želaný stav v roku 2026:  Mladí ľudia budú tráviť voľný čas v obci. 

3.2 NEDOSTATOČNÁ INFORMOVANOSŤ O MOŽNOSTIACH TRÁVENIA VOĽNÉHO ČASU 
A SEBA ROZVOJA V OBCI 

3.2.1  Opis problému 

Mladí ľudia v obci Nededza vnímajú nedostatočnú informovanosť o možnostiach trávenia voľného času 

a sebarozvoja v obci. Popisujú aktuálne možnosti zverejňovania informácií ako nedostatočne zaujímavé 

a atraktívne pre mladých ľudí. Aj keď všetky aktivity sú zverejnené na webovej stránke obce, tiež 

facebookovej stránke obce a v obecnom rozhlase. Zároveň aktivity, ktoré sa realizujú, nie sú priamo 

zamerané namladých ľudí, aj keď môžu poskytovať možnosť sebarozvoja na podieľaní sa pri ich 

realizácii, čo však nie je dostatočne zdieľané medzi mladými a nie sú poskytnuté tieto možnosti 

sebarealizácie a sebarozvoja priamo, s oslovením mladých ľudí. 

3.2.2  Strom problémov 

PROBLÉM:
Nedostatočná informovanosť o možnostiach trávenia voľného 

času

Príčina príčin Príčina Následok Následok následkov

- nevhodné 
načasovanie 

- ignorácia 
množstva 
informácií 

- nezáujem o 
obecné dianie 

- chýba osobný 
kontakt  

- nie je nutné 
potvrdenie o 
účasti

- nie je určené vhodné 
miesto ani spôsob ako 
informovať mladých 
ľudí 

- nie je veľké množstvo 
aktivít pre mladých 
ľudí

- zaniknutie možnosti 
trávenia voľného 
času  

- nedostatočná 
rôznorodosť aktivít 
na podporu 
sebarozvoja

- zaniknutie aktivít, 
ktoré sa doposiaľ 
realizovali
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3.2.3 Strom cieľov 

Cieľ: Vytvoriť priestor na realizáciu aktivít pre mladých ľudí na území obce na základe analýzy potrieb. 

Indikátor: Priestor (klub) pre mladých ľudí. 

Želaný stav v roku 2026:  Zriadený klub pre mladých, ktorí tam trávia voľný čas a organizujú aktivity 

pre rozvoj mladých ľudí v obci.  

Strategický cieleľ:  Propagovať aktivity, ktoré sa obci relaizujú spôsobom vybratým mladými ľuďmi, 

aby sme zaistili účasť na aktivitách. 

Indikátor: informačný systém o propagovaní aktivít. 

Želaný stav v roku 2026:  Mladí ľudia sa budú zúčastňovať aktivít pretože bude nový informačný 

systém o aktivitách.  

3.3 CHÝBA MIESTNOSŤ NA SPOLOČNÉ TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASI MLADÝCH ĽUDÍ S 
INÝMI ZÁUJMAMI AKO JE FUTBAL A HASIČI 

3.3.1  Opis problému 

Nasledujúci problém mladí ľudia a dospelí považujú za jeden zo základných problémov motivácie, 

angažovanosti a trávenia voľného času v obci Nededza. Tým, ktorí sa nevenujú futbalu, dobrovoľnému 

hasičskému zboru a netrávia svoj voľný čas v kostole, chýba priestor, kde by sa mohli stretávať a 

venovať sa aktivitám na podporu sebarozvoja (čítanie kníh, šach, spoločenské aktivity - hry, filmové 

večery a pod.). Uvedené aktivity mladí ľudia vyhľadávajú v krajskom meste Žilina, prípadne v 

PRIORITA:
VHODNÝM SPÔSOBOM INFORMOVAŤ MLADÝCH ĽUDÍ O 

MOŽNOSTIACH TRÁVENIA VOĽNÉHO ČASU A 
SEBAROZVOJA V OBCI

Opatrenie Ciele Strategický cieľ

3.1 Aktivity propagovať na vhodne 
zvolenom mieste vybratom mladými 
ľudmi. Vytvoriť priestor na 

realizáciu aktivít pre 
mladých ľudí na území 

obce na základe 
analýzy potrieb.

Propagovať aktivity, 
ktoré sa obci 

relaizujú spôsobom 
vybratým mladými 
ľuďmi, aby sme 
zaistili účasť na 

aktivitách.

3.2 Realizovať širšiu ponuku aktivít pre 
mladých.

3.3     Poskytnúť mladým možnosť realizovať 
aktivity: “mladí mladým”.
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susedných obciach, ktoré im tieto možnosti trávenia voľného času poskytujú a tak odchádzajú z obce a 

strácajú motiváciu angažovať sa v obci a tráviť v nej svoj voľný čas, mimo trávenia voľného času v 

domácich priestoroch - kde prevládajú aktivity za PC a nie na podporu socializácie. 

3.3.2  Strom problémov 

3.3.3 Strom cieľov 

PROBLÉM:
Chýba miestnosť na spoločné  trávenie voľného času mladých 

ľudí s inými záujmami ako je futbal a hašiči

Príčina príčin Príčina Následok Následok následkov

-   mladí sa hanbia 
- nemajú 

informácie 
- prevláda 

nevedomosť 
- nepropagujeme 

dobré príklady 
(vzory) 

- generačné 
problémy 

- strata zvyku 
chodiť na 
aktivity 

- nedostatok 
inovatívnych 
myšlienok, 
nápadov

- nikomu ešte nenapadlo 
požiadať o takéto 
priestory pre klub 
mladých  

- nie je miesto, kde by 
klubovňa mohla 
vzniknúť  

- nedostatočné 
pochopenie mladých 
ľudí  

- financie 
- nie je čas na 

vybudovanie 
miestnosti 

- nedostatočný osobný 
kontakt s mládežou 

- nedostatočne 
vytvorená motivácia 
mladých v obci 

- mladí budú tráviť viac 
času doma za TV a PC, 

- nebudú sa stretávať s 
kamarátmi z obce aj 
mimo školy, ale len v 
škole,  

- budú odchádzať za 
trávením voľného času do 
Žiliny 

- budú sa uzatvárať do seba 

- pôjdu za aktivitami do 
inej obce 

- zvyšovanie počtu 
mladých ľudí, ktorí 
podliehajú neželaným 
návykom 

- podpora “mama 
hotelov” 

- nebudú rozumieť sami 
sebe 

- strata komunikácie a 
socializácie v 
komunite

PRIORITA: ZRIADIŤ MIESTNOSŤ NA SPOLOČNÉ TRÁVENIE VOĽNÉHO 
ČASU PRE MLADÝCH ĽUDÍ S ROZLIČNÝMI ZÁUJMAMI

Opatrenie Ciele Strategický cieľ

3.1 Iniciovať mladých ľudí, aby požiadali o 
priestory na zriadenie klubu pre mladých, Umožniť realizovanie 

stretnutí mladých v 
komunite.

Rozšíriť možnosti 
trávenia voľného 
času a sebarealizácie 
pre mladých ľudí do 

30 rokov v obci.
3.2 Organizovať osobné stretnutia: mladí s 

obecným zastupiteľstvom.

$10



Cieľ: Umožniť realizovanie stretnutí mladých v komunite. 

Indikátor: Priestor (klub) pre mladých ľudí. 

Želaný stav v roku 2026:  Zriadený klub pre mladých, ktorí tam trávia voľný čas a organizujú aktivity 

pre rozvoj mladých ľudí v obci.  

Strategický cieleľ:  Rozšíriť možnosti trávenia voľného času a sebarealizácie pre mladých ľudí do 30 

rokov v obci. 

Indikátor: Počet realizovaných aktivít v zriadenom klube mladých mladých a samosprávy.  

Želaný stav v roku 2026:  Mladí spoločne so samosprávou budú organizovať aktivity pre mladých.  

4    ZOZNAM NAVRHOVANĆH AKTIVÍT 

Aktivity k problému 3.1 

- prenechať iniciatívu realizovať aktivity pre mladých mladými, 

- pozývať mladých ľudí na obecné formálne i neformálne aktivity, 

- nájsť mladého lídra, ktorý sa bude venovať práci s mladými. 

Aktivity k problému 3.2 

- systematicky realizovať  harmonogram aktivít pre mládež v obci. 

Aktivity k problému 3.3 

- poskytnúť mladým ľudom možnosť podať návrh na zriadenie miestnosti, 

- poskytovať mladým informácie cez sociálne siete, 

- prostredníctvom dôležitých dospelých vytvárať dobré príklady pre mladých, 

- systematicky organizovať aktivity pre mladých na základe analýzy potrieb v pravidelných 

intervaloch. 
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5    MENNÝ ZOZNAM TÍMU 

Mgr. Karina Grobarčíková (Facilitátor - Rada mládeže Žilisnkého kraja) 

Alica Hodásová (Obec Nededza - Administratívno-technický pracovník pre implementáciu procesného 

modelu) 

Katarína Ďugelová (Obec Nededza - Administratívny pracovník implementačného tímu) 

Alžbeta Zuskáčová (Obec Nededza - Pracovník pre implementáciu projektov - oblasť práca s mládežou) 

6    MENNÝ ZOZNAM ZAPOJENÝCH ÚČASTNÍKOV DO PROCESU 
Čierniková Darina 

Židek  Zuzana 

Štureková Denisa 

Jancová Jana 

Bernátová Magdaléna 

Barnášová Zuzana 

Čierniková      Mária  

Zuskáčová Alžbeta 

Grobarčíková Karina 

Hodásová Alica 

Ďugelová  Katarína 

Vajdová Beáta 

Remková  Romana 

Ďungelová  Silvia 

Telečáková  Sára 

Čapliar  Andrej 

Cesneková  Adriana 

Konek   Peter 

Zuskáč  Jakub 

Šeligová  Tatiana 

Medvedíková  Eva 

Bros  Miloš 

Ondrová  Kristína 

Hazda  Matúš 

Vangel  Andrej 

Cesnek  Dávid 

Dvořák  Richard 

Senko  Jakub 

Milo  Kristián 

Milo   Dominik 

Ďuríček  Matúš 

Vajda  Anton 

Mravec  Peter 

Vajda  Matej 

Aneštík  Mark 

Horecký  Samuel 

Trnková Romana 

Maršalová  Monika 

Staňová  Janka 

Frniak   Marián 

Vajdová  Zuzana 

Vajdová  Adela 

Ďugel   Vendelín 

Vajda  Dušan 
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Hrušková  Barbora 

Čížová Drusková Zuzana 

Číž  Martin 

Fatura  Jozef 

Faturová  Helena 

Brosová  Lenka 

Mravec  Marián 

Mravec             Miloš 

Ďugelová  Veronika 

Ďungelová  Gabriela 

Mravcová  Zuzana 

Ďungel  Tibor 

Mravcová  Jana 

Mravcová  Michaela 

Bielková  Juliána 

Hriníková  Marianna 

Čapliarová  Jana 

Sňahničanová Andrea 

Feriancová  Mária 

Ferianec  Ján 

Trnovec  Matej 

Staňo   Jakub 

Massa  Karolína 

Trnovcová  Elena 

Janeková  Emília 

Janek   Peter 

Stenchláková  Martina 

Ondrová  Katarína 

Ďugelová  Mária 

Ďugel   Miroslav 

Zuskáčová Renáta 

Zuskáč  Pavol 

Jakubík Rastislav 

Jakubík Juraj 

Ďugel   Jozef 

Janek  Miloš 

Ťažká  Ľuboslava 

Sklenárová  Mária 

Janušová  Darina 

Slotová Jozefína 

Turaček Milan 

Ďugel   Vladimír 

Staňo   Pavol 

Vajda  Ivan 

Drábik  Milan 

Cesnek Marián 

Maršalová  Monika 

Galadík Peter 

Ďuríček  Ľudovít 

Ďuríček  Ladislav 

Mašura  Jozef 

Žideková Zoja 
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7    ORGANIZÁCIA REALIZUJÚCA PROJEKT 

PROCES TVORBY DOKUMENTU VIEDLA RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA 

Rada mládeže Žilinského kraja je strešnou organizáciou detských a mládežníckych združení, 

parlamentov mladých, žiackych a študentských školských rád a neformálnych skupín mladých ľudí zo 

Žilinského kraja. Vznikla ako občianske združenie v roku 2001.  

Cieľom Rady mládeže Žilinského kraja je obhajovať záujmy mladých ľudí vo všetkých oblastiach života 

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 živote obcí a škôl, rozvojom 

mládežníckych lídrov, výchovou k dodržiavaniu ľudských práv a podieľaním sa mladých ľudí na živote 

znevýhodnených skupín obyvateľstva. 

Internetová stránka Rady mládeže Žilinského kraja: www.rmzk.sk 

Vydala: RADA MLÁDŽE ŽILINSKÉHO 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. 

Rok vydania: 2019
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