
Rozvoj mládeže v obci 

3. stretnutie ( mladí a dospelí)  

Akí mladí ľudia budú v obci Sihelné v roku 2026?  

 Sebavedomí, cieľavedomí, aktívni, inteligentní, kreatívni  

 Aktívni, tvoriví, pracovití, dobrosrdeční, láskaví, nápomocní, vynaliezaví, múdrejší, kreatívni, zodpovední  

 Aktívni, samostatní, aby podporovali a zaujímali sa o obecné aktivity, zodpovední  

 Ľudskí, citliví voči ostatným  

 Schopní pomáhať  

 Budú sa stretávať a vykonávať spoločnú aktivitu 

 Dúfam , že sa úplne nestratí ľudskosť  

 Priateľstvo neskončí len cez internet  

 Citlivý nielen na seba, ale aj na ostatných  

 Neegoistickí 

 Schopní vidieť v druhom kamaráta a nie súpera  

 V roku 2026 by sme chceli byť priateľskí, mierumilovní s pozitívnym prístupom k okolitým veciam a ľuďom 

v snahe získať komunitu, ktorá sa bude snažiť vážiť si prácu iných ľudí. Neničiť snahy druhých. S pozitívnym 

prístupom a primeraným hodnotením – formou nejakých odmien.   

Aká bude práca s mládežou v obci Sihelné v roku 2026?  

 Ideálna  

 Mládež sa bude stretávať na spoločných akciách  

 Budú sa aktívne zapájať do diania obce  

 Realistická, ťažká  

 Mladí sa budú viac zaujímať o dianie v obci  

 Viac stretávok  

 Podporovaná zo strany obce aj rodičov  

 Podnetná  

 Slušné správanie – lepšia spolupráca  

 Záujem o aktivity – dobrovoľníctvo 

 Práca s mládežou bude veľmi ťažká, pretože aj napriek mnohým možnostiam, mládež nemá záujem 

o aktivity. Už len z toho dôvodu, že druhí si ich prácu nevážia a na všetko frflú. Mladých treba motivovať 

a odmeňovať a oni sa naštartujú.   

 

PROBLÉMY :  

1. Osamotené deti 

 Príčiny:  zamestnanosť a pracovná vyťaženosť rodičov  

               nezáujem rodičov o to, čo deti robia   

               deti nemajú  

                flákajú sa a chcú si žiť podľa seba  

 Príčiny príčin : deti chcú mať väčší komfort – doba sa stále vyvíja a deti chcú mať všetko moderné  

                          slabá motivácia, chýbajú vzory, chýba pozornosť  

 Dôsledky : strata sebadisciplíny, strata záujmu o verejný život   

                    depresia, kriminalita, pocit menejcennosti  

 



 Dôsledky dôsledkov : mladí nebudú vytvárať žiadne aktivity  

                                       nezáujem o dianie okolo seba, znevažovanie práce iných 

                                       pocit menejcennosti   

2. Nedostatok organizátorov pri akciách  

 Príčiny : nezáujem, lenivosť, zaneprázdnenosť  

               boja sa názoru ostatných v obci  

               strach z odmietnutia  

               nechcú sa strápniť  

               hanbia sa   

 Príčiny príčin : nemajú dobré skúsenosti s podobnými akciami – nie sú motivovaní  

                          počúvajú, čo ľudia hovoria o predošlých akciách – ohováranie, komentovanie  

 Dôsledky : zánik akcií – Sihelské turbo, mládežnícky ples, batôžkový ples  

 Dôsledky dôsledkov : uzavretie sa do seba, zánik osobnej komunikácie – iba internet 

                                       zanedbanie potenciálu  

3. Mladí trávia príliš veľa času na internete  

 Príčiny :  každý nájde len to čo zaujíma    

                nemajú iné záujmy – povinnosti   

                hľadajú niekoho, ku komu si môžu dovoliť   

                cítia sa nedocenení a nepochopení nemajú na nich rodičia čas   

                porovnávajú sa, chcú sa pochváliť   

                nerozvíjajú kritické myslenie  

 Príčiny príčin : motivácia od rodičov, rozmaznávanie detí  

                           nesprávna výchova – pohodlnosť rodičov   

 Dôsledky: agresivita  

                   psychické problémy  

                   napodobňovanie slávnych  

                   uzatváranie sa do seba  

                   neaktívnosť  zo strany detí    

                   nezáujem pomôcť  

                   nezáujem rozvíjať vzťahy   

 Dôsledky dôsledkov : samovraždy, šikanovanie  

                                       nezáujem o to čo sa deje okolo  

4. Nedostatok priestorov pre mladých   

 Príčiny : bez podania návrhu na zriadenie takýchto priestorov  

               finančné zabezpečenie  

               usporiadanie obce – vhodné umiestnenie   

               nie sú obecné pozemky  

 Príčiny príčin : rozpočet obce  

                          úspešnosť projektov  

                          nedostatok odhodlanosti a dôslednosti mladých   

 Dôsledky : neorganizujú sa aktivity  

                    vyhľadávajú sa iné spoločenské priestory – BAR  

                    mladí sa stretávajú na zastávkach – robia neporiadok   

                    preferujú sa guláše a pitné akcie  

                    nikdy sa v obci nič neurobí  

 Dôsledky dôsledkov :  zvýšená kriminalita, závislosti  

                                        veľa konfliktov v obci  

                                        zhoršuje sa životné prostredie  

                                        ľudia bude stále nespokojní, no tento problém nebudú vedieť riešiť  



5. Úzka ponuka aktivít pre mladých  

 Príčiny : nedostatok ochotných ľudí   

               zameranosť organizátorov na to k čomu majú vzťah  

               potreba osloviť nádejných mladých, ktorí sa venujú zaujímavým činnostiam  

 Príčiny príčin : nevieme sa tešiť z drobných vecí  

                          slabá podpora, neboli oslovení k činnosti   

 Dôsledok : neaktivita, nezáujem, neochota pracovať pre iných  

 Dôsledky dôsledkov : deti sú doma  

                                       ľudia stále majú pocit, že sa v obci nič nedeje 

6. Nedostatok informácií o zoskupeniach, ktoré sa venujú mladým  

 Príčiny : informácie nie sú uverejňované na miestach prístupných mládeži  

                ľudia nehľadajú nič nové  

                neopodstatnené – všetko je na internete, kto hľadá ten nájde  

 Príčiny príčin : zánik zastúpení, málo mladých sa zúčastní aktivít  

                           zameranie sa na svoju rodinu  

 Dôsledky : zánik zastúpení  

 Dôsledky dôsledkov : málo aktivít pre mladých  

                                       internet, kriminalita   

7. Nedostatočná podpora medziľudských vzťahov medzi občanmi  

 Príčiny : málo spoločenských podujatí   

               neochota spoznávať sa navzájom   

               boj o majetky  

 Príčiny príčin: nedostatok kreativity a ochoty ľudí uskutočňovať aktivity a zúčastňovať sa ich  

                          jednoduchšia zábava bude doma na PC a mobile   

                          neprajnosť a závisť  

 Dôsledky : ľudia budú žiť v izolácii, nevhodný spôsob trávenia času  

                    zlé vzťahy  

                    uzavretie sa, závisť a nenávisť  

 Dôsledky dôsledkov : vznikajú psychické poruchy správania   

                                       susedské spory  

                                       strata záujmu o aktivity, nárast sebectva   

8. Nedostatok osôb venujúcim sa deťom  

 Príčina : dosť svojich starostí :rodina, práca  

                zlé/ žiadne finančné ohodnotenie   

                kritika  

                málo podpory  

                neochota  

                negativizmus   

 Príčina príčin : rebríček hodnôt ( vyberám to, čo je pre mňa dôležitejšie)  

                          čas je drahý, egoizmus – čím viac mám, tým viac chcem  

                          neprajnosť z vonku  

                          ľudia nevidia o daného problému   

 Následky : úpadok vzťahov  

                    uzatvorenie sa do seba  

                    viac času na internet  

                    zhoršenie komunikácie  

                    otupenie vzťahov  

                    rozmaznané deti – rodičia sa zameriavajú len na svoje deti  

                    kriminalita, závislosti 



 Následky následkov : samota, samotárstvo  

                                      nezáujem o okolie  

                                      ľudia sú zaplavení falošnými informáciami  

                                      psychické poruchy  

                                      úpadok rodiny 

                                      málo detí v rodine, uprednostnenie zvierat nad deťmi  

                                      predčasné zomieranie – zhoršená kvalita života  

9. Nedostatočná podpora dobrovoľníkov  

 Príčina : nemám koho podporiť  

               neznalosť tých osôb  

               závisť – posudzovanie  

               nedostatok času  

               strach z prijatia    

 Príčina príčin : nezáujem, lenivosť  

                          ľudia sú málo priebojný  

                          strach z neúspechu  

                          rodinkárstvo  

                          nepochopenie  

                          zatvorenosť  

                          neaktívnosť    

 Dôsledky : málo aktivít  

                    jednotvárnosť v aktivitách 

                    strata nádejných talentovaných ľudí  

                    väčšia pasivita mladých  

                    kriminalita  

                    nerozvíjanie potenciálu  

 Dôsledky dôsledkov : internet, lenivosť, egoizmus  

                                       ľudí omrzí účasť na aktivitách  

                                       podceňovanie – nedostatočné uznanie ich talentu  

                                       strach – únik zo života a spoločnosti  

                                       pasivita  

                                       nerozvíja sa okolie v ktorom žijem  

 

 

             

                 


