
  

 

 

AKČNÝ PLÁN  

práce s mládežou v meste 

Žiar nad Hronom  

v rokoch 2021-2022 

 
 

 

 

 

 



1 
AKČNÝ PLÁN 2021-2022 

 

Dvojročný akčný plán vznikol na základe Koncepcie práce s mládežou v meste Žiar nad 

Hronom na roky 2021 - 2028. 

Koncepcia práce s mládežou na roky 2021 – 2028 bola vytvorená na základe projektu Spojme 

sa pre mladých, podporeného z programu Erasmus+. 

 

Akčný plán určuje konkrétne úlohy potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov, indikátory ich 

plnenia, zodpovedné subjekty a termíny splnenia. Jeho platnosť je dva roky. Vypracúvajú ho 

subjekty pracujúce s mládežou na území mesta v spolupráci s koordinátorkou práce 

s mládežou. Akčný plán na ďalšie obdobie predkladá koordinátorka práce s mládežou na 

schválenie Komisií pre školstvo a kultúru a Komisií pre šport a mládež na ich zasadnutí ku 

koncu platnosti predchádzajúceho akčného plánu. 

Vyhodnotenie plnenia akčných plánov zabezpečia subjekty zodpovedné za realizáciu úloh 

v spolupráci s koordinátorkou práce s mládežou. Vyhodnotenie prebieha po uplynutí 

dvojročnej platnosti akčných plánov. 
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Oblasť č. 1: 

 

Priestor a účasť pre všetkých 

Priority mesta: 

Posilniť demokratickú účasť a autonómiu mladých ľudí a zabezpečiť priestory určené 

mládeži vo všetkých oblastiach spoločnosti. 

Hlavné ciele: 

1. Zabezpečiť fyzické zariadenia a infraštruktúry vedené mladými ľuďmi a nazývané 

„priestory pre mládež“, ktoré budú autonómne, otvorené a bezpečné, prístupné pre všetkých, 

ponúknu odbornú podporu pri rozvoji a zabezpečia príležitosti na účasť mládeže. 

2. Poskytnúť relevantné a komplexné informácie prispôsobené mládeži, ktoré budú tiež 

vytvárané mladými ľuďmi a v spolupráci s nimi, aby sa zabezpečila účasť mládeže. 

Čiastkové ciele: 

- Vytvoriť a zatraktívniť priestor na neformálne stretávanie sa mladých ľudí v meste  

s dostatočným technickým a materiálnym zabezpečením  

- Podporovať v priestoroch pre mládež podujatia a aktivity zamerané na aktuálne 

potreby a záujmy mladých ľudí 

- Sieťovať organizácie pracujúce s mládežou na území mesta a vytvárať aktívnu 

spoluprácu medzi týmito organizáciami 

 

Úlohy: 

 

1.1. Vyhľadávať, podávať a realizovať projekty z grantových programov určených na 

zlepšenie materiálno-technických podmienok v priestoroch Mestskej obývačky a Klubu 

mladých 

Indikátor naplnenia:  

 počet reakcií na grantové výzvy 

 počet podporených a zrealizovaných projektov určených na zlepšenie materiálno-

technických podmienok v priestoroch pre mládež 

Zodpovednosť: 

 koordinátorka práce s mládežou 
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1.2. Vytvoriť aktívnu spoluprácu stredných škôl s mestom Žiar nad Hronom 

prostredníctvom stretnutí žiakov škôl, koordinátorov ŽŠR a členov ŽMP   

Indikátor naplnenia:  

 počet stretnutí aktérov 

 počet zúčastnených mladých ľudí 

Zodpovednosť: 

 stredné školy na území mesta Žiar nad Hronom, ŽMP 

 

1.3. Vytvoriť databázu subjektov pracujúcich s mládežou na území mesta Žiar nad 

Hronom 

Indikátor naplnenia:  

 databáza s aktívnymi kontaktmi subjektov pracujúcich s mládežou 

Zodpovednosť: 

 Centrum voľného času 
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Oblasť č. 2: 

 

Informácie a konštruktívny dialóg 

Priority mesta: 

Zabezpečiť, aby mali mladí ľudia lepší prístup k spoľahlivým informáciám, podporiť ich 

schopnosť kriticky hodnotiť informácie a zúčastňovať sa participatívneho a konštruktívneho 

dialógu. 

Hlavné ciele: 

1. Posilniť postavenie mladých ľudí, aby sa stali kritickými a zodpovednými užívateľmi 

informácií a ich tvorcami. 

2. Zabezpečiť ľahký prístup k zrozumiteľným informáciám, ktoré sú prispôsobené mládeži a 

ktoré dodržiavajú etický kódex a normy kvality. 

Čiastkové ciele: 

- Zvýšiť podiel mládeže na aktívnej tvorbe kultúry 

- Zvyšovať manažérske zručnosti pri príprave aktivít 

- Zvyšovať záujem mladých ľudí o zapojenie sa do verejného života v meste 

- Zvyšovať propagáciu činnosti mladých ľudí v meste ako príklad dobrej praxe 

- Vytvárať a udržiavať spoluprácu medzi Žiarskym mládežníckym parlamentom, 

Mestským žiackym parlamentom a žiackymi školskými radami stredných škôl 

- Vytvárať a udržiavať spoluprácu s mládežníckymi parlamentami z okolia a regiónu 

- V rámci participácie podporovať stretnutia mládeže a ľudí zodpovedných za politiku 

v meste Žiar nad Hronom 

- Podporovať aktivity, ktoré sú navrhované a realizované na základe potrieb mladých 

ľudí 

 

Úlohy: 

 

2.1. Realizovať podujatia za aktívnej účasti mladých ľudí 

Indikátor naplnenia:  

 počet a charakter zrealizovaných aktivít, na ktorých príprave mládež participovala 

 počet a charakter prípravných stretnutí mládeže, stretnutí ŽMP a MŽP 

 počet mladých ľudí zapojených do jednotlivých aktivít 

 miera zapojenia účastníkov do procesu 
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Zodpovednosť: 

 koordinátorka práce s mládežou, CVČ, Pohronské osvetové stredisko, koordinátori ŽŠR 

škôl 

 

2.2. Pravidelné uverejňovanie článkov v Mestských novinách ako príklad dobrej praxe 

Indikátor naplnenia:  

 počet uverejnených článkov 

Zodpovednosť: 

 organizácie pracujúce s mládežou na území mesta uvedené v Koncepcií práce s 

mládežou 

 

2.3. Aktualizácia webovej stránky zaziar.sk 

Indikátor naplnenia:  

 aktívna stránka s aktuálnymi informáciami 

Zodpovednosť: 

 koordinátorka práce s mládežou, komunikačný odbor MsÚ 

 

2.4. Vytvorenie aktívneho instagramového a youtube účtu žiarskej mládeže 

Indikátor naplnenia:  

 počet sledovaní profilu 

Zodpovednosť: 

 koordinátorka práce s mládežou, ŽMP 

 

2.5. Realizovať stretnutia mládeže s ľuďmi zodpovednými za mládežnícku politiku v 

meste 

Indikátor naplnenia:  

 počet zrealizovaných stretnutí 

 počet účastníkov zapojených do jednotlivých aktivít 

Zodpovednosť: 

 koordinátorka práce s mládežou, ŽMP, MŽP 
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Oblasť č. 3: 

 

Inkluzívne spoločnosti 

Priority mesta: 

Umožniť a zaručiť začlenenie všetkých mladých ľudí do spoločnosti. 

Hlavné ciele: 

1. Posilniť poskytovanie informácií marginalizovaným mladým ľuďom s cieľom zabezpečiť, 

aby sa dozvedeli o miestach, príležitostiach a skúsenostiach, ktoré sú im k dispozícii. 

2. Poskytnúť viac priestorov a príležitostí na uľahčenie dialógu a sociálnej súdržnosti 

a bojovať proti diskriminácii. 

Čiastkové ciele: 

- Zapájať mládež s nedostatkom príležitostí a zo znevýhodneného prostredia do 

kultúrneho života v meste 

 

Úlohy: 

 

3.1. Realizovať podujatia určené deťom a mládeži s nedostatkom príležitostí  

Indikátor naplnenia:  

 počet zrealizovaných aktivít  

 počet mladých ľudí s nedostatkom príležitostí zapojených do aktivít 

Zodpovednosť: 

 Komunitné centrum 
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Oblasť č. 4: 

 

Duševné zdravie a pohoda 

Priority mesta: 

Dosiahnuť lepšiu duševnú pohodu a skončiť so stigmatizáciou problémov duševného zdravia 

a podporiť tak sociálne začlenenie všetkých mladých ľudí. 

Hlavné ciele: 

1. Sústrediť sa na preventívne opatrenia, ktoré zabezpečia, že mladí ľudia budú mať 

vedomosti a zručnosti potrebné na väčšiu duševnú pohodu. 

2. Bojovať proti stigme, ktorú prinášajú problémy týkajúce sa duševného zdravia prípravou 

programov na zvyšovanie informovanosti. 

Čiastkové ciele: 

- Podporovať realizáciu prevenčných a informačných aktivity 

- Podporovať vytváranie podmienok na realizáciu aktivít zameraných na zdravý 

životný štýl a duševnú pohodu 

- Zachovať a skvalitniť systém prevádzkovania športovísk na území mesta pre 

neorganizovanú mládež 

 

Úlohy: 

 

4.1. Realizovať prevenčné aktivity  

Indikátor naplnenia:  

 počet a charakter zrealizovaných aktivít 

 počet mladých ľudí zapojených do jednotlivých aktivít 

Zodpovednosť: 

 školy na území mesta Žiar nad Hronom, odbor školstva MsÚ, Mestská polícia, Centrum 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenský Červený kríž 

územný spolok Žiar nad Hronom 
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Oblasť č. 5: 

Udržateľná zelená Európa 

Priority mesta: 

Dosiahnuť stav spoločnosti, v ktorej budú mladí ľudia environmentálne aktívni, vzdelaní 

a schopní docieliť v každodennom živote zmenu. 

Hlavné ciele: 

1. Zabezpečiť, aby mladí ľudia poznali vplyv svojich skutkov na životné prostredie. 

2. Posilniť postavenie mladých ľudí, aby konali ako sprostredkovateľ zmeny v záujme 

environmentálneho a udržateľného rozvoja. 

3. Podporiť a posilniť príležitosti pre mladých ľudí dobrovoľne sa zapájať do 

environmentálneho odvetvia. 

Čiastkové ciele: 

- Aktívne zapájať mladých ľudí v meste do environmentálnych aktivít 

- Podporovať prevenčné, propagačné a osvetové aktivity a prostredníctvom nich 

motivovať mládež najmä k riešeniu bežných environmentálnych problémov mesta 

 

Úlohy: 

 

5.1. Realizovať aktivity zamerané na úpravu svojho okolia  

Indikátor naplnenia:  

 počet zrealizovaných aktivít 

 počet zapojených mladých ľudí  

Zodpovednosť: 

 koordinátorka práce s mládežou, školy na území mesta Žiar nad Hronom, odbor 

životného prostredia MsÚ 

 

5.2. Realizovať aktivity zamerané na separáciu materiálov  

Indikátor naplnenia:  

 počet zrealizovaných aktivít 

 počet zapojených mladých ľudí  

Zodpovednosť: 

 koordinátorka práce s mládežou, školy na území mesta Žiar nad Hronom, odbor 

životného prostredia MsÚ 


