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Informačná správa o činnosti
koordinátorky práce s mládežou za obdobie 2012/ 2013
Samospráva Mesta Žiar nad Hronom podporuje participáciu mládeže na miestnej úrovni už
viac rokov. Ešte v roku 2007 poslanci MsZ schválili Koncepciu práce s deťmi a mládežou v meste
Žiar nad Hronom na roky 2008 - 2013. V tomto období vznikla aj pozícia koordinátora práce
s mládežou, ktorý patrí do odboru komunikačného. Náplňou práce koordinátora práce s mládežou je
aktívne spolupracovať s inštitúciami mesta Žiar nad Hronom, ktoré pracujú s deťmi a mládežou
a koordinovať ich činnosť a vzájomnú spoluprácu. Do tejto spolupráce sa snažiť zahrnúť aj inštitúcie,
ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobností mesta Žiar nad Hronom. Aktívne vyhľadáva možnosti
realizovania projektov zameraných na deti a mládež, možnosti ich financovania z mimorozpočtových
zdrojov mesta Žiar nad Hronom, Iniciuje vznik neformálnej skupiny mladých ľudí – Mestský
mládežnícky parlament mesta Žiar nad Hronom – riadi a usmerňuje ich činnosť. Práca koordinátora
s mládežou má za cieľ vytvoriť systematickú a strategickú prácu s mládežou na území mesta
a udržiavať vzájomnú spoluprácu medzi všetkými inštitúciami pracujúcimi s deťmi a mládežou, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom, prípadne i mimo nej.
Po odchode Michaely Pribilincovej na pozíciu koordinátorky práce s mládežou mesta Žiar nad
Hronom nastúpila Dominika Švecová v apríli 2012.
Tohtoročná správa popisuje činnosť novej koordinátorky práce s mládežou po nasledujúcich
mesiacoch príslušného roka až po september 2013. Na záver sa v správe venuje cieľom a úlohám na
najbližšie obdobie 2013/ 2014.
Apríl 2012
- Propagácia novootvorenej Mestskej obývačky na prvom poschodí Mestskej plavárne. Tieto
priestory slúžia na organizovanie rôznych aktivít pre mládež, ako napr. neformálne školenia,
workshopy, podujatia, stretávanie sa neformálnych mládežníckych skupín a pod. Viac o činnosti
v Mestskej obývačky za prvý polrok 2013 je priložený v prílohe, ktorú vypracovala Petra Demková,
pracovníčka v Mestskej obývačke.
- Vytvorenie Eurodesku – európskeho informačného portálu pre mládežníkov. V tom období sa na
Slovensku nachádzalo iba 7 takýchto pobočiek.
- Vycestovanie na pracovnú cestu do Litvy, financovanú organizáciou IUVENTA – Slovenský
inštitút mládeže, na medzinárodné školenie ohľadom mládežníckych výmen, kde bolo cieľom získať
aj nové kontakty na uskutočnenie takéhoto projektu v meste Žiar nad Hronom. Mládežnícka
výmena je jedinečný spôsob ako stretnúť mladých z iných krajín, spoznávať ich kultúru a zároveň s
nimi diskutovať na vybranú tému. Takýto typ projektov sa realizuje hlavne prostredníctvom
programu Mládež v akcií a účastníkovi je hradené ubytovanie, strava, materiál na aktivity a 70 %
cestovného. Mládežnícka výmena trvá zväčša 7 dní, počas ktorých účastníci diskutujú alebo niečo
tvoria na základe vopred stanovenej témy. Celý projekt prebieha v anglickom jazyku.

Máj 2012
- Vytvorenie webovej stránky a loga OZ ZaŽiar, ktoré slúži na získavanie grantov pre mládež
v meste a organizácie pracujúce s mládežou. Toto občianske združenie takisto slúžilo aj ako
hosťujúca, vysielajúca a koordinujúca organizácia pre zahraničných dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú
pri realizácií mládežníckych projektov, v útulku pre psov, ...
- V rámci projektu Volunteering = help and learn (Dobrovoľníctvo = pomoc a učenie) na 12
mesiacov prišiel do útulku Strážni anjeli pomáhať Rait Talisoo z Estónska. Žiadateľom
a koordinátorom bolo OZ ZaŽiar, ktorého činnosť má na starosti koordinátor práce s mládežou.
- Vycestovanie na pracovnú cestu do Rumunska, financovanú organizáciou IUVENTA – Slovenský
inštitút mládeže, ako jedna z vedúcich skupiny, kde účastníkmi boli aj predstavitelia žiarskej
mládeže. Týmito mládežníckymi výmenami sa dáva mladým Žiarčanom príležitosť spoznať novú
krajinu, kultúru a zdokonaliť sa v anglickom jazyku.
- Návšteva mesta Svitavy v rámci spolupráce na projektoch
- Začiatok realizácie projektu pod názvom O nás s nami, ktorého cieľom je nadviazanie lepšej
spolupráce a komunikácie medzi žiarskou mládežou a samosprávou či pracovníkmi s mládežou
v meste.
Jún 2012
- Realizácia projektu O nás s nami – uskutočnenie verejného prieskumu o činnosti a možnostiach
mladých ľudí v meste, získanie ich názorov a nových kontaktov do projektu
- Príprava a organizovanie víkendového školenia v rámci tohto projektu
Júl 2012
- Vyslanie mladých Žiarčanov na mládežnícke výmeny z programu Mládež v akcií do Turecka
a Poľska – príprava účastníkov na tieto výmeny, oboznámenie ich, čo je to vlastne mládežnícka
výmena a čo sa od nich počas tohto projektu očakáva
- Realizácia prvého školenia v rámci projektu O nás s nami, ktorého sa zúčastnili poslankyne
Katarína Dekýšová, Monika Balážová a pracovníci s mládežou Miroslav Filus a Michaela
Pribilincová. Účastníkov projektu počas tohto víkendu prišiel pozrieť a pozvanie prijal aj hovorca
mesta, Martin Baláž, ktorý mal aj sobotňajší blok o komunikácií a poslanec Emil Vozár (terajší
viceprimátor mesta).
August 2012
- Vycestovanie na pracovnú cestu do Poľska, financovanú organizáciou IUVENTA – Slovenský
inštitút mládeže, ako jedna z vedúcich skupiny, kde účastníkmi boli aj predstavitelia žiarskej
mládeže.
- Vyslanie ďalších mladých Žiarčanov na mládežnícke výmeny do Turecka
September 2012
- V rámci projektu Volunteering = help and learn (Dobrovoľníctvo = pomoc a učenie) na 12
mesiacov prišla do útulku Strážni anjeli pomáhať Arancha Garcia zo Španielska. Žiadateľom
a koordinátorom bolo OZ ZaŽiar, ktorého činnosť má na starosti koordinátorka práce s mládežou.

Október 2012
- Príprava a hľadanie materiálu na podujatie Veľká mestská burza
- Realizácia podujatia Veľká mestská burza v rámci projektu O nás s nami, kde sa priamo do
prípravy, organizácie a realizácie zapojili aj predstavitelia samosprávy poslankyne Katarína
Dekýšová a Monika Balážová spolu s pracovníkom POS Miroslavom Filusom.
- Nábor členov do Mestského mládežníckeho parlamentu mesta Žiar nad Hronom (ďalej ako
MMP). Táto neformálna skupina vznikla so zámerom prebudiť mladých z apatie voči samospráve,
zapojiť ich do diania v meste, naučiť ich prezentovať svoje názory a požiadavky voči samospráve.
Podieľajú sa na organizovaní podujatí pre svojich rovesníkov, presadzujú zlepšenie prístupu mladých
ľudí ku kvalitným informáciám, podporujú participáciu mladých ľudí v meste a v školách
a presadzujú vytvorenie podmienok na aktívne trávenie voľného času.
November 2012
- Účasť na podujatí Okrúhly stôl s europoslankyňou Katarínou Neveďalovou - prvá neoficiálna
činnosť MMP
- Príprava tvorivých Mikulášskych dielni
December 2012
- Prvé oficiálne stretnutie MMP v počte 10 členov a voľby predsedníčky MMP, ktorou sa stala
Veronika Rišňovská a ňou zvolený podpredsedom bol Jakub Cvrcha. MMP vznikol so zámerom
prebudiť mladých z apatie voči samospráve, zapojiť ich do diania v meste, naučiť ich prezentovať
svoje názory a požiadavky voči samospráve.
Realizácia Mikulášskych tvorivých dielni v MsKC
Dokončovacie práce na brožúrke My, Žiarčania
Realizácia podujatia MMP – Betlehemské svetlo
Január 2013
- Príprava a zaslanie projektu v rámci programu Mládež v akcií – pokračovanie spolupráce
samosprávy a žiarskej mládeže na ďalší rok
Február 2013
- Koordinátorka práce s mládežou sa stal zapisovateľkou Komisie školstva a kultúry pri MsZ
- Krstiny brožúrky My, Žiarčania v priestoroch MsKC
- Príprava a propagácia podujatia Žiarsky talent
- Koordinátorka práce s mládežou vystúpila ako tzv. živá kniha v Trenčianskych Tepliciach
aj vo Zvolene, kde rozprávala o svojich skúsenostiach, možnostiach, ako funguje práca s mládežou
v meste Žiar nad Hronom a ako je podporovaná zo strany samosprávy.
Marec 2013
- Stretnutie koordinátorov Mestských mládežníckych parlamentov z mesta Handlová, Kremnica
a Turčianske Teplice v Mestskej obývačke, kde sa navzájom predstavila činnosť jednotlivých
parlamentov a možnosti spolupráce – vznik projektu
- Pokračovanie v realizácií projektu O nás s nami
- Vysielanie ďalších mladých Žiarčanov do zahraničia prostredníctvom mládežníckych výmen

Apríl 2013
- Realizácia podujatia Alťernatywni vječer - podujatie MMP pre verejnosť – účasť cca 30 ľudí
- Realizácia podujatia Žiarsky talent
- Príprava pokračovania brožúrky My, Žiarčania – prírodne krásy
- Realizácia mládežníckej výmeny v meste pod názvom My message is my culture (Moja správa je
moja kultúra), kde sa do projektu zapojili účastníci z Poľska, Bulharska, Rumunska a z Litvy. V
Žiari nad Hronom strávili 7 dní, počas ktorých prebiehali rôzne neformálne aktivity, ale v prvom rade
sa maľovali steny do Klubu mladých v MsKC, čím účastníci projektu zanechali svoj odkaz.
Máj 2013
- Realizácia projektu z Nadácie Orange pod názvom Pozor, strih. Krátky projekt, z ktorého
vzniklo video, v ktorom sú rôzne komunity mesta ako napr. punkové skupiny, breakeri, hip-hoperi,
sprejeri, aikiďáci, parkouristi, MMP, folklórny súbor Hron, Mládež SČK Žiar nad Hronom a pod.
Jún 2013
- Realizácia tvorivých dielni MMP počas Dňa detí v MsKC
- Prezentácia MMP počas podujatia Deň euroobčianstva v POS
- Propagácia videa Pozor, strih + vypracovanie záverečnej správy
- Vytvorenie videa (Matej Bios Škoda a Ľubomír Sagi Zatovič) v spolupráci so Svitavami pod
názvom Kufor, partnerstva a poslanie ho do národnej súťaže, ktorá bola organizovaná v spolupráci
so Združením miest a obcí Slovenska
- Realizácia podujatia Hug day 2013 (Deň objatí), ktorého realizátorom v meste bol MMP. Podujatie
zožalo úspech, vyzbieralo sa 4027 objatí a vytvorené video z tohto dňa malo najväčšiu sledovanosť
zo všetkých ostatných podobných videí z tohto roku.
Júl 2013
- Dokončovanie brožúrky My, Žiarčania – prírodné krásy
- Propagovanie videa Kufor, partnerstva
August 2013
- Vypracovanie záverečnej správy s vyúčtovaním projektu My message is my culture
- Vypracovanie žiadosti o akreditáciu OZ ZaŽiar na hosťovanie a vysielanie dobrovoľníkov
- Záverečná činnosť s dobrovoľníkmi v rámci Európskej dobrovoľníckej spolupráce
- Príprava na projekty My, Žiarčania z programu Mládež v akcií a Objav krásu svojho mesta
z programu O2 Thinkbig a Nadácie Ekopolis
- Získanie národnej ceny za krátky film pod názvom Kufor partnerstva. Organizátorom súťaže
bolo Združenie poľských miest v spolupráci so Zväzom miest a obcí Českej republiky, Združením
miest a obcí Slovenska, Nemeckým združením miest, Francúzskym združením rady európskych
miest a regiónov a Sieťou Švédsko – Emilia Romagna. Súťaž bola súčasťou projektu „Partnerská
spolupráca ako nástroj pre aktívne občianstvo“ financovaného Európskou komisiou prostredníctvom
programu Európa pre občanov – podporné opatrenia a zameriavala sa na zvyšovanie odbornosti
predstaviteľov samospráv v oblasti medzinárodných vzťahov a efektívnejšie využívanie fondov
Európskej únie. Cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem mladých ľudí o medzinárodnú spoluprácu ich
miestnej samosprávy a zistiť, čo si mladí ľudia myslia o tomto druhu aktivít ich obcí.

September 2013
- Účasť na medzinárodnej konferencií v Krakove a prevzatie si národnej ceny za video Kufor
partnerstva s Matejom Škodom a Ľubomírom Zatovičom
- Nábor do Mestského mládežníckeho parlamentu (MMP)
- Voľby predsedníčky MMP a príprava mesačného harmonogramu aktivít MMP do konca roka
- Stretnutie partnerov projektu Stop neetickej reklame v Brne a dohodnutie sa na postupnosti krokov
jednotlivých projektových aktivít
- Propagácia projektu Stop neetickej reklame a hľadanie účastníkov do projektového tímu
- Propagácia projektu Objav krásu svojho mesta a hľadanie účastníkov na fotoworkshop
- Podávanie žiadosti o finančný príspevok programu Mládež v akcii – žiadosť o 2 EDS
dobrovoľníkov (Španielsko, Island)

Október 2013
- Vypracovanie záverečnej správy s vyúčtovaním projektu O nás s nami
- Kontrola z Národnej agentúry Mládež v akcii na schopnosť OZ ZaŽiar hosťovať dobrovoľníkov
v rámci Európskej dobrovoľníckej služby dopadla úspešne a na základe toho, že končí program
Mládež v akcii a od nového roka nastupuje program Erazmus +, kde vzniknú nové výhody
a podmienky výhodnejšie pre organizácie tak budeme oficiálne žiadať o akreditovanie v roku 2014
- Realizácia fotografického workshopu v rámci projektu Objav krásu svojho mesta finančne
podporeného Thinkbig, O2 a Nadáciou Ekopolis pod záštitou lektorov Martina Turčana a Miroslavy
Taranzovej
- Víkendové školenie mládežníckych parlamentov (Žiar nad Hronom, Kremnica, Turčianske Teplice,
Handlová, Prievidza a Nováky) v rámci projektu Sme v tom spolu, ktorého realizátorom je Detský
a mládežnícky parlament z Handlovej
- Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu fotku mesta Žiar nad Hronom, ktorej organizátorom bola žiarska
pobočka EURODESK-u. Traja vybraní víťazi získajú darčekové predmety a ich fotografie budú
prezentované aj počas výstavy, ktorá vznikne z fotografií vytvorených počas projektu Objav krásu
svojho mesta

Príloha 1:

Sumár aktivít koordinátora práce s mládežou za obdobie 2012-2013

Tabuľka č. 1: Projekty
Názov projektu:

Program:

Získaná suma:

Realizátor:

Poznámka:

1.
2.
3.
4.
5.

O nás s nami
Volunteering = help and learn
My message is my culture
My, Žiarčania
Objav krásu svojho mesta

14 200 €
16 680 €
9828 €
14 718 €
500 €

OZ ZaŽiar
OZ ZaŽiar
OZ ZaŽiar
OZ ZaŽiar
MMP

Ukončený
Ukončený
Ukončený
V realizácií
V realizácií

6.
7.
8.
9.
10.

Pozor, strih
Bež s nami a schudni
Žiarsky talent
Stop neetické reklame
Fingers are talking

MvA
MvA
MvA
MvA
O2 Thinkbig,
Nadácia Ekopolis
Nadácia Orange
KomPrax
KomPrax
Mládež
MvA

100 €
200 €
200 €
-

OZ ZaŽiar
MMP – Kráľová L.
MMP
Česká republika
Turecko

Ukončený
Ukončený
Ukončený
V realizácií
Ukončený

-

56 426 €

-

-

SPOLU ZÍSKANÁ
SUMA:

Poznámka k tabuľke č. 1:
MvA = program Mládež v akcii,
KomPrax = program Kompetencie pre prax
Realizátor = Česká republika, Turecko – v týchto projektoch vystupuje OZ ZaŽiar ako zahraničný partner

Tabuľka č. 2: Vyslanie mlad. Žiarčanov do zahraničia v rámci mládežníckych výmen
Názov projektu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fingers are talking
Fireball
There is life in street
Pet Art
Hidden gems of EAST - WEST

Let´s make business together
Dance – passion and life

Spolu:

Krajina realizácie
projektu:

Počet zapojených
mlad. Žiarčanov:

Turecko
Turecko
Turecko
Španielsko
Poľsko
Poľsko
Poľsko

4
3
4
2
3
2
4

-

22

Tabuľka č. 3: Verejné podujatia pre žiarsku mládež
Názov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Veľká mestská burza
Mikulášske tvorivé dielne
Betlehémske svetlo

Krstiny brožúrky My, Žiarčania
Tvorivé dielne počas Spievankova
Žiarsky talent

Alťernatywni vječer
Video Pozor, strih
Tvorivé dielne počas Dňa detí
Deň objatí
Video Kufor partnerstva

Termín:
Október 2012
December 2012
December 2012
Február 2013
Február 2013
Apríl 2013
Apríl 2013
Máj 2013
Jún 2013
Jún 2013
Júl 2013

Poznámka:

-

Príloha 2:

Dátum
9.1.2013
11.1.2013
14.1.2013
18.1.2013
21.1.2013
23.1.2013
25.1.2013
30.1.2013

Dátum
4.2.2013
6.2.2013
7.2.2013
8.2.2013
11.2.2013
14.2.2013
15.2.2013
26.2.2013

Sumár aktivít Mestskej obývačky v prvom polroku 2013
(vypracovala: Petra Demková)
Názov skupiny
Babská streda
Klub spoločenských hier D20
MMP
OZ Horné Opatovce
MMP
Numerológia
Klub spoločenských hier D20
Zraz včelárov
Spolu

Meno
PhDr. Pribilincová, PhD.
Marek Páleník
členovia MMP

PhDr. Pribilincová, PhD.
Marek Páleník
p. Pač - tajomník

Názov skupiny
Zasadnutie MMP
prezentácia výrobkov
prezentácia výrobkov
Klub spoločenských hier D20
Zasadnutie MMP
MO/na tému: "Všetko o láske"
Stretnutie členov PS Horné Opatovce
OZ Horné Opatovce

Meno
p. Kadavý
p. Kadavý
Marek Páleník
Mgr. Petorová Denisa
p. Klement Ján
p. Hlinka

Počet členov
10
7
10
10
7
10
4
6
64

Počet členov
5
14
10
4
5
17
8
15

Spolu
Dátum
1.3.2013
4.3.2013
6.3.2013
14.3.2013
15.3.2013
18.3.2013
18.3.2013
19.3.2013
26.3.2013

78
Názov skupiny

Klub hier
MMP
Mesto
Koordinátori
Klub hier
Hasiči
MMP
MO/"Vylieč dušu, uzdravíš telo!"
Zraz včelárov
Spolu

Meno
Marek Páleník
Bc. Baláž Martin
Mgr. Švecová Dominika
Marek Páleník

Mgr. Bobák Anton
p. Pač Jozef

Počet členov
6
5
10
5
5
10
9
14
7
71

Dátum
3.4.2013
4.4.2013
6.4.2013
12.4.2013
17.4.2013
18.4.2013
19.4.2013
23.4.2013
24.4.2013
25.4.2013
26.4.2013
29.4.2013

Dátum
10.5.2013
15.5.2013
24.5.2013

Názov skupiny
OZ Horné Opatovce
Zasadnutie OZ H.Opatovce
MO/Alternatívny večer
Klub hier
MO/Liečivá sila byliniek
MO/"5 jazykov lásky"
Klub hier D20
OZ Horné Opatovce
Zraz včelárov
Bytové spoločenstvo ZH
Klub hier D20
Šia-cu
Spolu
Názov skupiny
Klub hier D20
MO/Liečivá sila drahých
kameňov
Klub hier D20
Spolu

Dátum
6.6.2013

Názov skupiny
Klub hier D20

12.6.2013

OZ Mosty

14.6.2013

Clinica - Medica, BA

15.6.2013

Clinica - Medica, BA

16.6.2013
17.6.2013
21.6.2013
25.6.2013
24.6.2013
26.6.2013
27.6.2013
28.6.2013
28.6.2013

Clinica - Medica, BA
Poslanci a občania
Klub hier D20
Zraz včelárov
Šia-cu
Šia-cu
koučovanie
koučovanie
MO/protidrogová akcia
Spolu

Meno

Počet členov

p. Hlinka
p. Klement

8
7
35
4
16
32

Marek Páleník
v spolupráci
PhDr. Pribilincová, PhD.
Marek Páleník

10
4
16
3
10
145

p. Pač
Marek Páleník
p. Toth Šandor

Meno
Marek Páleník

Počet členov
6

v spolupráci
Marek Páleník

24
6
36

Meno
Marek Páleník
PhDr. Michaela
Pribilincová, PhD.
Mgr. Filip Marko Kubovič a
spol.
Mgr. Filip Marko Kubovič a
spol.
Mgr. Filip Marko Kubovič a
spol.
poslanci ZH
Marek Páleník
p. Pač
p. Toth Sándor
p. Toth Sándor

Počet členov

V spolupráci

Mesiac:

Počet účastníkov na aktivitách:
64
78
71
145
36 + 118

Spolu:

512

Január
Február
Marec
Apríl
Máj, Jún

6
7
14
14
14
5
8
9
10
7
7
17
118

Príloha 3: Plán na obdobie 2013 - 2014
úspešné ukončenie všetkých realizovaných projektov
väčšie nadviazanie spolupráce s inštitúciami a organizáciami na území mesta
vytvorenie Koncepcie práce s deťmi a mládežou mesta Žiar nad Hronom na ďalšie obdobie
zhodnotenie realizácie doterajších akčných plánov Koncepcie práce s deťmi a mládežou mesta
Žiar nad Hronom na obdobie 2008 - 2013
funkčnosť a väčšia prezentácia Mestského mládežníckeho parlamentu mesta Žiar nad Hronom
viac podujatí pre deti a mládež so zapojením viacerých miestnych komunít
informovanie verejnosti prostredníctvom regionálnych médií: Mestské noviny, ATV..
nadviazanie spolupráce s okolitými mládežníckymi parlamentmi
získanie ďalších zahraničných dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby
vyslanie ďalších mladých Žiarčanov na mládežnícke výmeny do zahraničia
úspešné schválenie ďalších projektov na prácu s mládežou
aktualizovanie informácií o mládeži na stránke mesta

