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Úvod 

    Akčný plán na rok 2021/2022 nadväzuje na koncepciu práce s mládežou na roky
2019-2024 pre Mesto Spišská Belá. Vyberá kľúčové oblasti a ciele v práci s mládežou, na
ktoré sa v tomto roku bude zameriavať. Akčný plán bude realizovaný od júla 2021 pod
záštitou pracovníka s mládežou a občianskeho združenia Expression o.z.. Jednotlivé
nastavené opatrenia budú realizované najneskôr do konca augusta 2022. Akčný plán sa
skladá z jednotlivých kľúčových oblastí v rámci práce s mládežou, následne popisuje cieľ
a opatrenia, pričom definuje aktéra, výstup a termín ukončenia daného opatrenia.
Jednotliví vymenovaní aktéri po schválení akčného plánu zodpovedajú za plnenie im
zverených opatrení a dodržanie časového rámca.  



Ciele a opatrenia na roky 2021/2022

Kľúčová oblasť: Zamestnanosť a vzdelávanie

Cieľ
Strategické prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania v rámci mesta

Opatrenie Aktéri Výstup Termín
ukončenia

Konzultácia NFV so ZŠ, prelinkovanie s
vyučovacím plánom (v rámci druhého
stupňa).

Pracovník
s mládežou
Vedenie a výchovní
poradcovia ZŠ
Tím NFV + externí
odborníci na NFV

Učebný plán
NFV

September
2021

Príprava ponuky pre osobnostný rozvoj
učiteľov a pracovníkov s mládežou v rámci
mesta

Pracovník s
mládežou
Expression o.z.
Vedenie škôl
učitelia

Prierezové témy
Harmonogram

Marec 2022

Zmapovanie situácie ponúkaných programov
a potrieb mladých ľudí pre pomoc budúceho
uplatnenia.

Expression o.z.
Pracovník
s mládežou

Zoznam
programov

Jún 2022

Vytvorenie podporného programu budúceho
uplatnenia mladých ľudí nášho mesta

Pracovník
s mládežou
Vedenie a výchovní
poradcovia ZŠ
Tím NFV + externí
odborníci na NFV

Program Jún  2022

Kľúčová oblasť: Tvorivosť a podnikavosť
Cieľ
Šíriť osvetu o potrebe rozvoja tvorivosti a podnikavosti a využívania tvorivosti ako
nástroja na rozvoj kreativity u mladých ľudí.

Opatrenie Aktéri Výstup Termín
ukončenia

Vytvorenie pracovnej skupiny k
vytvoreniu akčných krokov na rozvoj
tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí.

Pracovník s mládežou
Zástupcovia:
ZŠ, CVČ, ZUŠ, Spolky,
Organizácie

Výpis akčných
krokov 

Júl 2021

Vytvorenie kampane „Nebuď tvor, čo
netvorí“, na šírenie potreby rozvoja
tvorivosti u mladých ľudí. Zvýšenie
motivácie u mladých ľudí ku kreativite
a tvorivosti.

Pracovník s mládežou
Pracovná skupina
z predchádzajúceho
opatrenia

Kampaň
smerujúca:
- dospelí
- mladí ľudia

Júl 2022

Rozvoj projektového myslenia mladých
ľudí nášho mesta prostredníctvom NFV

Expression o.z Min. 3 akcie Júl 2021



Kľúčová oblasť: Participácia a dobrovoľníctvo

Cieľ
Zvýšiť povedomie o dobrovoľníctve.
Vytvoriť podporný priestor pre angažovanosť mladých ľudí v meste,

Opatrenie Aktéri Výstup Termín
ukončenia

Propagovanie dobrovoľníctva cez rôzne
komunikačné kanály, dať dobrovoľníctvu
značku kvality.

Pracovník s
mládežou
Spolky
a neziskové
organizácie
Mesto Spišská
Belá

Plán propagácie
Propagácia

Október 2020
Január – Júl
2021

Podporiť vznik a fungovanie ŽŠR, vytvoriť
“mestskú ŽŠR - alternatíva  mládežnickeho
parlamentu” v zastúpení žiakov zo
základných škôl

Pracovník s
mládežou
Základné školy

stretnutia júl 2022

Vytváranie jasných dobrovoľníckych ponúk
na úrovni mesta, škôl, spolkov, klubov či
združení.

Pracovník
s mládežou
Spolky
a neziskové
organizácie
Mesto Spišská
Belá

Zoznam ponúk,
ktorý sa mení

Júl 2021

Kľúčová oblasť: Zdravie
Ciele
Vytvárať podmienky pre budovanie prirodzeného vzťahu mladých ľudí k športu
Zlepšiť informovanosť mladých v oblasti zdravého životného štýlu.

Opatrenie Aktéri Výstup Termín
ukončenia

Zviditeľnenie dostupnosti športovísk v rámci mesta
a zvýšenie atraktivity športov medzi mladými ľuďmi
prostredníctvom školských a mimoškolských aktivít

Pracovník
s mládežou
Športové
kluby

Vizuálny
dokument,
alebo iný
spôsob

Máj  2022

Vytváranie cielených aktivít na podporu psychického
zdravia mladých ľudí.

Pracovník
s mládežou
Expression
o.z

Min. 3 akcie Júl  2022



Prinášanie nových foriem a metód preventívnych opatrení
k nezdravému  životnému štýlu a zamedzeniu závislostí u
mladistvých

Pracovník
s mládežou
Expression
o.z

Min. 3 akcie Júl  2022

Kľúčová oblasť: Kvalita života a sociálne začlenenie

Cieľ
Zvyšovanie kvality života mladých ľudí v oblasti kultúry a životného prostredia.
Zvyšovanie kvality života mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Opatrenie Aktéri Výstup Termín
ukončenia

Ponúkanie kvality v oblasti kultúrneho
života v meste (divadlo, literatúra, filmy,
koncerty, prednáška apod.)

Pracovník s
mládežou
Organizácie
zamerané na túto
tematiku

Minimálne jedna
akcia za 2 mes.

Júl 2022

Navrhnutie opatrení na zvyšovanie kvality
životného prostredia so zapojením
mladých ľudí.

Expression o.z.
Organizácie
zamerané na túto
tematiku

Zoznam opatrení Júl 2022

Zmapovanie situácie kvality života mladých
ľudí zo znevýhodneného prostredia a
vytvorenie opatrení na jeho zlepšenie (v
spolupráci s orgánmi v rámci mesta)

Expression o.z.
Organizácie
zamerané na túto
tematiku, Mesto

Zoznam opatrení Júl 2022



Kľúčová oblasť: Hodnoty a vzťahy
Cieľ

Prehlbovanie vzťahov medzi členmi rodiny a v rámci členov komunity
Viesť mladých ľudí k budovaniu zdravých rovesníckych a partnerských vzťahov.

Opatrenie Aktéri Výstup Termín
ukončenia

Podporovanie rodín v spoločných aktivitách,
vytváranie cielených aktivít a podujatí pre mladých.

Inštitúcie,
Expression o.z.
Pracovník s
mládežou

Júl 2021

Prepojenie všetkých inštitúcií v meste, ktoré sa venujú
rodinam

Pracovník s
mládežou
Expression o.z.
inštitúcie

Spoločná
aktivita

Júl 2022

Prostredníctvom cielených aktivít  v školskom a
mimoškolskom prostredí budovať kredibilitu mladých
ľudí, teda charakter a základné hodnoty

Expression o.z.
Základné školy

aktivity Júl 2022

Kľúčová oblasť: Mládež a svet
Cieľ
Vzbudiť záujem mladých ľudí o svetové dianie
Búrať predsudky a obavy mladých ľudí z neznámeho

Opatrenie Aktéri Výstup Termín
ukončenia

Zvyšovanie ponúk medzinárodných
mládežníckych výmen

Expression
o.z.
Pracovník
s mládežou

Minimálne jedna
mládežnícka výmena za rok

jún 2024

Zvyšovanie informovanosti o spôsoboch
a možnostiach cestovania, ukazovať
výhody/nevýhody života v zahraničí,
popisovanie nástrah a hrozieb, ale tiež
príležitostí.

Expression
o.z.
Pracovník s
mládežou

Workshopy/prezentácie
Min. 5 akcií

Júl 2022

Zvýšiť informovanosť mladých ľudí o
možnostiach vycestovať do zahraničia

Expression
o,z
Pracovník
s mládežou

min 3. akcie Júl 2022



Kľúčová oblasť: Práca s mládežou 

Cieľ
Posilniť spoluprácu medzi subjektami, ktoré pracujú s mládežou v rámci mesta Spišská
Belá.
Vytvárať možnosti profesného a osobnostného rastu pre pracovníkov s mládežou

Opatrenie Aktéri Výstup Termín
ukončenia

Nastavenie spoluprác s inými
organizáciami poskytujúcimi vzdelávanie
pre pracovníkov s mládežou

Pracovník s mládežou spolupráca (členstvo,
dohoda, iný dokument)

december
2021


