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Tvorbu dokumentu realizovala Asociácia krajských rád mládeže a obec Zázrivá s finančnou
podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD – Village youth in dialogue.
Proces tvorby viedla Rada mládeže Žilinského kraja
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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 Zázrivá a aká
bude práca s mládežou, závisí od ľudí, ktorí žijú v obci a od podmienok, ktoré im budú
poskytnuté.
V priebehu roku 2018 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 Zázrivej 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 Zázrivej pracoval aj pracovný tím, zložený z mladých ľudí, zástupcov samosprávy a Asociácie
krajských rád mládeže, 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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ZÁZRIVÁ A JEJ HISTÓRIA
Zázrivá je oravská obec, založená ako valaská obec na území panstva Oravského hradu. Prvá
písomná zmienka je z roku 1556. Obyvatelia boli pastieri, ktorí na Zázrivských lazoch pásli svoje
stáda oviec a kôz, aby uživili svoje rodiny. Tým, že pastieri z hôr schádzali do údolia, začali
vznikať typické zázrivské osady ako Ráztoky, Havrania, Petrová, Biela a ďalšie. V roku 1615 boli
určené definitívne hranice Zázrivej. Počas kuruckých bojov dedina veľmi spustla a postupne jej
zrušili aj valaské výsady. V roku 1785 bolo v Zázrivej 2030 obyvateľov, v roku 1828 to bolo 2600
obyvateľov, neskôr ich počet klesal v dôsledku epidémií a vysťahovalectva, v roku 1828 žilo v
obci 2598 ľudí a v 70. rokoch 20. storočia bola Zázrivá najväčšou obcou na Orave, mala vyše
4100 obyvateľov. Potom počet obyvateľov klesol asi na polovicu. Dnes má Zázrivá okolo 2600
obyvateľov. Rozšíreným pracovným odvetvím je potravinárske odvetvie, zamerané na výrobu a
spracovanie syrových výrobkov. Veľmi dôležitým zdrojom príjmov obce Zázrivá a jej obyvateľov
je cestovný ruch, zameraný na prírodu a šport. Zázrivá má skvelú polohu na dovolenku v prírode,
hneď nad ňou sa týči majestát Veľkého Rozsutca a príroda je tu stále ešte pomerne nedotknutá
ľudskou činnosťou. Medzi tradičné udalosti obce patria Zázrivské dni a Zázrivské halušky,
ktorých hlavným cieľom je pripomínať si valaskú tradíciu obce. K nim sa v posledných rokoch
pridalo Redikanie (vyháňanie oviec a dobytka na pastviny) a Rôsadz (sťahovanie a návrat salaša
z letnej paše, kde sa ovce rozdeľujú majiteľom). Zázrivá je prevažne katolíckou obcou a aj tento
faktor zohráva rolu v obecnom dianí. Významným obdobím obce sú aj odpustové slávnosti. Zo
Zázrivej je to „všade ďaleko“, čo dodáva jedinečný ráz krajine, prostrediu, ale aj ľuďom, ktorí tu
žijú. S týmto faktom treba rátať, pretože nie každý si ho vždy uvedomuje.
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1 VÍZIA OBCE ZÁZRIVÁ PRE MLÁDEŽ DO ROKU 2026
Vízia práce s mládežou v obci Zázrivá obsahuje predstavy o budúcnosti, kde sa chceme v tejto
oblasti do roku 2026 dostať. Na stretnutiach s obyvateľmi Zázrivej boli niekoľkokrát položené aj
otázky: „Ako si predstavujete život vo svojej obci o niekoľko rokov?“, alebo: „Akí by mali byť
mladí ľudia v Zázrivej za pár rokov?“ Názory boli rôzne, ale v mnohých veciach sa účastníci
stretnutí zhodli medzi sebou, ako aj s výsledkami dotazníkového prieskumu. Nasledovná vízia je
teda spoločným výsledkom diskusií a námetov účastníkov participatívneho procesu plánovania
koncepcie.

Našou víziou do roku 2026 je, že:
-

mladí ľudia v obci budú vytrvalí a odhodlaní,

-

bude vytvorený priestor na činnosť mládežníckych organizácií,

-

mladí sa budú aktívne zapájať do diania v obci a prichádzať s konkrétnymi návrhmi na
riešenie problémov,

-

mladí budú mať vzťah k prírode a k prostrediu, v ktorom žijú,

-

sa budú organizovať podujatia pre všetky vekové kategórie,

-

budú aktívne spolupracovať organizácie pôsobiace v obci.
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2 ANALYTICKÁ ČASŤ
2.1 DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Počet obyvateľov v obci Zázrivá v rokoch 2012 – 2018 postupne klesá, znížil sa o 99 obyvateľov
(Tab. 1).
Tab. 1: Vývoj počtu obyvateľov v obci Zázrivá v rokoch 2012 – 2018 (uvedené k 31.12. daného
roka)
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Počet obyvateľov

2 695

2 688

2 657

2 647

2 623

2 614

2 596

Zdroj: Obec Zázrivá

V obci Zázrivá žije ku dňu 12. 02. 2019 spolu 2 595 obyvateľov (z toho 1 293 žien a 1 302 mužov).
Podiel obyvateľov obce do 30 rokov je 38% (Tab. 2). Práve preto si obyvatelia Zázrivej
uvedomujú dôležitosť venovať sa mládeži.
Tab. 2: Vekové zloženie obyvateľov obce Zázrivá k 12.2.20191
Vekové zloženie

Počet obyvateľov

Vyjadrenie v %

0 – 5 rokov

136

5,24

6 – 14 rokov

234

9,02

15 – 18 rokov

119

4,59

19 – 30 rokov

485

18,69

31 rokov a viac

1 621

62,47

SPOLU

2 595

100,00

Zdroj: Obec Zázrivá

1

Vekové intervaly sme vybrali kvôli lepšiemu obrazu, aký počet mladých ľudí, žiakov a študentov v rôznych
vekových intervaloch žije v obci Zázrivá.
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2.2 INŠTITÚCIE PÔSOBIACE V OBCI
2.2.1 Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo tvorí 9 poslancov. Z nich sú dvaja poslanci, ktorí majú vek do 30 rokov.
Priemerný vek všetkých poslancov je 40 rokov.

2.2.2 Školstvo
Základnú školu v obci navštevuje v súčasnosti 210 žiakov a 70 detí Materskú školu. V obci pôsobí
aj umelecká škola – Akadémia muzika Terchová a Zázrivá, Školský klub detí a Centrum voľného
času pri Základnej škole v Zázrivej.
V školskej knižnici sa sformovala neoficiálna družina detí, pre ktoré správkyňa knižnice
pravidelne organizuje čítanie.

2.2.3 Organizácie
V obci existuje pozícia kultúrnej referentky, ktorá organizuje podujatia pre deti a dospelých.
V Zázrivej pôsobí niekoľko spolkov a združení.
Zázrivský aktívny spolok - pracuje s mladými, organizuje športové a outdoorové podujatia,
vytvára priestor na neformálne vzdelávanie v oblasti športu, environmentálnej výchovy
a podobne.
Slovom k Bohu - kresťanské spoločenstvo mladých, ktoré pomáha fare s prácou s mladými
veriacimi. Organizuje akcie a podujatia, ktoré zahŕňajú duchovný aj zábavný rozmer.
TJ Fatran Zázrivá - futbalový tím, ktorého súčasťou sú družstvá mužov, dorastu aj žiakov.
Terchovská dolina MAS - miestna akčná skupina (skratka MAS) je partnerstvo zástupcov
verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území.
Jedným z partnerov je aj Obec Zázrivá, partnermi sú aj Turizmus Zázrivá a Veľká Havrania, s. r. o.
MAS, združujúca dostatočné množstvo skúsených ľudí a inštitúcií, realizuje stratégiu rozvoja na
základe princípov prístupu Leader. Realizácia stratégie spočíva predovšetkým v rozhodovaní o
podpore projektov miestnych subjektov, vrátane ich monitorovania a v realizácii spoločných
rozvojových projektov a programov.
Združenie zázrivských korbáčikárov - ako názov napovedá, združuje výrobcov korbáčikov
v Zázrivej a snaží sa zastupovať ich spoločné záujmy.
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Rímskokatolícka cirkev Zázrivá - organizuje aktivity a udalosti späté s duchovným rozmerom.
ZO ZSCH Zázrivá - členovia organizácie chovajú prevažne králiky, v menšej miere hydinu, holuby
a exotické zvieratá. Taktiež sa členovia zapájajú do aktivít, ktoré sú zamerané na účasť
a organizovanie výstav.
Poľovnícke združenie Zázrivá - združuje poľovníkov v Zázrivej, organizujú spoločné plesy
a prikrmovanie zveri.
EKO Centrum Zázrivá Záchranná stanica - hlavnou náplňou je starostlivosť o zranené zvieratá,
ekovýchova a snaha o vzdelávanie v oblasti starostlivosti o zvieratá a správanie sa v prírode.
Dobrovoľný hasičský zbor Zázrivá - trénuje, súťaží a zasahuje v prípade živelných pohrôm.
Členovia z DHZ trénujú aj deti, ktoré súťažia v hasičských súťažiach.

2.3 DOKUMENTY O MLÁDEŽI
V obci existujú nasledujúce dokumenty, kde sa spomína mládež:
-

Komunitný plán sociálnych služieb – dokument opisuje infraštruktúru a možnosti trávenia
voľného času v obci, pomenúva združenia a organizácie pôsobiace v obci, ktoré sa venujú
práci s mládežou. Najdôležitejšou časťou, kde sa v dokumente spomína mládež, je oblasť
sociálnej ochrany a pomoci,

-

Všeobecné záväzné nariadenie obce o poskytovaní dotácií – sú tu opísané podmienky
a možnosti poskytnutia dotácie z rozpočtu obce na činnosť združení, ktoré pracujú
s mládežou,

-

Dokumenty Základnej školy s materskou školou Zázrivá, školské poriadky a smernice.

2.4 ANALÝZA SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNOK, PRÍLEŽITOSTÍ A OHROZENÍ
Prvým stretnutím, ktoré sme v rámci analýzy súčasného stavu práce s mládežou v obci Zázrivá
zrealizovali, bolo stretnutie so žiakmi základnej školy. Tu sme získali názory a postrehy mladých
ľudí. Ďalšie stretnutia boli so študentmi stredných a vysokých škôl, ktorí prijali naše pozvanie
a boli ochotní sa vyjadriť k položeným otázkam. Tí, ktorí nemali možnosť sa zúčastniť stretnutí,
sa zapojili do prípravy Koncepcie práce s mládežou prostredníctvom anonymného dotazníku.
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Dospelí mali možnosť vyjadriť svoj názor na samostatnom stretnutí, ktorého sa tiež zúčastnili
zástupcovia samosprávy a jednotlivých organizácií pôsobiacich v obci. Následne sme
zorganizovali spoločné stretnutia mladých a dospelých, na ktorých sme okrem problémov
pomenovali aj to, na čo sú obyvatelia Zázrivej hrdí. Výsledkom stretnutí je analýza SWOT –
silných, slabých stránok, príležitostí a ohrození, ktorá opisuje podmienky mladých na život
v obci.
Tab. 3: Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození obce Zázrivá vo vzťahu
k mládeži

SILNÉ STRÁNKY
-

Možnosti na športové aktivity,
lezecká stena,
Záchranná stanica pre zranené živočíchy
a Ekocentrum,
príroda a okolie obce,
tradície a zvyky,
podujatia organizované v obci,
geografická poloha,
dostatok priestoru na aktívne trávenie
voľného času,
dostupné športové vybavenie.

SLABÉ STRÁNKY
-

PRÍLEŽITOSTI
-

-

Možnosť uchádzať sa o granty a dotácie,
získanie prostriedkov zameraných na
rozvoj vidieka a cestovný ruch,
záujem o tradície a zvyky,
informatizácia spoločnosti,
možnosti vzdelávania mládeže
a pracovníkov s mládežouv programoch
IUVENTA a Erasmus+,
aktívne pôsobenie Rady mládeže
Žilinského kraja.

Nezáujem mladých zapájať sa do diania,
chýba priestor na stretávanie sa
mladých,
nedostatok pracovných príležitostí,
malý počet podujatí určených pre deti
a mládež,
veľká rozloha obce a teda aj horšia
dostupnosť do centra obce,
mladým chýba vytrvalosť a motivácia,
nespolupráca medzi generáciami.

OHROZENIA
-

Konzumný štýl života,
informácie z rôznych neoverených
zdrojov.
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2.5 STROM PROBLÉMOV A STROM CIEĽOV
Výstupom spoločných stretnutí mladých ľudí a dospelých bolo vytvorenie stromu problémov.
Táto časť bola veľmi dôležitá, lebo spolu s účastníkmi sme hľadali príčiny a následky problémov,
ktorým sme sa na predchádzajúcich stretnutiach venovali. Niektoré príčiny a následky boli
jednoznačné, iným sme sa museli venovať viac.
Strom problémov bol základom pre vytvorenie priorít na nasledujúce roky a taktiež pre
jednotlivé ciele, opatrenia a aktivity, ktorými chceme tieto priority dosiahnuť. V ďalších častiach
je zobrazený strom problémov a pod ním je strom cieľov. Tieto na seba nadväzujú. Následky
následkov, ak ich chceme odstrániť, stanú sa našimi strategickými cieľmi. Následky v pozitívnom
význame sú cieľmi, odstránenie problému je našou prioritou, príčiny odstránime opatreniami
a príčiny príčin konkrétnymi aktivitami. Splnenie cieľov je závislé od toho, ako naplánujeme
jednotlivé aktivity, ako ich budeme plniť a ako zabezpečíme kontrolu ich plnenia.

3 OBLASTI KONCEPCIE PRÁCE S MLÁDEŽOU
Počas diskusií s mládežou i s dospelými obyvateľmi obce a zástupcami samosprávy a rôznych
organizácií sme dospeli k spoločnej dohode, že v oblasti života mládeže a práce s mládežou
máme v obci dva hlavné problémy:
1. chýba priestor na stretávanie sa mladých,
2. mladí ľudia majú malý záujem o dobrovoľníctvo a angažovanosť v komunite.
Tieto dva problémy sa stanú pre najbližšie obdobie dvoma hlavnými oblasťami koncepcie práce
s mládežou. Spoločne sme zanalyzovali príčiny a následky problémov a vytvorili sme strom
problémov. Za základe stromu problémov sme následne formulovali strom cieľov. Pre každý cieľ
sme definovali indikátor, pomocou ktorého budeme merať jeho splnenie a želaný stav v roku
2026.
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3.1 CHÝBA PRIESTOR NA STRETÁVANIE SA MLADÝCH
3.1.1 Opis problému
Mladí ľudia v obci Zázrivá na stretnutiach, ktoré sme zorganizovali, uviedli ako najčastejšiu
odpoveď na otázku, čo im v obci chýba, to, že sa nemajú kde stretávať so svojimi rovesníkmi
a tráviť voľný čas. Podobne pomenovali tento problém aj dôležití dospelí, ktorí doplnili hneď aj
príčinu toho, prečo mladí tento priestor nemajú. Podľa nich nemajú záujem, a doteraz neprišli
mladí, ani organizácie v obci so žiadnym dopytom na takéto priestory. V obci existuje skupina
mladých, ktorí využívajú na stretávanie sa priestory lezeckej steny, iná skupina priestory fary.
Ani jeden z priestorov nespĺňa ich aktuálne podmienky a požiadavky. Mladí hľadajú priestor, kde
by mohli organizovať rôzne besedy, prednášky, hrať hry, alebo len tak sedieť a rozprávať sa.
Doteraz sa však nenašla osoba, ktorá by prevzala zodpovednosť za takéto priestory a pritiahla
mladých. Obyvatelia, ktorí prišli na spoločné stretnutia, organizované za účelom nájsť nejaké
riešenie, definovali aj následok toho, ak sa problematike priestorov na stretávanie mladých
nebudeme venovať. Podľa nich to môže viesť k úpadku komunitného života a mladí sa nebudú
podieľať na aktivitách obce.

3.1.2 Strom problémov

CHÝBA PRIESTOR NA STRETÁVANIE SA MLADÝCH

PROBLÉM:
Príčina príčin
-

-

mladí nemajú
potrebu
zapájať sa do
diania v obci
nezáujem
o spoluprácu
zo strany
jednotlivých
organizácií
s obcou

Príčina
-

-

nedostatok
zodpovedných
osôb
nebola predložená
požiadavka využitia
priestorov od
organizácií

Následok
-

mladí hľadajú
alternatívy trávenia
voľného času

Následok následkov
-

-

úpadok
komunitného života
v obci
nízka miera
participácie na
aktivitách obce
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3.1.3 Strom cieľov
PRIORITA:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2

VYTVORIŤ PRIESTOR NA STRETÁVANIE SA MLADÝCH

Opatrenie
Zvýšiť počet osôb pracujúcich
s mládežou
Podporiť mladých ľudí v tvorbe
projektov
Sprístupniť športoviská pre mladých
Podporiť mladých k líderstvu
Podporiť športové a iné aktivity
Zriadiť klubové priestory pre mládež
Vybudovať priestory na športovanie

1

Ciele
Vytvoriť pre mladých
aktivity na trávenie
voľného času

Strategický cieľ

Zapojiť mladých do
komunitného života
v obci
2

Vybudovať priestory na
trávenie voľného času

3.1.4 Definovanie cieľov
Cieľ:
Indikátor:
Žiadaný stav v roku 2026:

1. Vytvoriť pre mladých aktivity na trávenie voľného času
Počet vytvorených voľnočasových aktivít pre mladých
Vytvorenie 5 nových aktivít zrealizovaných pre mladých

Cieľ:
Indikátor:
Žiadaný stav v roku 2026:

2. Vybudovať priestory na trávenie voľného času
Vytvorené priestory pre mladých
Vybudované priestory pre mladých na klubovú činnosť
a športovanie

3.2 MLADÍ ĽUDIA MAJÚ MALÝ ZÁUJEM O DOBROVOĽNÍCTVO A ANGAŽOVANOSŤ
V KOMUNITE
3.2.1 Opis problému
Druhým problémom, ktorý bol pomenovaný na spoločných stretnutiach mladých a dospelých, je
nezáujem mladých o dobrovoľníctvo a angažovanie sa v komunite. Mladí ľudia nemajú potrebu
zapájať sa do diania v obci. Tento problém pomenovali dospelí, ale tiež mladí povedali, že
nemajú záujem riešiť záležitosti „dospelých“. Príčiny aktuálnej situácie pomenovali účastníci
stretnutí v nedostatku osôb (starších rovesníkov, dospelých), ktorí by išli mladým príkladom.
Dospelí pomenovali príčiny v tom, že mladí nemajú výdrž a dlho im to nadšenie, ktoré v nich
miestami vzplanie, nevydrží. Aktívne nespolupracovanie organizácií v obci má za následok to, že
podujatia v obci sú organizované väčšinou pre dospelých a nie sú určené pre deti a mládež.
Obec však nemá podnety od mladých ľudí, ako by tieto podujatia mali vyzerať.
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3.2.2 Strom problémov

MLADÍ ĽUDIA MAJÚ MALÝ ZÁUJEM O DOBROVOĽNÍCTVO
A ANGAŽOVANOSŤ V KOMUNITE

PROBLÉM:
Príčina príčin
-

-

mladí nemajú
potrebu
zapájať sa do
diania v obci
nezáujem
o spoluprácu
zo strany
jednotlivých
organizácií
s obcou

Príčina
-

-

-

mladí nemajú
záujem o získanie
informácií, do
akých aktivít sa
dokážu zapojiť
chýbajú dospelí,
alebo starší
rovesníci, ktorí by
išli mladých
príkladom
mladí sa rýchlo
nadchnú a ich
aktivita nemá výdrž

Následok
-

organizovanie podujatí
a aktivít pre dospelých
obec nemá podnety od
mladých ľudí na
vytváranie vhodných
podmienok
mladých nezaujíma
prostredie, v ktorom
žijú a nemajú k nemu
vybudovaný vzťah

-

-

Následok následkov
-

-

úpadok
komunitného života
v obci
nízka miera
participácie na
aktivitách obce

3.2.3 Strom cieľov
PRIORITA:
3.1

3.2
4.1
4.2
5.1

6.1

6.2

MLADÍ SA AKTÍVNE ANGAŽUJÚ V KOMUNITE A VENUJÚ SA
DOBROVOĽNÍCTVU

Opatrenie
Zvýšiť záujem zo strany organizácií pri
organizovaní podujatí pre deti a mládež
s ich aktívnym zapojením
Organizovať besedy a školenia pre
mladých s ich aktívnym zapojením
Pravidelne zisťovať potreby mladých
ľudí v obci
Informovať mladých a organizácie
o aktivitách, do ktorých sa môžu zapojiť
Organizovať aktivity zamerané na
ekovýchovu
Organizovať spoločné podujatia
zamerané na vzájomné odovzdávanie
skúseností
Podporiť podujatia organizované
mladými pre dospelých

3

4

5

6

Ciele
Organizovať podujatia
určené len pre deti
a mládež s aktívnym
zapojením detí a mládeže
Podporiť mladých
v angažovanosti vo
veciach verejných
Zvýšiť záujem mladých
o ochranu životného
prostredia
Zvýšiť záujem
o medzigeneračnú
spoluprácu

Strategický cieľ

Zvýšiť počet
mladých, ktorí
participujú na
aktivitách obce
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3.2.4 Definovanie cieľov
Cieľ:
Indikátor:
Žiadaný stav v roku 2026:
Cieľ:
Indikátor:
Žiadaný stav v roku 2026:
Cieľ:
Indikátor:
Žiadaný stav v roku 2026:

Cieľ:
Indikátor:
Žiadaný stav v roku 2026:

3. Organizovať podujatia určené len pre deti a mládež s aktívnym
zapojením detí a mládeže
Počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež
s aktívnym zapojením detí a mládeže
Zorganizované 2 podujatia ročne
4. Podporiť mladých v angažovanosti vo veciach verejných
Počet aktivít zameraných na zisťovanie potrieb a informovanie
mladých
Každoročne organizované 1 stretnutie vedenia obce s mladými
5. Zvýšiť záujem mladých o ochranu životného prostredia
Počet mladých zúčastňujúcich sa aktivít zameraných na ochranu
životného prostredia
Mladí sa pravidelne zúčastňujú podujatí o ochrane životného
prostredia
6. Zvýšiť záujem o medzigeneračnú spoluprácu
Počet spoločných aktivít mladých a dospelých
Zorganizované workshopy minimálne jedenkrát do roka

4 AKČNÝ PLÁN V OBLASTI PRÁCE S MLÁDEŽOU NA ROKY 2019 – 2026
Ako sme uviedli v analytickej časti, celá koncepcia bola zostavovaná participatívnym spôsobom.
Preto aj pri príprave akčného plánu na najbližšie roky sme sa pýtali obyvateľov Zázrivej
(mladých, dospelých a tvorcov miestnej politiky), aké konkrétne aktivity by sme mali robiť na
splnenie cieľov. Teší nás záujem, že obyvateľom nie sú mladí ľahostajní a poskytli nám množstvo
nápadov, ktoré sme zahrnuli do akčného plánu. Ten obsahuje aktivity, ktoré plánujeme
zorganizovať v najbližších 2 rokoch, ale sú tu aj aktivity, ktoré sú časovo náročnejšie.
K jednotlivým opatreniam v tabuľke sú priradené aktivity.

Opatrenie, Aktivita

Termín

Zodpovedný

Partneri

Financovanie
(výška
financií/zdroj)

1.1
Zvýšiť počet osôb pracujúcich s mládežou
1.1.1 Nájsť zdroj financovania pre
zamestnanca pracujúceho
s mládežou
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1.1.2 Podporiť z rozpočtu obce aktivity
občianskych združení
1.2
Podporiť mladých ľudí v tvorbe projektov
1.2.1 Podporiť besedy a workshopy na
tému tvorba projektov a nápadov
formou poskytnutia priestorov
a finančne
1.3
Sprístupniť športoviská pre mladých
1.3.1 Zabezpečiť zodpovedné osoby
k jednotlivým športoviskám
1.4
Podporiť mladých k líderstvu
1.4.1 Podporiť mladých v účasti na
neformálnom vzdelávaní
1.5
Podporiť športové a iné aktivity
1.5.1 Finančne podporovať činnosť
športových klubov, neformálnych
zoskupení a jednotlivcov
1.5.2 Podporiť vznik krúžkov
2.1
Zriadiť klubové priestory pre mládež
2.1.1 Vytvoriť klubovňu pre mladých
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
4.1
4.1.1

Vybudovať priestory na športovanie
Vybudovať workoutové ihrisko
Počas zimy pripraviť klzisko
Vybudovať detské ihriská
Vybudovať pumptrack
Zvýšiť záujem zo strany organizácií pri organizovaní podujatí
Materiálne a finančne podporovať
činnosť organizácií v obci
Organizovať besedy a školenia pre mladých
Organizovať besedu s hosťom na
rôzne témy
Zorganizovať školenie pre mladých,
ako písať projekty
Pripraviť letné kino
Pravidelne zisťovať potreby mladých ľudí v obci
Zisťovať od žiakov na ZŠ potreby
a návrhy raz ročne

4.1.2 Zriadiť obecnú radu mládeže
4.1.3 Spolupracovať so Žiackou školskou
radou v Zázrivej
4.2
Informovať mladých a organizácie o aktivitách, do ktorých sa môžu zapojiť
4.2.1 Organizovať 1-krát ročne stretnutie
vedenia obce s mladými
4.2.2 Podporiť mladých vo vydávaní
obecných novín K SEBE
4.2.3 Vydávať obecný časopis pre mladých
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5.1
Organizovať aktivity zamerané na ekovýchovu
5.1.1 Organizovať besedy na témy ochrany
prírody
5.1.2 Organizovať workshopy na tému
separácie odpadu
5.1.3 Organizovať podujatia pre žiakov ZŠ
a MŠ zamerané na ekovýchovu
6.1
Organizovať spoločné podujatia zamerané na vzájomné odovzdávanie skúseností
6.1.1 Vytvoriť ochotnícke divadlo v obci
6.2
Podporiť podujatia organizované mladými pre dospelých
6.2.1 Organizovať workshopy s rôznymi
vekovými kategóriami ku tradičným
remeslám (vyšívanie, ...)
6.2.2 Organizovať raz ročne remeselné trhy

5 MONITORING A HODNOTENIE
Na to, aby tento dokument nebol len papierom, na ktorý napíšeme, aké sú naše predstavy a ako
by to mohlo v Zázrivej niekedy vyzerať, je dôležité, aby bolo zabezpečené aj priebežné
monitorovanie a kontrolovanie plnenia jednotlivých cieľov.
Obecný úrad v Zázrivej v spolupráci s mladými raz ročne zorganizuje stretnutie, na ktoré pozve
zástupcov samosprávy, mladých ľudí, ale tiež každého obyvateľa Zázrivej, ktorý sa bude chcieť
vyjadriť k naplneniu cieľov, opatrení a aktivít uvedených v tomto dokumente.
Výstupom stretnutia bude zápisnica, ktorej súčasťou bude vyhodnotenie plnenia indikátorov čo sa splnilo, čiastočne splnilo, alebo nesplnilo. Zápisnica bude následne predložená Obecnému
zastupiteľstvu v Zázrivej a zverejnená k nahliadnutiu verejnosti.
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6 ORGANIZÁCIA REALIZUJÚCA PROJEKT
ASOCIÁCIA KRAJSKÝCH RÁD MLÁDEŽE (AKRAM)
Je strešnou organizáciou rád mládeže s krajskou pôsobnosťou.
Poslaním AKRAMu je združovať a zastupovať na národnej a medzinárodnej úrovni rady mládeže
s krajskou pôsobnosťou za účelom podpory a skvalitnenia ich činnosti, zároveň vytvára priestor
na vzájomnú výmenu skúseností.
Cez krajské rady mládeže je cieľom AKRAMu zastupovať na národnej aj medzinárodnej úrovni
organizovanú aj neorganizovanú mládež, ktorá pôsobí v krajoch Slovenska.
Hlavné ciele sú:
-

tvorba podmienok a výmena príkladov dobrej praxe pre spoluprácu krajských rád
mládeže,

-

obhajovanie a zastupovanie záujmov detí a mládeže v samosprávnych krajoch,

-

prezentácia činnosti krajských rád mládeže,

-

spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy a zahraničím,

-

zabezpečovanie servisu pre krajské rady mládeže predovšetkým v oblasti vzdelávania,
informačných a poradenských služieb, publikačnej činnosti a pod.,

-

realizácia výskumných a prieskumných aktivít v oblasti práce s deťmi a mládežou,
spracovávanie databáz,

-

zapájanie sa do celoslovenských a zahraničných projektov a kampaní s dosahom na
deti a mládež,

-

aktívna spolupráca pri príprave legislatívy a dokumentov týkajúcich sa práce s deťmi a
mládežou.

Internetová stránka Asociácie krajských rád mládeže: www.akram.sk
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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: Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez
projekt VYD – Village youth in dialogue.

Rok vydania: 2019
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