Rozvoj mládeže v obci (Sihelné)
Druhé stretnutie (dôležití dospelí)
1. Aké možnosti trávenia voľného času majú mladí ľudia vo Vašej obci? Čo využívajú najviac? Čo nevyužívajú?
Čo im chýba?
Najviac využívajú:
 Ihriská
 Prírodu
 Telocvičňu
 SZUŠ
 Folklórny súbor
 Krúžky na ZŠ
 Mládežnícky zbor
Nevyužívajú:
 Ihriská
 Kultúrne aktivity
Chýba
 Kino
 Diskotéky
 Posilňovňa
 Cyklotrasa
2. Akou formou sa v obci realizuje neformálne vzdelávanie (mimo školy)?
 „R“ – stretnutia
 Mariánske stretnutia
 Sv. omša – kostol
 Kaviareň HUGO
 Jazykový kurz
 SZUŠ
 Hasičský krúžok
3. Ľudské zdroje v oblasti práce s mládežou : Kto sa venuje práci s mládežou v obci? Méte dosť pracovníkov
s mládežou?
 P. učiteľky (Sihelček)
 Starší folkloristi – hudobníci
 Organistky
 DHZ – vedúci
 Tréner
 Poľovnícke združenie
 Pán farár
4. Realizuje obec nejaké aktivity na podporu dobrovoľníctva mladých ľudí v obci?
 Tábory
 DHZ
 ŠK
 Sihelček
 hokej bal
 Biela stopa – Prechod Sihelnianskym chotárom
 Tanečné kurzy
 Výstup na Piľsko, Babiu horu
 Sv. omša – sv. Hubert, sv. Florián

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 Požiarnické súťaže
 Plesy
 Fašiangové stretnutia
 Významné dni
 Vianočné trhy
Existuje v obci nejaká forma grantových schém, finančných programov, VZN o podpore aktivít občanov?
Podporujú prácu s mládežou aj nejakí sponzori?
 Nemáme grantovú schému
 OÚ – ako sponzor
 Farský úrad
 Sponzori : urbár, podnikatelia
Akým spôsobom sa mladí ľudia môžu dozvedieť informácie o dianí v obci? (spôsob zverejňovania informácii)
 Web stránka obce
 Letáky
 Informatívne tabule
 Obecný rozhlas
 Sihelník – obecné noviny
 Oznamy v kostole a škole
 Ústne
Do akej mieri sa mladí ľudia vo Vašej obci zaujímajú o veci verejne? Realizuje obec nejaké aktivity, ktoré
podporujú záujem mladých ľudí o veci verejne? (participáciu a aktívne občianstvo)?
 Zápisnica zo zasadania obecného zastupiteľstva
 Záujem o to, čo sa ich týka (budovanie: ciest, inžinierskych sieti, kanalizácie, novostavieb)
 Možnosť zúčastniť sa verejných rozpráv (diskusie)
 Nezaujímajú sa, prípadne do veľmi malej miery
 Obec realizuje Folklórne slávnosti, Vianočné trhy, Fašiangy, Prechod Sihelnianskym chotárom a iné
Máte v obci obecnú radu mládeže, alebo podobné zoskupenie? (Myslí sa zoskupenie kde mladí pôsobia
s cieľom koordinovať spoluprácu rôznych záujmových skupín a vzájomnú spoluprácu. Aj poradný
mládežnícky orgán starostu.)
 Prípravný výbor folklórnych slávnosti v spolupráci s OÚ a okresným osvetovým strediskom
 Erko, hasiči, klub dôchodcov
Máte v obci nejaké typy sociálne vylúčených mladých ľudí? Ak áno aké? Čo podniká obec na ich začlenenie
sa?
 Nevieme o nich
 Nemáme
Pôsobia v obci mladí podnikatelia? Aké majú podmienky? V čom podnikajú? Existuje spolupráca medzi
samosprávou a podnikateľmi?
 Áno, stavebníctvo, autoservis, reštauračné a obchodné služby, predajňa potravín
 Prenajaté priestory majú vysoký nájom, lokalita
 Obec ich podporuje
 Mierna spolupráca s obcou
 Obmedzená možnosť voľných priestorov
Do akej miery mladí ľudia vo vašej obci presadzujú zdravý životný štýl? Aké sú najväčšie riziká zdravého
životného štýlu mladých ľudí?
 Zúčastňujú sa cvičenia aerobiku, futbalu, folklórnych slávností,
 Riziká : fajčenie, požívanie alkoholu
 Pobyt v prírode „guláš“
 Cyklistika

12.
13.

14.

15.

 Turistika
 Drogy
 Posilňovanie, pohyb vo všetkých formách
 Kým nemajú zdravotný problém neriešia to
 Energetické nápoje
 Poruchy stravovania
Aké % zapojenosti mladých ľudí do volieb miestnej samosprávy bolo v posledných voľbách vo vašej obci?
 Neznáme
Čo vnímate ako 3 najväčšie problémy mladých ľudí vo vašej obci?
 Sedia na internete
 Deti často samé doma – rodičia sú v práci
 Voľná výchova
 Nezáujem o osobnú komunikáciu, len cez sociálne siete
Čo konkrétne očakávate od mladých ľudí?
 Zdvorilosť, poslušnosť
 Rozvoj obce v oblasti športu a kultúry
 Zvýšenie záujmu o život v obci
 Udržiavanie čistoty okolia v obci aj mimo nej
 Skromnosť
 Úcta, pokora
 Snaha o spoločné dobro
 Ekologické myslenie
Aké sú Vaše plány v práci s mládežou do budúcnosti? Ako by podľa vás mala vyzerať spolupráca samosprávy
s mládežou od 10 rokov?
 Podporovať súčasnú prácu športových klubov a ostatných organizácii
 Tolerancia voči starším
 Osloviť čo najväčší počet mladých ľudí ochotných spolupracovať
 Podporiť aktívnych ľudí
 Zatraktívniť podujatia
 Osloviť nádejných šikovných ľudí
 Obmedziť na akciách konzumáciu alkoholu

