Akčný plán rozvoja práce
s mládežou mesta Nová Baňa
na roky 2019 - 2023

Akčný plán mládeže mesta Nová Baňa na roky 2019 – 2023 (ďalej len akčný plán) predstavuje
materiál, ktorého snahou je podporovať a zlepšovať život mladých ľudí, ich vzdelávanie, prístup
k informáciám, zamestnanosť, zdravie a aktívne využívanie voľného času. Prioritnou témou na roky 2019
– 2023 je podpora účasti mládeže na riadení spoločnosti, zmysluplné využívanie voľného času. Jedným
z hlavných prostriedkov pre dosiahnutie týchto cieľov je dobrovoľníctvo.
Úlohy, ktoré vyplývajú z akčného plánu, realizujú príslušné oddelenia a útvary MsÚ, školy
a školské zariadenia a neziskové organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži v meste Nová Baňa. Ciele
v akčnom pláne sú rozdelené podľa oblastí: vzdelávanie, zamestnanosť, participácia a informačno –
komunikačné technológie, mobilita, životné prostredie, voľný čas detí a mládeže, kultúra, zdravie
a zdravý životný štýl, mládež čeliaca zložitým životným situáciám, alebo pochádzajúca zo
znevýhodneného prostredia.
Akčný plán bol vypracovaný s organizáciami pracujúcimi s mládežou mesta Nová Baňa v zložení:
PaedDr. Tatiana Polcová - Centrum voľného času
Mgr. Juraj Kološta – Centrum voľného času, poslanec Mestského zastupiteľstva
Tatiana Lachká – Centrum voľného času
Mgr. Iveta Lukáčová – MsÚ- oddelenie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Inf.
centra, Mestskej knižnice
PaedDr. Renáta Juhásová - Gymnázium Františka Švantnera
Mgr. Katarína Sekerková – Gymnázium Františka Švantnera
Mgr. Tatiana Holubová – ZŠ J. Zemana
Mgr. Mariana Andrášiková – ZŠ J. Zemana
Mgr. Alena Muchová – ZŠ sv. Alžbety
Mgr. Martina Beťková dis. art. – ZUŠ Nová Baňa
Mgr. Ing. Katarína Volfová – Centrum pre deti a rodinu Nová Baňa
Ing. Ingrid Barancová- Stredná odborná škola obchodu a služieb
Akčný plán je otvorený dokument, ktorý je možné priebežne dopĺňať podľa aktuálnych potrieb
a požiadaviek mesta a inštitúcií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí a mládeže v meste Nová
Baňa.
Čo je mládežnícky parlament?
Mestský mládežnícky parlament je poradný orgán primátora. Pozostáva z mladých ľudí a je koordinovaný
osobou zodpovednou za problematiku mládeže v meste Nová Baňa. Jeho členom sa môže stať každý
mladý človek, ktorý má prechodné alebo trvalé bydlisko v meste Nová Baňa.
Základné úlohy členov mestského mládežníckeho parlamentu
•
•
•
•

vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam mesta v oblasti života mladých ľudí
zisťovať potreby, túžby, problémy mladých v meste navrhovať ich riešenia
predkladať ich primátorovi a vedeniu mesta podieľať sa na realizácii riešení
organizovať vlastné aktivity mládeže

Mládežnícky parlament predstavuje jednu z foriem participácie, spoluúčasti mladých ľudí na živote v
meste. Zvolení členovia mládežníckeho parlamentu (poslanci) zastupujú všetkých mladých ľudí, ktorí
žijú, študujú a pracujú na území mesta. V mestskom mládežníckom parlamente sú zástupcovia
základných škôl, stredných škôl a môžu byť aj zástupcovia vysokých škôl, mládežníckych organizácií
rôzneho záujmu. Ak má parlament presadzovať záujmy všetkých mladých ľudí, ideálne je, keď ich
predĺžené ruky sedia a pracujú v ňom. Tým môže vzniknúť komplexný obraz potrieb aj riešení. Mestský
mládežnícky parlament môže prakticky fungovať ako neformálna skupina zastrešená OZ pri CVČ CENTRÁČIK. Gestorom je mestský úrad a CVČ Nová Baňa. MP sa riadi štatútom, ktorý potvrdí
podpisom primátor, čim vyjadrí akceptáciu tohto poradného orgánu. V štatúte sú zachytené všetky
pravidlá práce a pôsobnosti mladých ľudí (poslancov MP), vo vzťahu ku mestu a jeho zástupcom.
Oblasti a ciele ktorými sa bude zaoberať MP:
1. Vzdelávanie
2. Zamestnanosť a podpora podnikania
3. Účasť mládeže na spoločenskom a politickom živote – participácia, informácie a
komunikačné technológie
4. Mobilita – pre globálne témy
5. Voľný čas detí a mládeže
6. Zdravie a zdravý životný štýl
7. Deti a mládež čeliaca zložitým životným situáciám, alebo pochádzajúca zo znevýhodneného
prostredia
1. Vzdelávanie
Zámer: Vzdelávací systém, ktorý rešpektuje potreby, záujmy a slobodné rozhodnutie žiakov,
študentov a potreby vzdelanej spoločnosti.
1.1 Podporovať a rozvíjať spoluprácu ZŠ a SŠ – každoročne zorganizovať Deň otvorených dverí, kde
môžu návštevníci získať informácie o študijných odboroch. Ďalej prezentácie škôl, výstavy prác,
výrobkov študentov, zorganizovať pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a ich rodičov.
Zorganizovať pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a ich rodičov prezentáciu všetkých
stredných škôl z okresu Žarnovica.
Garant: MsÚ, SOŠ, GFŠ, ZŠ Jána Zemana, ZŠ sv. Alžbety
Termín: priebežne

1.2 Každoročne umožniť absolvovanie odbornej praxe študentom stredných a vysokých škôl.
Garant: MsÚ, CVČ, vybrané podniky a školy
Termín: priebežne

1.3 Podporovať detské a mládežnícke mimovládne organizácie praktizujúce neformálne vzdelávanie
zamerané na rozvoj životných zručností, záujmovej umeleckej činnosti a aktivity zamerané na
ochranu kultúrneho dedičstva.
Garant: CVČ
Termín: priebežne

1.4 Podporovať vzdelávanie profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou v
oblasti neformálneho a formálneho vzdelávania.
Garant: CVČ
Termín: priebežne

2. Zamestnanosť a podpora podnikania
2.1 V spolupráci s ÚPSVaR zorganizovať besedu (alebo inú akciu) pre absolventov ohľadom
poradenstva a služieb zamestnanosti.
Garant: MsÚ, ÚPSVaR
Termín: priebežne
2.2 Zorganizovať pre žiakov a študentov besedu súspešným podnikateľom alebo odborníkom
účelom odovzdania cenných rád na ceste osobného rozvoja v pracovnej oblasti.

za

Garant: GFŠ, SOŠ,
Termín: priebežne
2.3 Podporovať prácu žiackych parlamentov. Pomáhať pri organizovaní ich aktivít, riešení ich
pripomienok, nápadov.
Garant: MsÚ, GFŠ, ZŠ Jána Zemana, ZŠ sv. Alžbety
Termín: priebežne

3. Účasť mládeže na spoločenskom a politickom živote – participácia, informácie a
komunikačné technológie
3.1 Do vybraných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani prizývať zástupcov MP za
účelom možnosti prezentovať požiadavky mládeže v predkladaných návrhoch od komisií MsZ.
Garant: MsÚ
Termín: priebežne

3.2 V spolupráci s MsÚ organizovať aktivitu pre žiakov základných a stredných škôl s názvom
AKTÍVNY OBČAN, ktorej cieľom je priblížiť žiakom agendu jednotlivých oddelení MsÚ a agendu
organizácií pri meste ( Technické služby. Mestské lesy, Mestský bytový podnik).
Garant: MsÚ
Termín: priebežne
3.3 V rámci informovania o dianí v meste (webové stránka mesta, Novobanské noviny, informačné
centrum, informačné tabule) vyčleňovať dostatočný priestor pre propagáciu podujatí organizovaných
pre mládež.
Garant: MsÚ
Termín: priebežne

3.4 Podporovať prácu žiackych školských rád, v ktorých má každá trieda svojich zástupcov a cez nich
môžu žiaci tlmočiť svoje pripomienky a návrhy a rovnakomôžu cez svojich zástupcov v MP a žiackych
školských radách pomáhať pri organizovaní akcií v meste.
Garant: jednotlivé školy
Termín: priebežne
3.5 Usporiadať slávnostnú akadémiu Žiak roka, kde budú ocenení za svoje študijné
výsledky, ale aj za reprezentáciu škôl žiaci základných a stredných škôl.
Garant: jednotlivé školy, MsÚ
Termín: jún

4. Mobilita – pre globálne témy
4.1 Pokračovať v podpore medzinárodnej spolupráce mládeže prostredníctvom aktivít,
organizovaných podujatí, výmenných pobytov, pobytov detí a mládeže v zahraničí s cieľom
formálneho i neformálneho vzdelávania, posilnenia hodnôt ako sú ľudské práva, potláčanie prejavov
intolerancie, xenofóbie, rasizmu, rozvoj solidarity, uznania a chápania hodnôt rôznych kultúr.
Zvyšovať povedomie mladých ľudí o možnostiach mobility mládeže, hlavne prostredníctvom programu
EÚ Erasmus +.
Garant: MsÚ, CVČ, jednotlivé školy
Termín: priebežne
4.2 Podporovať aktivity, súťaže, akcie na environmentálnu výchovu. Pri príležitosti Dňa Zeme
zorganizovať veľkú spoločnú akciu pre naše mesto Nová Baňa. Zúčastniť sa prehliadky ekotopfilm
a pozvať jednotlivých tvorcov aj na ich prezentáciu do Novej Bani. (napr. filmový festival Medzi
nebom a zemou amfiteáter Tajch)
Garant: MsÚ, GFŠ, ZŠ, CVČ, SOŠ
Termín: priebežne

5. Voľný čas detí a mládeže
5.1 Podporovať mládež v Novej Bani v organizovaní vlastných akcií a voľno časových programov.
Garant: MsÚ, CVČ, GFŠ
Termín: priebežne
5.2 Vytvoriť podmienky a priblížiť mládeži možnosti trávenia voľného času a motivovať zmysluplné
trávenie voľného času detí a mládeže v kultúrnych podmienkach.
Garant: MsÚ, CVČ, GFŠ
Termín: priebežne
5.3 Podporovať rekreačný šport aj formou rôznych súťaži zapojiť čo najviac detí a mládeže do
aktívneho pohybu.
Garant: MsÚ, GFŠ, CVČ, SOŠ
Termín: priebežne

5.4 Udržiavanie existujúce oddychových a rekreačných zón a športovísk v meste. Organizácia
športových podujatí v priestoroch multifunkčných ihrísk, alebo v komunitnom parku, v iných vhodných
priestoroch (napr. športový maratón, tanečný maratón, mestský turnaj)
Garant: MsÚ, CVČ
Termín: priebežne
5.5 Organizovať výstavy a tvorivé dielne pre deti a mládež s cieľom prezentácie svojej činnosti
s využitím rôznych foriem neformálneho vzdelávania.
Garant: MsÚ, CVČ, SOŠ, ZŠ
Termín: priebežne

6. Zdravie a zdravý životný štýl
6.1 Na stretnutiach na úrovni žiak a učiteľ za aktívnej podpory žiackej školskej rady viesť dialóg o
preventívnych opatreniach a opatreniach zameraných na minimalizáciu užívania omamných látok,
psychotropných látok a alkoholu. Propagácia modelu zdravej, aktívnej a zdravo sa stravujúcej
mládeže.
Garant: MsÚ, CVČ, jednotlivé školy
Termín: priebežne

7. Deti a mládež čeliaca zložitým životným situáciám, alebo pochádzajúca zo znevýhodneného
prostredia
7.1 Škola ako inštitúcia mapujúca rôzne rizikové faktory životnej situácie žiakov vychádzajúc z
prostredia a podmienok, z ktorých žiaci pochádzajú napomáha ich rozvoju.
Garant: CVČ, jednotlivé školy
Termín: priebežne
7.2 Podporovať činnosti chránených dielní a špecializovaných organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi so
zdravotným znevýhodnením.
Garant: MsÚ
Termín: priebežne

