
STROM CIEĽOV SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE 

 

Priorita 1 Priestory pre stretávanie a aktivizáciu mladých ľudí 

Strategické ciele Vytvoriť priestor a podmienky pre rozvoj aktivít mladých 

Cieľ  1.1 
Zistiť záujem mladých ľudí o vytvorenie priestoru na 
stretávanie 

Opatrenie 1.1.1 
Séria stretnutí mladých ľudí s vedením obce o potrebe priestorov pre 
mladých ľudí  

Cieľ  1.2 Zlepšiť podmienky pre šport 
Opatrenie 1.2.1 Zefektívniť využívanie existujúcej infraštruktúry pre šport 

Opatrenie 1.2.2 Vytvárať podmienky pre nové športy 

Opatrenie 1.2.3 Vybaviť dobrovoľný hasičský zbor vybavením pre súťaženie 

Cieľ  1.3 Skvalitniť existujúce priestory  
Opatrenie 1.3.1 Zlepšiť využívanie priestorov kultúrneho domu 

Opatrenie 1.3.2 Zanalyzovať existujúce priestory a možnosti ich využitia pre mladých 

Cieľ  1.4 Vybudovať atraktívne miesto pre trávenie voľného času 
Opatrenie 1.4.1 Nájsť miesto, kde sa mladí môžu stretávať 

Opatrenie 1.4.2 Dizajn miesta pre mladých 

Cieľ  1.5 Vytvoriť participatívnu platformu mladých ľudí 

Opatrenie 1.4.1 
Séria stretnutí o vytvorení mládežníckeho parlamentu alebo inej 
formy participácie mladých ľudí (napr. mládež. delegát, člen komisie) 

Opatrenie 1.4.2 Pravidelné stretnutia vedenia obce s mladými ľuďmi (napr. raňajky) 

 

Priorita 2 Dobré medziľudské vzťahy 

Strategický cieľ Zlepšiť medziľudské vzťahy v obci 

Cieľ  2.1 Vytvárať nové vzťahy medzi mladými ľuďmi 

Opatrenie 2.1.1 
Podporovať rozmanitosť vo všetkých kluboch, združeniach, krúžkoch 
a iných 

Opatrenie 2.1.2 Začleňovať nových obyvateľov do komunity 

Cieľ  2.1 Zlepšiť spoluprácu medzi mladými 
Opatrenie 2.1.1 Vytvoriť participačnú platformu mladých ľudí 

Opatrenie 2.1.2 Podporovať novovznikajúce mládežnícke organizácie 

Cieľ  2.2 Zlepšiť komunikáciu medzi generáciami 
Opatrenie 2.2.1 Prizývať mladých ľudí k veciam, ktoré sa ich týkajú 

Opatrenie 2.2.2 Prizývať mladých ľudí na pomoc pri všeobecných aktivitách 

 

Priorita 3 Aktivity pre trávenie voľného času mladých ľudí 

Strategické ciele 
Oživiť obec 

Využiť talent a potenciál mladých ľudí 

Cieľ  3.1 Zvýšiť záujem mladých o tvorbu aktivít 

Opatrenie 3.1.1 
Podporiť iniciatívnych jednotlivcov a organizácie poskytnutím 
priestorov, finančnou alebo materiálnou pomocou 

Opatrenie 3.1.2 Oceňovať aktívnych mladých ľudí  

Cieľ  3.2 Zvýšiť informovanosť o pripravovaných aktivitách 
Opatrenie 3.2.1 Osadiť nové informačné tabule na vybraných miestach 

Opatrenie 3.2.2 Zefektívniť komunikáciu o aktivitách na sociálnych sieťach 

Cieľ  3.3 Zvýšiť počet športových aktivít 
Opatrenie 3.3.1 Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít 

Opatrenie 3.3.2 Organizovať športové turnaje 

Opatrenie 3.3.3 Spojazdniť dobrovoľný hasičský zbor  

Cieľ  3.4 Vychovať mladého lídra 
Opatrenie 3.4.1 Informovať mladých ľudí o organizovaní školení  



 


