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ÚVOD
Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) a obec Likavka sa podpisom memoranda
zaviazali spolupracovať v rámci projektu: Zvýšenie občianskej informovanosti
a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných, ktorý sa realizoval
v dvanástich samosprávach Žilinského kraja.
Prostredníctvom spolupráce RMŽK a zástupcov jednotlivých samospráv s odborníkmi
z rôznych oblastí chceme v zapojených obciach vytvoriť prostredie priaznivé na
dlhodobú, systematickú a efektívnu prácu s mládežou.
Projekt, v rámci ktorého vznikal tento dokument, prebiehal v obci Likavka v mesiacoch
september 2018 – august 2019. Počas tohto roku sme v obci zorganizovali 22 stretnutí
s obyvateľmi obce, kde mali účastníci možnosť vyjadriť svoje názory a nápady.
Úlohou tejto koncepcie je priblížiť aktuálne problémy a starosti mladých v Likavke.
Počas stretnutí účastníci pomenovali niekoľko tém, ktorým sme sa venovali. Taktiež
sme si stanovili vízie, kde sa chceme v najbližších rokoch v práci s mládežou v obci
posunúť.
Do projektu a vytvorenia Koncepcie práce s mládežou sme sa rozhodli zapojiť preto,
aby sme podporili mladých v angažovaní sa v obci, ale aj preto, aby sa v Likavke zvýšil
počet aktívnych mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o život a dianie v obci.
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TERMINOLÓGIA
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.
Obecná rada mládeže – neformálna alebo formálna skupina mladých ľudí, ktorá
spolupracuje so samosprávou, zastupuje záujmy mladých ľudí, sieťuje rôzne subjekty
a skupiny, ktoré sa v obci venujú mládeži.
Participácia – spolupráca, aktívne sa podieľanie na niečom – osobná angažovanosť
jednotlivca, súčinnosť.
Platforma – zoskupenie organizácií v obci, ktoré sa venujú práci s mládežou,
respektíve ich činnosť vytvára aktivity a podmienky pre mládež.
Samospráva – pod týmto pojmom rozumieme územnú samosprávu, t. j. samostatné
riadenie vlastných záležitostí v obci, meste a regióne občanmi prostredníctvom
volených zástupcov.
Strom problémov – je vyjadrením spoločného názoru zúčastnených na projekte
o existujúcej negatívnej situácii 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. PROCES TVORBY KONCEPCIE
Proces tvorby tohto strategického dokumentu začal po podpísaní memoranda o
spolupráci medzi Radou mládeže Žilinského kraja a vedením obce Likavka v septembri
2018.
Od októbra 2018 prebiehali v obci analytické stretnutia, kde sme sa zamerali na
pomenovanie silných a slabých stránok, ktoré ovplyvňujú život mladých v obci. Ďalej
sme sa venovali pomenovaniu vízie, ako ideálnej predstavy o mladých ľuďoch.
Najrozsiahlejšia časť stretnutí bola
zameraná na pomenovanie problémov, ktoré ovplyvňujú život mládeže, ich príčin aj
následkov. Analyticko-diskusných stretnutí sa zúčastnilo 84 obyvateľov Likavky –
mladých ľudí, ale i starších, zástupcov samosprávy a rôznych inštitúcií, ktoré pôsobia
v obci.
Na to, aby sme oslovili pri tvorbe koncepcie čo najväčšie množstvo obyvateľov,
prebiehal súbežne so stretnutiami aj online dotazníkový prieskum, do ktorého sa spolu
zapojilo 83 obyvateľov.
Počas 22 stretnutí, ktoré sme počas trvania projektu zorganizovali, sme sa hlavne
venovali zisťovaniu potrieb obyvateľov a následne sme na základe získaných
podkladov vypracovali strom problémov a strom cieľov. Následne sa nám spoločne
podarilo vytvoriť akčný plán, ktorý obsahuje množstvo aktivít na dosiahnutie
stanovených cieľov uvedených v strome cieľov.
Akčný plán bude počas najbližších rokov dopĺňaný, upravovaný, ale čo je hlavné,
samospráva ho bude spoločne s mladými vyhodnocovať.
V rámci projektu v našej obci vznikla aj Obecná rada mládeže, pozostávajúca
z nadšených mladých ľudí, ktorí chcú svoj voľný čas venovať aktivitám v obci.
Okrem vytvorenej Obecnej rady mládeže a strategického dokumentu Koncepcia práce
s mládežou sa organizácie v obci Likavka zaviazali v spoločnom memorande, že spravia
všetko pre to, aby svojimi aktivitami napomáhali k zlepšovaniu podmienok pri práci
s mládežou v obci, jej spolupráci so samosprávou aj celou obecnou komunitou
a spoločne tak prispievali k rozvoju komunity v obci.
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2. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY ŽIVOTA MLADÝCH ĽUDÍ
V OBCI LIKAVKA
Na jednom z prvých stretnutí s mladými ľuďmi v obci sme spoločne pomenovali silné
a slabé stránky – teda tie charakteristiky a javy v obci, ktoré oni sami považujú za
pozitívne (silné stránky) alebo negatívne (slabé stránky).
Silné stránky

Slabé stránky

- Likavský hrad

- Chýba komunitné centrum

- Hasičská zbrojnica

- Nedostatočné vybavenie v škole

- ZŠ s MŠ Likavka

- Chýbajúci park, reštaurácia, pizzéria

- Preliezačky v škole

- Špinavé prostredie okolo košov

- Futbalové, multifunkčné ihriská,

- Slabá spolupráca medzi

korčuliarska dráha
- Príroda (Mních, Choč, Čebrať),
prechádzky po obci
- Náučný chodník v oblasti pod
Čebraťom
- Kostol
- Starosta
- Kultúrny dom

dobrovoľníckymi organizáciami
- Slabá komunikácia obce s mladými
- Nedokončená diaľnica v blízkosti
obydlia
- Nadmerné trávenie času v blízkom
meste Ružomberok (alkohol, drogy)
- Málo obecných aktivít, ktoré
združujú mladých

- Folklór
- História
- Významné osobnosti
- Dobrovoľnícke organizácie (hasiči,
eRko, folklórna skupina, ochotnícke
divadlo)
- Obecné akcie (rozlúčka s letom,
folklórne slávnosti, hasičské súťaže)
- Obec sa nachádza blízko mesta
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3. VÍZIA OBCE LIKAVKA DO ROKU 2026
Na základe podnetov od obyvateľov Likavky vznikla vízia obce do roku 2026. Návrhy
a podnety mohli obyvatelia vyjadriť na stretnutiach v diskusiách, ktoré sa konali od
októbra do decembra v roku 2018. Taktiež svoje podnety mohli obyvatelia obce
vyjadriť v dotazníkovom prieskume.
Našou víziou do roku 2026 je, že:
 mládež sa bude viac zaujímať o veci verejné,
 vedenie obce a poslanci budú viac komunikovať s mladými ľuďmi
o ich starostiach a potrebách,
 samospráva a organizácie v obci budú viesť mládež k spolužitiu
a spolupatričnosti, vzájomnej komunikácii,
 vo obci budú pôsobiť mládežnícki lídri,
 bude fungovať Rada mládeže, obec bude vytvárať priestor pre mladých,
využívať ich potenciál a talenty,
 obec bude budovať a udržiavať športoviská, prírodu, verejné priestranstvá,
 v spolupráci obce a mladých bude fungovať komunitné centrum, ktoré bude
slúžiť na stretávanie a zmysluplné trávenie voľného času.

4. STROM PROBLÉMOV
Tak, ako sme počas stretnutí s občanmi Likavky (mladí, dôležití dospelí, vedúci
organizácií) na stretnutiach zisťovali vízie a ciele, ako by si svoju obec vo vzťahu
k mladým ľuďom a práci s mládežou predstavovali o pár rokov, sme sa venovali aj
tomu, čo ich trápi, čo by bolo potrebné zmeniť, alebo vylepšiť zabehnuté.
Vznikali rôzne nápady, pripomienky. Ku každému návrhu vznikla podnetná
diskusia, v ktorej sme došli k spoločnému záveru.
Na základe získaných podkladov zo všetkých stretnutí sme spoločne vybrali tieto
problémy, ktoré je podľa nás potrebné v obci Likavka riešiť:
1) nezáujem mladých ľudí spolupracovať na dianí v obci,
2) chýba priestor na stretávanie sa mladých,
3) málo podujatí pre mladých.
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Pre každý z troch uvedených problémov sme spoločne na strenutiach vytvorili strom
problémov, v ktorom sme definovali príčiny a následy problémov.

4.1 NEZÁUJEM MLÁDEŽE SPOLUPRACOVAŤ NA DIANÍ V OBCI
4.1.1 Opis problému
V obci Likavka pôsobí v súčasnosti viacero organizácií, ktoré sa podieľajú na
športovom, kultúrnom a spoločenskom živote v obci. Každá táto organizácia si
samostatne získava prostriedky na svoju činnosť, ale taktiež sú podporované
z rozpočtu obce.
Počas stretnutí viackrát odznel názor, že sa častokrát stáva, že tieto si
organizujú podujatia pre seba a svojich členov, resp. úzko zameraný okruh účastníkov.
Ako prvotnú príčinu problému – nezáujmu mládeže spolupracovať na dianí
v obci - označili obyvatelia obce celkový nezáujem o veci verejné, ktorý vzniká už
v rodinách a ďalej sa prenáša do celospoločenského života. Mladým častokrát stačí
virtuálny svet a nemajú potrebu sa aktívne zapájať do diania obce. Dospelí im v tom
nie sú vzorom a preto je to tiež príčina, že nemajú túto potrebu ani ich deti.
Obyvatelia obce si uvedomujú, že je potrebné, aby jednotlivé zložky medzi
sebou spolupracovali a spoločne vytvárali podnetné prostredie, v ktorom by mladí
ľudia ostávali v obci a nehľadali iné alternatívy.
4.1.2 Strom problémov
PRÍČINA
PRÍČIN

PRÍČINA

Nezáujem
o veci
verejné

Veľké využívanie
sociálnych sietí
-----------Chýbajúca
koordinácia
organizácií v obci
-----------Mladí nie sú
vedení k záujmu
o dianie v obci

PROBLÉM

NÁSLEDOK

NÁSLEDOK
NÁSLEDKOV

Nezáujem
mládeže
spolupracovať
na dianí
v obci

Každá
organizácia
podporuje len
svoje podujatie
a aktivity
a nezaujíma
sa o iné

Odliv
mladých
z obce

8

4.2 CHÝBA PRIESTOR NA STRETÁVANIE SA MLADÝCH
4.2.1 Opis problému
Dlhodobým problémom v obci je podľa účastníkov analytických stretnutí to, že
mladí nemajú vyhradený priestor, kde by mohli plnohodnotne tráviť svoj voľný čas.
Častokrát nie sú dostatočne motivovaní a vedení k tomu, aby taký priestor vôbec
vyhľadávali. Rovnako ako pri probléme číslo 1, chýba dopyt zo strany mladých. Obec
vlastní dostatok priestorov, ktoré by mladí mohli využívať. Doteraz však nepredložili
návrh.
Dôsledkom neriešenia tohto problému – chýbajúcich priestorov pre mladých je podľa obyvateľov obce zvýšené užívanie alkoholu, fajčenie a tiež poškodzovanie
majetku občanov, ale aj obce. Keďže neexistuje v obci priestor, kde by mohli mladí
tráviť čas, tí hľadajú túto formu trávenia svojho voľného času v blízkom meste
Ružomberok, kde je dostatok kaviarní, barov a klubov.
4.2.2 Strom problémov
PRÍČINA
PRÍČIN

PRÍČINA

Mladí
Mladým chýba
nevedia,
motivácia
ako
-------------tráviť
Nedostatočný
svoj
dopyt zo strany
voľný čas
mladých

PROBLÉM

NÁSLEDOK

NÁSLEDOK
NÁSLEDKOV

Chýba priestor
na stretávanie
sa mladých

Zvýšené užívanie
alkoholu, fajčenie
a vandalizmus
----------------Ničenie obecného
a súkromného
majetku
----------------Trávenie voľného
času
v pohostinstvách
----------------Málo príležitostí na
trávenie voľného
času

Nezáujem
o svoje
okolie
a nízka
miera
participácie
-----------Mladí trávia
voľný čas
mimo obce
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4.3 MÁLO PODUJATÍ PRE MLADÝCH
4.3.1 Opis problému
Ako tretí problém v živote mladých ľudí v obci definovali počas analytickej fázy
obyvatelia Likavky nedostatok podujatí pre mladých. Väčšina aktivít, ktoré sa v obci
organizujú, má už nejakú tradíciu. Mladí by radi privítali aktivity iba pre nich.
Ako príčinu tohto problému uviedli na stretnutiach nespoluprácu organizácií
pôsobiacich v obci. Organizácie podľa nich spolu nekomunikujú, chýba nejaká spoločná
forma komunikácie a akoby ani nemali potrebu toho, aby sa spoločne podieľali na tom,
aby mladí trávili svoj voľný čas v obci a nevyhľadávali iné možnosti mimo územia obce
Likavka. Nezáujem o svoje okolie a nízka miera participácie je dôsledkom toho, že
mladí sa bezcieľne túlajú obcou, užívajú alkohol a spôsobujú škody na majetku
občanov a obce.
4.3.2 Strom problémov
PRÍČINA
PRÍČIN

Nespolupráca
organizácií
pôsobiacich
v obci

PRÍČINA

Chýbajúca
koordinácia
organizácií
v obci
--------------Nedostatok
vzájomnej
komunikácie
medzi
organizáciami

PROBLÉM

Málo
podujatí
pre
mladých

NÁSLEDOK

NÁSLEDOK
NÁSLEDKOV

Zvýšené užívanie
alkoholu, fajčenie
a vandalizmus
-----------------Nezáujem
Ničenie obecného
o svoje okolie
a súkromného
a nízka miera
majetku
participácie
----------------------------Trávenie voľného
Mladí trávia
času
voľný čas
v pohostinstvách
mimo obce
-----------------Málo príležitostí na
trávenie voľného
času
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5. STROM CIEĽOV
Výstupom spoločných stretnutí mladých ľudí a dospelých bolo vytvorenie stromov
problémov, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej kapitole. Táto fáza spolupráce bola
veľmi dôležitá, lebo spolu s účastníkmi sme hľadali príčiny a následky problémov,
ktorým sme sa na predchádzajúcich stretnutiach venovali. Stromy problémov boli
základom pre vytvorenie priorít na nasledujúce roky a taktiež pre jednotlivé ciele,
opatrenia a aktivity, ktorými chceme tieto priority dosiahnuť. V tejto časti uvádzame
strom cieľov, ktorý nadväzuje na stromy problémov.
Ak chceme odstrániť následky následkov v strome problémov, 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.

5.1 Strom cieľov
PRIORITA:

PARTICIPÁCIA MLADÝCH NA DIANÍ V OBCI

Opatrenie
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2

Propagovať podujatia pre mladých
prostredníctvom sociálnych sietí
Zvýšiť počet podujatí s aktívnym
zapojením mladých ľudí do ich
organizovania
Organizovať besedy a školenia pre
mladých
Podporiť obecnú radu mládeže
Pravidelne zisťovať potreby
mladých ľudí v obci
Podporiť medzigeneračnú
spoluprácu
Vytvoriť priestor na trávenie
voľného času v obci
Vybudovať priestory na
športovanie

Cieľ
1

Strategický
cieľ

Zvýšiť počet
podujatí pre
mladých (s aktívnym
zapojením mladých
ľudí)

2

Podporiť mladých
v angažovanosti vo
veciach verejných

3

Zvýšiť priestorové
príležitosti na
trávenie voľného
času mladých

ZVÝŠIŤ POČET
AKTÍVNYCH
MLADÝCH
ĽUDÍ
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5.2 Definovanie cieľov
Cieľ 1:

Zvýšiť počet podujatí pre mladých

Indikátor:

Počet podujatí zorganizovaných
pre mladých

Žiadaný stav v roku 2026:

Zorganizovaných 5 nových podujatí
pre mladých

Cieľ 2:

Podporiť mladých v angažovanosti
vo veciach verejných

Indikátor:

Počet zorganizovaných aktivít
podporujúcich angažovanie mladých
vo veciach verejných

Žiadaný stav v roku 2026:

Zorganizované 3 nové aktivity v tejto téme,
na ktorých príprave sa budú podieľať mladí

Cieľ 3:

Zvýšiť priestorové príležitosti na
trávenie voľného času mladých

Indikátor:

Počet novovzniknutých priestorov pre
mladých

Žiadaný stav v roku 2026:

Vybudované 2 priestory určené pre
mladých
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6. AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2019 – 2020
Na základe stromu cieľov, uvedeného v predchádzajúcej kapitole, ktorý je stanovený
do roku 2026, sme spoločne s mladými ľuďmi a dôležitými dospelými v obci
naplánovali konkrétne aktivity, ktoré by sme chceli realizovať do roku 2020. Po
prejednaní na obecnom zastupiteľstve bude doplnené pre každú aktivitu: termín jej
realizácie, kto bude za ňu zodpovedný (inštitúcia alebo osoba), prípadní partneri, ktorí
sa budú podieľať na jej realizácii a výška a zdroj financií.

Ciele, opatrenia, aktivity

1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4

1.1.5

Termín

Zodpovedný

Partneri

Financovanie
(výška
financií/zdroj)

Zvýšiť počet podujatí pre mladých s aktívnym zapojením
mladých ľudí
Propagovať podujatia pre mladých prostredníctvom sociálnych
sietí
Propagovať aktivity
v obci prostredníctvom
sociálnych sietí
Vytvoriť pozíciu
správcu sociálnych
sietí obce (1 zástupca
obecnej rady mládeže)
Pravidelne točiť
motivačné videá na
témy týkajúce sa obce
Zapojiť obyvateľov
obce do hlasovania pri
pozývaní kapiel na
obecné akcie
Realizovať prieskum
na spokojnosť
obyvateľov pri
organizovaní obecných
akcií

priebežne
počas roka

MOOM

Obecný úrad

0 EUR

31.12.2019

Obecný
úrad

MOOM

0 EUR

31.12.2020

MOOM

31.12.2020

Obecný
úrad

31.12.2020

Obecný
úrad

Obecný úrad,
organizácie
v obci
Komisia pre
školstvo,
kultúru, šport
a voľnočasové
aktivity
Komisia pre
školstvo,
kultúru, šport
a voľnočasové
aktivity

1.2

Zvýšiť počet aktivít so zapojením mladých ľudí do ich
organizovania

1.2.1

Zorganizovať podujatie
pre rodiny s deťmi so
zapojením cieľovej
skupiny do
organizovania

31.12.2019

MOOM

ERKO

0 EUR

0 EUR

0 EUR

50 EUR /
sponzori
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1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

1.2.8

1.3
1.3.1

1.3.2

Spoločná aktivita pre
všetky organizácie v
obci za účelom
prezentácie ich činnosti
a náboru nových
členov aj spomedzi
mladých ľudí
Súťaž o najkrajšiu
fotku Likavky
organizovaná mladými
Súťaž v púšťaní
šarkanov - Šarkaniáda
Premietanie filmov na
plátne – letné kino
organizované mladými
Blší trh – výmenný
obchod organizovaný
mladými
Zorganizovať podujatie
na ochranu životného
prostredia – Deň Zeme
so zapojením mladých
ľudí
Zorganizovať beh
spojený so zberom
odpadkov so
zapojením mladých
ľudí

31.08.2020

Obecný
úrad

Organizácie
v obci

300 EUR

31.10.2019

Obecný
úrad

MOOM

100 EUR

október
2019

ERKO

MOOM

0 EUR

31.08.2020

MOOM

Obecný
úrad, DHZ

100 EUR /
dotácia

máj 2020

MOOM

Obecný úrad

0 EUR

apríl 2020

MOOM

Obecný
úrad,
organizácie
v obci

50 EUR /
dotácia

máj 2020

MOOM

Organizácie
v obci

0 EUR

Organizovať besedy a školenia pre mladých
Organizovať besedu na
tému ochrany
február
životného prostredia
2020
spoločne s praktickými
aktivitami
Organizovať motivačné
besedy so zaujímavými
hosťami na rôzne
do
spoločenské,
31.12.2020
cestovateľské a iné
témy

MOOM

Základná
škola
s materskou
školou
Likavka

0 EUR

MOOM

Obecný úrad

0 EUR

2
2.1
2.1.1

Podporiť mladých v angažovanosti vo veciach verejných
Podporiť obecnú radu mládeže

2.2
2.2.1

Pravidelne zisťovať potreby mladých ľudí v obci

2.3
2.3.1

Podporiť medzigeneračnú spoluprácu

Finančne podporiť
činnosť a aktivity
obecnej rady mládeže
Raz ročne zisťovať od
detí a mladých ich
potreby a návrhy
Zorganizovať pálenie
jánskych ohňov

Január
2020

september
2019

Jún 2020

Obecný
úrad

Obecný
úrad
Obecný
úrad

MOOM

400 EUR /
dotácia

MOOM

0 EUR

DHZ,
MOOM, OŠK

0 EUR
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3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Zvýšiť priestorové príležitosti na trávenie voľného času mladých
Vytvoriť priestor na trávenie voľného času v obci
Zriadiť klubovňu pre
mladých
Vybudovanie hojdačky
s pekným výhľadom
Upraviť areál pod
hradom

31.12.2020

Obecný
úrad

MOOM

0 EUR

jún 2020

MOOM

ERKO

0 EUR

31.12.2020

Obecný
úrad

Organizácie
v obci

0 EUR

7. MONITORING A HODNOTENIE
Na to, aby mal akčný plán zmysel, je dôležité, aby bolo zabezpečené aj jeho priebežné
monitorovanie

a hodnotenie.

Pravidelne

bude

potrebné

kontrolovať

plnenie

jednotlivých cieľov, ktoré sú v ňom uvedené. Obecné zastupiteľstvo a starosta obce
Likavka, v spolupráci s Obecnou radou mládeže raz ročne zorganizujú spoločné
stretnutie, na ktorom vyhodnotia plnenie cieľov a jednotlivých opatrení a aktivít
vedúcich k napĺňaniu týchto cieľov.
Výstupom stretnutia bude zápisnica, ktorá bude predložená na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Likavke a tiež zverejnená k nahliadnutiu verejnosti prostredníctvom
internetovej stránky obce.
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8. MENNÝ ZOZNAM ZAPOJENÝCH ÚČASTNÍKOV DO
PROCESU
Apolenár Tomáš
Bakošová Bianka
Bauerová Zuzana
Brtko Fabián
Brtko Matej
Brtko Peter
Brtko Roman
Brtko Silvester
Bubniaková Daniela
Bukový Peter
Buriak Damián
Bystričanová Miriam
Dančo Patrik
Dobiaš Marek
Dobiašová Zuzana
Dobšinská Daniela
Dvorská Zuzana
Fajta Róbert
Fajtová Anna
Fajtová Natália
Forzáľ Dominik
Frndová Viktória
Fusánová Emma
Gereková Dominika
Habala Jozef
Haluška Renát
Hatalová Zuzana
Hlasicová Lucia
Hlinková Lucia
Homolová Edita
Horarová Nela
Hradská Alexandra
Hubová Sára

Hyben Samuel
Hykelová Lujza
Chebenová Veronika
Iglarčík Martin
Ilková Jana
Javorka Marián
Jesenský Richard
Jurčo Marek
Klobušiaková Lenka
Kohútová Veronika
Konfálová Dominika
Konfálová Simona
Koval Nikolas
Križo Daniel
Kruták Marek
Kubanda Juraj
Kubis Matúš
Kubisová Bianka
Kudlička Rastislav
Lamošová Emma
Lauková Viktória
Lukáč Simon
Magová Jolana
Majková Mária
Marošová Irena
Marton Igor
Martonová Rebeka
Matejka Juraj
Matejka Martin
Matúšková Eva
Milanová Viktória
Mliečko Marián
Mliečková Anna

Mliečková Katarína
Mliečková Veronika
Muchová Daniela
Mušuta Filip
Nemček Jozef
Ničšiová Lucia
Pečková Natália
Peniak Jozef
Pšeno Juraj
Raksová Miroslava
Sekanová Mária Anna
Slašťan Benjamín
Slašťan Samuel
Solár Adrián
Solárová Klaudia
Spišiaková Diana
Strapec Šimon
Šimo Alex
Šuľa Matúš
Šuľová Paulína
Švento Ján
Švento Michal
Turanová Zuzana
Vrabko Martin
Vrabková Anna
Vrabková Barbora
Vrabková Beata
Vrabková Terézia
Zošák Pavol
Zsigmundová Gabriela
Žákovský Oliver

Členovia implementačného tímu v obci Likavka, ktorí zabezpečovali priebeh stretnutí
a tvorbu dokumentu:
Mliečková Mária
Slašťanová Mária
Vrabko Alexander
Magdaléna Bernátová – odborná konzultantka dokumentu
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9. INFORMÁCIE O REALIZÁTOROVI
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 ,
www.oip.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: august 2019
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