Výročná správa o činnosti koordinátorky práce s mládežou
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Materiál vypracovala: Mgr. Dominika Švecová
V Žiari nad Hronom, dňa 10.2.2017

Výročná správa
za obdobie 2016
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 koordinátorky práce s mládežou po nasledujúcich mesiacoch
príslušného roka 2016. Na záver sa v správe nachádzajú tri prílohy. Prvá príloha je sumár aktivít
v tabuľkovej podobe. V druhej sa venuje cieľom a úlohám na najbližšie obdobie 2017. V tretej prílohe
je pár fotografi z podujatí.

Január 2016
Rok 2016 bol symbolický pre mesto Žiar nad Hronom hlavne z historického pohľadu. V tomto roku
mesto oslavovalo 770. výročia udelenia mestských práv. Koordinátorka práce s mládežou bola
v prípravnom organizačnom tíme, ktoré malo na starosti prípravu osláv uskutočnenú v mesiaci február.
Prípravy začali už v predchádzajúcom roku a v tomto mesiaci sa blížili už do finálnej fázy, preto všetky
priority sa zamerali na toto veľké verejné podujatie.
Február 2016
Začiatkom mesiaca sa uskutočnilo podujatie k oslavám 770. výročia udelenia mestských práv. Aj
vďaka spolupráci s členmi Mestského mládežníckeho parlamentu podujatie nadobudlo historický
nádych. Oslavy výročia dopadli k spokojnosti organizátorov, ale hlavne aj verejnosti. Nastal čas
venovať sa dvom schváleným projektom. Jeden z nich pod názvom Zažiar v Žiari a druhý pod názvom
Žiarsky podchod rukami mladých.
Marec 2016
Projekt Zažiar v Žiari - S príchodom jari sa rady outdoorových aktivít v našom meste opäť rozšírili. V
priestoroch areálu ZŠ na Ulici Jilemnického môžete využiť miniskatepark, kde najnovšie pribudla nová
jazdecká prekážka, tzv. Pyramída. Súčasťou skateparku je aj U-rampa, ktorá sa previezla do areálu
školy po dohode s riaditeľom Mariánom Majzlíkom, a ktorá je symbolom prvotného impulzu na
dobudovanie miniskateparku po ukončení projektu KomPrax. Súčasťou projektu bolo aj obnovenie

horolezeckej steny, ktorú spravuje horolezecký klub James, kde jeho vedúci, Peter Bača, zastrešoval
odborné poradenstvo pri obnove horolezeckej steny a dozeral na bezpečné umiestnenie projektom
zakúpených chytov. Projekt pod názvom Zažiar v Žiari sa realizoval od septembra 2015 - marca 2016.
Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska zo zbierky Hodina Deťom. Po finálnych projektových
aktivitách sa vypracovala záverečná správa, ktorá sa poslala do Nadácie pre deti Slovenska.
Apríl 2016
V mesiaci apríl sa začal realizovať projekt Žiarsky podchod rukami mladých. V podchode smerom
k Daňovému úradu verejnosť mohla vidieť tvoriť mladého muža, ktorý maľoval na steny. Nešlo však
o žiadneho vandala, ale o Patrika Žňavu, autora víťazného návrhu v rámci projektu Žiarsky podchod
rukami mladých. S realizáciou aktivity sa začalo ešte v októbri minulého roka a tento projekt sa
uskutočnil vďaka podpore firmy Baumit z programu Tu sa nám páči, tu chceme žiť. Revitalizácia
podchodu, ktorý vedie popod Ulicu SNP a spája centrum mesta so sídliskom Pod vršky a IBV
nespočívala iba vo vymaľovaní stien, ale aj v osadení informačnej tabule, na ktorej sa pravidelne
umiestňovali informácie o podujatiach a aktivitách mládeže v našom meste. Realizácia projektu
súvisela s oslavami 770. výročia udelenia mestských práv, ktoré sa oficiálne začali 5. februára
a prostredníctvom viacerých aktivít sme si ich pripomínali počas celého roka. Tematika osláv a mesta
bola vyobrazená aj na stenách podchodu, konkrétne steny zdobia zoskupenia fotiek, budov, pamiatok
a miest, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Žiaru a jeho histórie. V mesiaci apríl sa koordinátorka práce
s mládežou spolu s projektovou manažérkou zúčastnili stretnutia v Košiciach zameraného na rómsku
problematiku. Začali sa prípravy na podujatia Mladí s ambíciami a Geekfest.
Máj 2016
V máji sme v rámci práce s mládežou boli ocenení Čestným uznaním za systémové kroky v roku 2015,
ktorými sa priblížilo k tomu, aby sa z neho stala Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. O toto
ocenenie sa chceme pokúsiť aj nasledujúci rok. V rámci tohto mesiaca sa nadviazala spolupráca
s neformálnou skupinou mladých, ktorá vznikla v meste a začalo sa pracovať na projekte Prečítaj si
schody. Šlo o iniciatívu, kde mladí ľudia namaľovali schody smerom z hlavnej cesty SNP do
mestského parku a vdýchli do nich trochu farby a veselosti.

Jún 2016
Koncom školského roka sa organizovalo podujatie Geekfest, ktorého organizátorom bola ďalšia
neformálna žiarska skupina mladých ľudí. Prvý ročník Žiarskeho Geefestu otvoril dvere do sveta
fantasy, sci-fi, hororu, japonskej kultúry a hier. Pripravené boli pre návštevníkov aj zaujímavé súťaže,
atraktívne vecné ceny, veľa zábavy a hlavne dva dni plné fantastických zážitkov. Pokračovalo sa
v realizácií projektu Prečítaj si schody. Na záver školského roka sa uskutočnilo aj záverečné stretnutie
členov Mestského mládežníckeho parlamentu mesta Žiar nad Hronom.

Júl - August 2016
Počas letných prázdnin sa mladí venujú skôr brigádam, dovolenkám a oddychu. Počas prázdninového
obdobia je činnosť skôr papierová. Pripravuje sa plán aktivít na školský rok, robí sa propagária činnosti
práce s mládežou v meste, dokončievajú sa alebo pripravujú nové projekty. Tento rok tomu nebolo
inak. Vypracovala sa záverečná správa pre projekt Žiarsky podchod očami mladých. Dokončovali sa
posledné úpravy maľby na schodoch do parku, ktoré ponúkli priestor pre iniciatívu Klubu M. Koncom
augusta sa aj tento rok organizovalo podujatie Ride up na skateparku pri Základnej škole Štvorka.
Podujatie za pomoci OZ ZAŽIAR zorganizovali mladí skateboardisti, ktorí sa navzájom pochválili
s trikmi, ktoré sa naučili počas roka. Bol to druhý ročník podujatia.
September 2016
Žiarska mládež sa zapojila do Týždňa dobrovoľníctva v BB kraji. Aktivity, ktoré urobili členovia
MMP v spolupráci s CVČ boli napr. oprava paletových lavičiek na basketbalovom ihrisku pri
Strednej súkromnej odbornej školy technickej; bubliny s textami na autobusových zástavkách;
maľovanie lavičiek pri základnej škole; a pod. Uskutočnilo sa aj prvé stretnutie MMP v novom
školskom roku 2016/2017. Predsedom sa stal Matej Foltán. Koordinátorka MMP dala dlhoročným
členom parlamentu aj referencie za ich činnosť v práci s mládežou. Koordinátorka práce s mládežou
sa zúčastnila pracovného stretnutia ohľadom mládežníckej politiky v Srbsku, ktoré bolo pripravené
Slovenským inštitútom mládeže – Iuventa a Ministerstvom športu a mládeže Srbska. V meste vzniklo
aj pumptrackové ihrisko, ktoré malo mať začiatkom októbra oficiálne otvorenie pripravené mladými
ľuďmi. V spolupráci so zástupcom Absolute racing team sme pripravovali program a zabezpečenie,
aby podujatie dopadlo, čo najlepšie a prilákalo najviac ľudí z verejnosti.
Október 2016
Prvý októbrový víkend sa konalo oficiálne otvorenie pumptrackovej dráhy. Pumptrackovú dráhu,
s ktorej výstavbou začalo mesto v druhej polovici júla, je určená najmä pre bikerov, no využívať sa
bude môcť aj v zimných mesiacoch ako kopec na sánkovanie. Pumptracková dráha sa nachádza na
trávnatej ploche neďaleko panelákov pri tzv. sídlisku Hviezdoška. Celková dĺžka pumptrackovej dráhy
je približne 150 metrov. Skladá sa z troch okruhov. Pracovali na nej autor projektu Roman Kaločay z
Myjavy so svojím pomocníkom, pracovník mestských Technických služieb s technikou a niekoľko
chlapcov z trakovej komunity. Pumptracková dráha sa nachádza na rovine a tým pádom je možné
jazdiť ľubovoľné množstvo okruhov, čím umožňuje aj kondičný tréning. Je vhodná pre všetkých
cyklistov všetkých vekových a výkonnostných kategórii. Od najmenších detí na odrážadlách, od 2
rokov, cez juniorov, hobby jazdcov, pretekárov až po seniorov, ktorí si chcú zlepšiť koordináciu
a pohyblivosť na bicykli v teréne. O tom, že mladí bikeri sú s dráhou spokojní, svedčí aj návštevnosť,
ktorá sa ukázala aj počas otvorenia. Počas dňa sa uskutočnila aj súťaž, do ktorej sa prihlásili viacerí
bikeri v rôznych vekových kategóriách. Koncom mesiaca október sa v priestoroch Mestskej obývačky
sa konal turnaj v počítačovej hre Counter strike. Turnaja sa zúčastnilo 5 tímov z čoho víťazne vzišiel
tím SSOST.
November 2016
Začiatkom mesiaca sa členovia Mestského mládežníckeho parlamentu zúčastnili na pozvanie
Mestského úradu Brezno stretnutia nádejných členov vznikajúceho mládežníckeho parlamentu v ich
meste. Boli sme pozvaní ako príklad dobrej praxe fungujúceho mládežníckeho parlamentu a mali sme
porozprávať a dobrých a zlých skúsenostiach počas nášho fungovania. V tomto mesiaci sa aj členovia
MMP v spolupráci s ďalšími neformálnymi skupinami mladých rozhodli pripraviť charitatívnymi
kalendár pre psí útulok.

December 2016
Počas vianočnej kapustnice členovia Mestského mládežníckeho parlamentu dostali priestor, kedy
verejnosti mohli ponúknuť charitatívny kalendár spolu s brožúrkou dobrých adopcií za príspevok,
ktorý bol celý venovaný útulku Strážni anjeli. Kalendár na rok 2017 s názvom Havkáči a mládež
vznikol nedávno ako aktivita mladých Žiarčanov na podporu miestneho psieho útulku. Spojili sme
zástupcov neformálnych skupín mladých spolu so psíkmi, ktorí sa nachádzajú v útulku najdlhšie.
Charitatívny kalendár sme predstavili pred Vianocami počas vianočných trhov v centre mesta.
Ako motivácia na adopciu útulkáča slúžila aj brožúrka s príbehmi o vydarených adopciách, ktoré
priniesli radosť zvieratám aj ich novým majiteľom. Kalendár pokrstil exútulkáč Čiko, ktorý spolu so
svojou majiteľkou predviedli pár kúskov s dogdancingu. Za kalendár sa vyzbieralo 525 €, ktoré boli
odovzdané útulku Strážni anjeli.

Príloha 1:

Sumár aktivít za obdobie 2016

Tabuľka č.1: Verejné podujatia pre žiarsku mládež
Názov:

Termín:

1.

Projekt Zažiar v Žiari – 2000 €

Január - apríl 2016

2. -

Oslavy 770.-tky

Február 2016

3.

Projekt Žiarsky podchod rukami mladých Marec – júl 2016
– 550 €

4.

Konferencia Mladí s ambíciami v MsKC
(spolupráca s NSM)

Apríl 2016

5.

Aktivita Klubu M – Prečítaj si schody

Máj – september
2016

6.

Scifi festivál – Geekfest
(spolupráca s NSM)

7.

Ride up 2016

August 2016

8.

Týždeň dobrovoľníctva

September 2016

9.

Pracovná cesta do Srbska, stretnutie na September 2016
srbskom Ministerstve mládeže a športu

10.

Otvorenie pumptrackovej dráhy

Október 2016

11.

Counter Strike turnaj

Október 2016

12.

Stretnutie MMP s novovznikajúcim MP November 2016
v Brezne

13.

Charitatívny kalendár Havkáči a mládež December 2016
2017

v MsKC Jún 2016

Použité skratky: NSM – neformálna skupina mladých pôsobiaca v meste
MMP – Mestský mládežnícky parlament mesta Žiar nad Hronom
MP - mládežnícky parlament

Tabuľka č.2: videa a články z podujatí
Názov

Link

1. Oslavy 770.- výročia

https://www.facebook.com/ziarnadhronom/videos/10153791819910446/

2. Žiarsky podchod

https://www.youtube.com/watch?v=fFm90f356ks

3. Mladí s ambíciami

http://mladeznickeparlamenty.sk/mladym-ludom-nechybaju-ambicie/

4. Týždeň

http://ziar.dnes24.sk/pomahali-aj-skraslili-mesto-ziarski-dobrovolnicimaju-za-sebou-plodny-rok-258330

5. Otvorenie

http://www.ziar.sk/pumptrackovu-drahu-dokoncili-oficialne-otvoreniespolocne-so-ziarskou-mladezou/

dobrovoľníctva

pumptrackovej dráhy

6. Charitatívny kalendár https://nasziar.sme.sk/c/20421275/mladi-ziarcania-vytvorili-kalendarktory-ukazuje-ze-adopcia-psika-z-utulku-je-dobry-napadfoto.html#axzz4gaGw1vOr

7. Čestné uznanie

http://www.ziar.sk/ziar-ziskal-cestne-uznanie-za-pracu-s-detmi-amladezou/

8. Geekfest

http://ziar.dnes24.sk/mnohi-to-uz-maju-zapisane-cervenym-v-kalendarinecakana-navsteva-z-japonskeho-velvyslanectva-v-ziari-239902

9. Projekt Zažiar v Žiari

http://www.ziar.sk/jarnu-sezonu-otvorili-aj-skateboardisti-a-horolezci-zmesta/

Príloha 2: Plán na rok 2017


Schválenie a realizácia minimálne troch projektov



väčšie nadviazanie spolupráce s inštitúciami a organizáciami na území mesta



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



podchytenie neformálnych skupín mladých ľudí, ktoré vznikli v meste



aktualizovanie informácií o mládeži na stránke mesta

Príloha 3: Fotografie aspoň z pár podujatí

Charitatívny kalendár Havkáči a mládež 2017

Stretnutie členov MMP s novovznikajúcim sa mládežníckym parlamentom v Brezne

Maľovanie podchodu v rámci projektu Žiarsky podchod rukami mladých

Výstavba novej prekážky v rámci projektu Zažiar v Žiari

Prestávka počas Counter strike turnaja v Mestskej obývačke

Získanie Čestného uznania za prácu s mládežou v našom meste

