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1. ÚVOD
Milí priatelia,
dostáva sa Vám do rúk materiál, ktorý bilancuje celoročnú činnosť centra voľného
času. Sme flexibilní, reagujeme na požiadavky a potreby rýchlomeniacej sa
spoločnosti. Vytvárame priestor pre aktivity mladých ľudí, reflektujeme súčasné
požiadavky neformálneho vzdelávania. Ponúkame deťom, mládeži, ale aj iným
osobám (či už sú to rodičia, starí rodičia, učitelia, vedúci krúžkov, zástupcovia
občianskych združení atd.), aktívne a zmysluplné trávenie voľného času s cieľom
iniciatívne a tvorivo pristupovať k spoločenskému životu v našom meste. Učíme
našich členov byť zodpovednými občanmi, ktorým záleží na tom, ako naše mesto
vyzerá, ako sa rozvíja a aké sú možnosti pre sebarealizáciu sa mladých ľudí.
Podporujeme aktivity Mládežníckeho parlamentu, sme ich tútorom pri napĺňaní
ich myšlienok a projektov a motivujeme ich ku samostatnosti. Podarilo sa nám
uskutočniť nielen množstvo akcií a pravidelných stretnutí s deťmi, ale zrodili sa aktivity, ktoré podporujú súdržnosť rodiny, priateľov, detí a mladých ľudí. Pokračovali
sme v zbierke Unicef Modrý gombík, v medzinárodnej spolupráci s Poľskom,
Čechami a prijímali sme ďalších dobrovoľníkov zo zahraničia.
Za úspechmi nestoja iba pracovníci CVČ, je tu veľké nasadenie dobrovoľníkov,
spolupracovníkov, učiteľov, či množstvo drobnej práce, ochota robiť zmysluplné
veci, byť tu nezištne pre druhých. Ďakujeme všetkým za ich nadšenie, podporu
a dôveru.

		
		

PhDr. Marta Hanečáková, PhD.
		
riaditeľka CVČ
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Hodnoty, ktoré nasledujeme
• Rešpekt: pristupujeme s rešpektom a plnou vážnosťou ku deťom, mládeži,
rodičom, aj ku spolupracovníkom
• Odbornosť: sme odborníkmi v oblasti v ktorej pôsobíme
• Profesionalita: vieme našu odbornosť ďalej posúvať, podeliť sa s ňou
• Partnerstvo: našim prístupom vytvárame dlhodobú spoluprácu založenú
na partnerstve
• Dostupnosť: uľahčujeme cestu k nám a ideme za každým, kde je to potrebné
• Filantropia: o filantropii nielen hovoríme, ale sa k nej aj aktívne hlásime
• Demokracia: rozhodujeme sa spoločne a preberáme za rozhodnutia
zodpovednosť
• Ochrana životného prostredia: každodennými rozhodnutiami a činmi
chránime životné prostredie
• Moderná sociálna politika: vážime si našich pracovníkov a pracovníčky,
spolupracovníkov, dobrovoľníkov a vytvárame moderné podmienky
na kvaitný pracovný život a prostredie
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2. VÍZIA CVČ
NAŠA VÍZIA
Byť verejnou inštitúciou, ktorá sa podieľa na vytváraní
aktívneho komunitného života v meste
Stará Ľubovňa.
Byť efektívne fungujúcou organizáciou
s dôrazom na kvalitu a odbornosť, reflektujúcou
nové trendy v práci s deťmi a mládežou.
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NAŠA MISIA
Podporujeme deti, mládež a občanov mesta Stará Ľubovňa, aby
poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život.
Sme pre deti aj verejnosť k dispozícii denne aj počas prázdnin
od 8:00 do 17:00, podľa potreby aj do 21:00.
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VÍZIA CVČ
Strategické ciele zariadenia
1. Vychádzať z tradície a korekciou pedagogickej koncepcie CVČ skvalitniť
výchovný proces.
2. Zvyšovať záujem členov CVČ (účastníkov aktivít) o pravidelné záujmové
činnosti ponukou širokej škály aktivít prostredníctvom krúžkov a klubov.
3. Zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogického zboru
a vytvoriť efektívne pôsobiace motivačné prostredie.
4. Aplikovať nové moderné trendy v neformálnom
vzdelávaní, zlepšovať výchovné pôsobenie na deti
a iné osoby.
5. Zlepšiť materiálne vybavenie zariadenia v oblasti
outdoorových aktivít.

8

Strategické ciele zamerané na účastníkov aktivít
1. Rozvíjať záujmy neorganizovanej mládeže ponukou krátkodobých
aktivít.
2. Zvyšovať záujem a participáciu mládeže na živote mesta a činnosti
a spolurozhodovanie v rámci samosprávy.
3. Podporovať toleranciu a rešpekt medzi Rómskou a nerómskou
mládežou.
4. Organizovať víkendové podujatia, motivovať deti vo veku 11 - 13
rokov pre aktívne a zmysluplné napĺňanie voľného času.
5. Motivačne využívať výročia, kampane na podporu aktívnej a tvorivej
činnosti detí a iných osôb zariadenia (rok 2012 bol Medzinárodný rok
aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami).
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3. ŠTRUKTÚRA ZARIADENIA
Zamestnanci CVČ:
riaditeľka CVČ – PhDr. Marta Hanečáková, PhD.
Pedagogickí zamestnanci:
oblasť telesnej výchovy a športu: Jolana Sarnecká
oblasť turistiky a branných športov: PhDr. Alena Hriňáková
oblasť medzinárodnej spolupráce a jazykov: Paulina Vitovičová
oblasť pedagogiky voľného času: Mgr. Peter Martinek
oblasť kultúry a umenia: Mirsolava Poľanská
oblasť vedy a techniky: Pavel Mrug
oblasť prírodných vied: Mgr. Zuzana Pekárová
Ostatní zamestnanci:
oblasť ekonomická, projektová:
Mária Lipnická, Helena Kulíková
oblasť údržby a starostlivosti o priestory:
Helena Perháčová, Emil Kopčák
Externí pracovníci:
Denisa Hnatkovičová
Zuzana Redajová
Michal Olejňák
Ivan Orovčík
Mgr. Michal Hanečák
Ing. Towuu Batmend
Mgr. Pavol Repka
Mgr. Alena Gribová
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Riaditeľka

Rada školského zariadenia

Kultúra

Technika

Telesná
výchova a šport

a umenie

Pedagogika
voľného času

Spoločenské
vedy a jazyky

Prírodné vedy

Turistika a
branné športy

Oblasť ekonomiky a hospodárskej činnosti

Externí
pracovníci CVČ

Európska
dobrovoľnícka
služba

Údržbár, kurič, šofér

Odborné
komisie

Dobrovoľníci
CVČ

Upratovačka

Rada školského zariadenia pri CVČ:
Predseda:
Mgr. Mário Pavlovský - nominovaný pedagogickými zamestnancami CVČ
Členovia:
- zvolení zástupcovia rodičov a členov CVČ:
Vincetnt Orlovský, Andrea Plučinská, Zuzana Vybíralová
- nominovaný pedagogickými zamestnancami CVČ: Pavel Mrug
- ostatní zamestnanci CVČ: Helena Perháčová
- delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. Michal Šipoš, PhDr. Edita Olahová
- delegovaná zástupkyňa organizácie, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní:
PaedDr. Eva Kollárová
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4. KRÚŽKY

Sme výchovno vzdelávacie zariadenie, ktoré od samého začiatku svojej činnosti
kladie veľký dôraz na pravidelnú a systematickú prácu s deťmi a mládežou. Prostredníctvom krúžkovej a klubovej činnosti účastníci získavajú a rozširujú si svoje
vedomosti, zručnosti a skúsenosti v oblasti prírodných a technických vied, športu,
turistiky, kultúry a umenia, jazykov a medzinárodnej spolupráce.
Otvorili sme 37 záujmových útvarov, do ktorých bolo zapísaných ku 15.9.2011
celkom 593 detí do 15 rokov, 60 členov bolo starších ako 15 rokov. Počas školského
roka 2011/2012 sa zúčastnilo pravidelnej krúžkovej činnosti 9 929 detí a mládeže.
Najväčší záujem bol o plávanie (2 200) , tanečné krúžky (1 491), prácu s počítačom
(1150) a neformálne klubové stretnutia (1 139).
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Deti a mládež si mohli vybrať z týchto krúžkov:
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5. PODUJATIA

CVČ má silnú tradíciu v organizovaní mestských kultúrnych
a športových podujatí, ktorých cieľom je podpora komunitného života
v meste. V roku 2012 sme organizovali osvedčené podujatia, ktoré vychádzali zo záujmov detí a ich rodičov, a to rôznych vekových kategórií a
záujmových skupín obyvateľov mesta. V rámci výchovno-vzdelávacích
cieľov sme rozvíjali vedomosti, nadanie, záujem, osobnosť dieťaťa
a mladého človeka, motivovali sme ich k aktívnemu občianstvu, participácií na verejnom živote mesta, zmysluplnému využívaniu voľného
času. Dôležité bolo pre nás aj formovanie osobnosti, hodnotovej orientácie, správania, postojov a názorov detí aj mladých ľudí.
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JANUÁR
* Party bez kravát - členovia mládežníckeho parlamentu sa naučili lepšie
komunikovať s verejnosťou, ako robiť sponzoring a zorganizovali spoločenskú
aktivitu pre ďalších mladých ľudí, pripravili kultúrny program a aktívne si vytvorili podmienky pre sebarealizáciu
* AQUACITY Poprad - cieľom bolo zmysluplné trávenie voľného času počas
polročných prázdnin, naučiť deti plávať aspoň jedným plaveckým spôsobom,
správať sa v dopravných prostriedkoch, v reštaurácii, dodržiavať bezpečnostné
a hygienické predpisy
FEBRUÁR
* Valentínska ľadová show - súťažné meranie si svojich schopností, vedomostí a
zručností na ľade medzi ZŠ mesta
* Valentínska pošta - naši kuriéri doručili Valentínske pozdravy pre žiakov ZŠ
v meste, a tak podnietili deti ku kreativite pri zhotovení pozdravov, komunikácii,
sebavyjadreniu a nadväzovaniu nových priateľstiev
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PODUJATIA

* Pochovávanie basy - tradičná rozlúčka s veselicou na pešej zóne ako pripomienka zvykov a tradícií našich predkov, na komunitnom živote v meste sa tak
aktívne podieľali deti a mládež zo záujmových krúžkov a mládežníckeho parlamentu.
MAREC
* Večer s dobrovoľníkmi - prezentácia európskych kultúr spojená s ochutnávkou
jedál, predstavenie EDS dobrovoľníkov, komparácia ich zvykov a tradícii so Slovenskom, poznávanie iných kultúr
* Pozvánka do jarnej prírody - pešia turistika pre všetky vekové kategórie
po 15 km trase Nová Ľubovňa - Ľubovnianske kúpele
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APRÍL
* Detektív Očko - v príjemné nedeľné popoludnie sa udiala v uliciach mesta
zábavno-poučná detektívka pre rodinné tímy
* Prezentácia európskych krajín v ZŠ a SŠ v meste Stará Ľubovňa na základe
dohody so zástupcami škôl - komparácia zvykov, tradícii a kultúr Slovenska
s inými krajinami Európskej únie
MÁJ
* AQUACITY Poprad - cieľom bolo spoločné ukončenie krúžkovej činnosti
v CVČ, naučiť deti plávať aspoň jedným plaveckým spôsobom, správať sa
v dopravných prostriedkoch, v reštaurácii, dodržiavať bezpečnostné a hygienické
predpisy
* Cevéčkový guľáš - nedeľné stretnutie rodičov a detí pri ohni v lesoparku plné
hier a súťaží s cieľom upevniť rodinné vzťahy
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PODUJATIA

JÚN
* Detský deň – pri príležitostí MDD ožila pešia zóna a park v meste, deti sa mali
možnosť zabaviť pri rôznorakých hrách, súťažiach, ale aj poučiť o práci policajtov
a hasičov.
* Deti a paragrafy - podujatie určené pre problémovú mládež zamerané na prevenciu sociálne-patologických javov
AUGUST
* Čarovné dni mladých – naučiť členov parlamentu organizovať podujatia,
zabezpečiť sponzorov, naučiť ich komunikácii, flexibilne reagovať na prekážky,
ktoré sa vyskytnú počas organizácie kultúrnych a športových aktivít
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SEPTEMBER
* Ľubovnianske strašidlá - už tradičný sprievod mestom v strašidelných maskách,
upálenie Kašpareka a kultúrne vystúpenie prispelo ku jedinečnej jarmočnej
atmosfére
* Otvorenie krúžkovej činnosti - premietanie v kine Tatra a drobné výhry
pre zapísaných členov CVČ, deti a ich rodičia sa oboznámili s aktivitami
v šk. r. 2012/2013 a výhodami, ktoré môžu počas roka využiť
OKTÓBER
* Na Ondreja - dievčenské zaklínadlá, varenie pirohov, či liatie olova... to všetko
patrilo ku podujatiu, ktoré udržiava tradície a zvyklosti u mladej generácie
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PODUJATIA

NOVEMBER
* Expedičná kamera - aj tohto roku sa v kine TATRA konal festival outdoorových
filmov, ktorý priniesol zaujímavé filmy, cestovateľské ukážky a ďalší sprievodný
program s vôňou diaľok a dobrodružstva
* Súhvezdie umenia - mladí umelci z nášho okolia majú každoročne možnosť
prezentovať svoje diela a vyskúšať si zorganizovať vlastnú vernisáž v galérii
Provinčného domu v Starej Ľubovni
DECEMBER
* Deň s Mikulášom - rozvoj tradícii a zvykov v našom meste - rozsvietenie
stromčeka na Námestí sv. Mikuláša, návšteva detského oddelenia v nemocnici
* Mikulášske prekvapenie - bolo pripravené pre tých najmenších v kine Tatra
aby bakíček od samého Mikuláša urobil radosť tým najmladším
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* Stretnutie s Mikulášom v lesoparku - pešia turistika spojená s hľadaním
pokladov, opekaním a rozdávaním Mikulášskych balíčkov, kde sa deti okrem
iného učili poznávať turistické značky, stopy zvierat, založiť oheň a zároveň
urobili niečo pre svoje zdravie
* Mikulášsky beh ulicami mesta - cieľom bolo upevňovanie rodinných vzťahov
a zdravého životného štýlu, v cieli každý zúčastnený získal za odbehnutú trasu
voľnú vstupenku do mestskej plavárne
* Deň dobrovoľníkov - poďakovanie dobrovoľníkom, spolupracovníkom, spo
luorganizátorom a sponzorom CVČ
* Vianoce pre radosť - voňavé podujatie nadviazalo na tradície našich starých
mám v pečení a zdobení perníkov, výroby vianočných ikebán, ozdôb a príjemnej
predvianočnej atmosféry
* Detský Silvester - detská rozlúčka so starým rokom, hry, súťaže, tanec, ohňostroj...
cieľom je naučiť deti a ich rodičov podporovať komunitný život v meste, zapájať
sa do aktivít organizovaných centrom voľného času a mestom
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PODUJATIA
Tabuľka podujatí v CVČ

6. SÚŤAŽE
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Aj v minulom školskom roku sme boli poverení organizáciou vedomostných,
športových súťaži a súťaži zameraných na kultúrnu oblasť, do ktorých sa zapojili základné a stredné školy.
Súťaže boli organizované na okresnej, krajskej aj celoslovenskej úrovni. Nami
organizované súťaže sú odrazom vysokej profesionality a sú cenené ako ministerstvom školstva, tak aj zložkami, ktoré nás poverujú organizáciou. Všetky
súťaže mali postupový charakter, úspešní riešitelia postúpili do vyšších kôl,
čím reprezentovali seba, svoju školu, mesto Stará Ľubovňa, okres, kraj, alebo aj
Slovensko.
OKRESNÁ ÚROVEŇ VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE – olympiády:
olympiáda zo slovenského jazyka
olympiáda z anglického jazyka
olympiáda z nemeckého jazyka
matematická olympiáda
technická olympiáda
fyzikálna olympiáda
geografická olympiáda
dejepisná olympiáda
biologická olympiáda
chemická olympiáda
pytagoriáda
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SÚŤAŽE
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE:
Okresné majstrovstvá v stolnom tenise
Okresné majstrovstvá v basketbale
Okresné majstrovstvá vo volejbale
Okresné majstrovstvá v malom futbale
Okresné majstrovstvá v ľahkej atletike
Okresné kolo v cezpoľnom behu
Okresné kolo v plávaní
Okresné kolo v šachu
Okresné kolo v streľbe zo vzduchových zbraní
Preteky turistickej zdatnosti
Turistická sazka
SÚŤAŽE Z KULTÚRNEJ OBLASTI:
Európa v škole
Šaliansky Maťko
Miss bábika
Talent najmenších
Slávik Slovenska
Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku
Vŕbová píšťalka
Vianočné aranžovanie
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Na krajskej a celoslovenskej úrovni sme organizovali:
Krajské majstrovstvá v cezpoľnom behu
Krajské majstrovstvá vo volejbale.
Celoslovenské majstrovstvá v cezpoľnom behu
Majstrovstvá Slovenska vo volejbale žiakov ZŠ
Majstrovstvá Slovenska vo volejbale žiakov
18. ročník súťaže Kľúč od pevnosti
Tieto aktivity propagovali nielen činnosť CVČ ale aj naše mesto, jeho kultúrne
pamiatky, pretože sa u nás stretli žiaci, študenti a ich pedagógovia z celého
Slovenska.
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7. PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ A TÁBORY

Počas roka CVČ zabezpečilo
prázdninové aktivity, ktorými
podporilo zmysluplné trávenie
voľného času.
Počas polročných prázdnin
CVČ zabezpečilo jednodňový výlet
autobusom do Aquacity v Poprade.
V rámci jarných prázdnin mali možnosť sa aktívne podieľať deti
mládež nielen z krúžkov a klubov, ale aj z mesta a okolia. Na činnosti sa zúčastnilo
540 detí. Medzi najatraktívnejšie aktivity patrili:
Návšteva Aqucity Poprad
Nocovanie v CVČ
Sánkovačka
Stavanie hradnej pevnosti zo snehu
Super účes
Hokejbalová liga
Karneval na ľade
Tvorivé dielne
Klubové činnosti
Pre zamestnancov firmy Panasonic industrial a ich deti sme pripravili počas letných prázdnin Pana day plný aktivít.
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Hlavné letné prázdniny boli v znamení denných táborov. Zamestnaným rodičom sme ponúkli možnosť ako stráviť v kolektíve rovesníkov voľné
dni plné hier, súťaží, výletov, ale aj ako sa zábavnou formou niečo naučiť. V priebehu mesiaca júl sme uskutočnili takéto štyri turnusy s dennou dochádzkou.
Letných táborov sa spolu zúčastnilo 128 detí.
Pokračovali sme aktivitami pre mladých a s mladými pod názvom Čarovné dni
mladých. Trojdňový maratón umožnil mladým ľuďom prejaviť talent, organizačné
schopnosti a kreativitu. Naučil ich komunikácii, organizovať kultúrne a športové
podujatia, flexibilne reagovať na prekážky. S dielami kreatívnych dielní sa dá
stretnúť aj v priestoroch Ľubovnianskej nemocnice, ktorej tieto diela boli venované.
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8. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY
V priebehu roka sme spolupracovali s organizáciami z Bulharska, Čiech, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Španielska,
Švédska a Portugalska pri príprave a realizovaní medzinárodných výmen mládeže, seminárov a školení.
Dlhoročné skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce nám
pomohli opätovne zorganizovať
- Európsku dobrovoľnícku službu
- medzinárodné výmeny mládeže
- medzinárodný rodinný splav
- medzinárodnú prax
- medzinárodné semináre a školenia
Na medzinárodnej praxi sme poskytli priestor pre aktivity
3 praktikantiek z Poľska z Noweho Saczu.

28
`

Medzinárodné výmeny
Cieľom medzinárodných výmen v Bulharsku, Portugalsku a v Červenom Kláštore
bolo interkultúrne spoznávanie, prekonávanie prekážok, predsudkov a stereotypov.
CVČ spolu s mládežníckym parlamentom zorganizovali BOXES. 45 mladých
ľudí z Francúzka, Maďarska, Portugalska, Slovenska a Švédska diskutovalo,
prezentovalo, hľadalo odpovede na otázky a podieľalo sa na spoločných medzinárodných workshopoch s témou chudoba. Získané schopnosti reflektoval
medzinárodný certifikát Youthpass, ktorý mladí ľudia obdržali.

Európska dobrovoľnícka služba (EDS)
Od roku 2002 v rámci programu Európska dobrovoľnícka služba hosťujeme
každoročne 3 mladých ľudí z rôznych európskych krajín. V CVČ sme privítali
3 dobrovoľníkov Ulrika z Dánska, Martu z Portugalska a Anu z Macedónska.
Strávili s nami 11 mesiacov.
Títo mladí ľudia obohatili našu komunitu o prvky svojej kultúry a učili nás
prekonávať predsudky. Získavali skúsenosti pri práci s deťmi a mládežou v CVČ
a učili sa byť samostatní.
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Školenia a semináre
Pracovníci CVČ sa zúčastnili na aktivitách organizovaných
Metodickým centrom v Prešove a Iuventou v Bratislave. Boli
zamerané na získanie nových metód a prístupov v oblasti práce
s deťmi a mládežou.
Okrem toho mladí ľudia vo veku 15 - 30 rokov participovali
na medzinárodných školení a seminárov v Poľsku, Čechách
a Estónsku.
Na týchto školeniach a seminároch získavali nové zahraničné
kontakty, skúsenosti, informácie o projektovej činnosti, Public
relations, couching a facilitácii, riešení konfliktov, prezentácii
a prekonávaní predsudkov. Do školení boli zapojení aj mladí
ľudia zo Starej Ľubovne (viac informácii v sekcii MPSL tejto
správy, str. ).
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Medzinárodný rodinný
splav po rieke Poprad

Maj úctu k duši svojho dieťaťa. Pod týmto mottom sme zorganizovali 23. ročník
Medzinárodného rodinného splavu po rieke Poprad v spolupráci dvoch partnerských miest Stará Ľubovňa a Nowy Sacz. V tomto roku sa splavu zúčastnilo
150 účastníkov z Poľska, Slovenska a Čiech. Plavba sa realizovala na trase Stará
Ľubovňa – Nowy Sacz (Poľsko) a jej dĺžka je 96 km. Plavby sa zúčastňujú rodiny s
deťmi, čím sa napĺňa cieľ podporovať zdravý rodinný život. Trasa sa skladá z troch
rovnomerných etáp, aby ju zvládli aj malé deti. Najstarším účastníkom splavu bol
68-ročný Antoni Rzaski z Poľska.
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Údaje o projektoch, do ktorých sa CVČ zapojilo
CVČ sa pravidelne zapája do projektov a aktivít, ktoré úzko súvisia s obsahovým
zameraním CVČ a vyhľadáva projekty, ktoré sú orientované na medzinárodnú
spoluprácu. Je to z dôvodu revitalizácie činnosti, novej inšpirácie, zlepšenie odbornosti a profesionality školského zariadenia.
Prehľad zapojenosti do projektov v roku 2012
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CVČ ako Regionálne konzultačné
stredisko pre grantový program EÚ Mládež v akcii
V rámci RKS sme pre mládež uskutočnili:
* 10 informačných dní v Prešove, Kežmarku, Poprade, Spišskej Starej Vsi, Levoči,
Bardejove a Lipanoch.
* 48 konzultácii ku projektom, Európskej dobrovoľníckej službe a mládežníckym
výmenám. 		
* 5 verejných prezentácií programu Mládež v akcii v rámci Europe direct prezentácie v Starej Ľubovni, Poprade, Prešove (v rámci Krajského srdca na dlani),
pri výročí SŠ v Levoči a na gymnáziu v Kežmarku
Pri konzultáciách, informačných dňoch a prezentácií programu Mládež v akcii
sme spolupracovali s Mládežníckym parlamentom v mestách Poprad, Prešov,
Stará Ľubovňa, s kontaktným bodom Europe direct v Poprade, strednými školami
v rámci regiónu, s OZ a samosprávami.
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MPSL a MLÁDEŽ

Mládežnícky parlament Starej Ľubovne
MPSL tvoria mladí ľudia, ktorí zastupujú všetky školy v Starej Ľubovni. Vznikol
začiatkom školského roka 2006/2007 pod záštitou CVČ. Jeho cieľom je prelomiť
bariéru nezáujmu mládeže o veci verejné a tak vytvoriť systém, ktorý by umožnil
mládeži aktívne a zodpovedne sa podieľať na činnostiach nášho mesta. Snažia sa
vytvoriť vzájomnú komunikáciu medzi poslancami a mládežou, podporujú a realizujú nápady rovesníkov, prepájajú školy a podnecujú ku vzájomnej spolupráci.
Stretávajú sa každý pondelok v CVČ o 15:00 hod.
Informácie a fotografie: www.cvc.sk a www.mpsl.sk
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V priebehu roka 2012 MPSL v spolupráci CVČ zorganizovali:
JANUÁR
Party bez kravát
Hlavne mladí chcú dokázať celému svetu, že svet dospelých treba zmeniť a chcú
si ho vybudovať po svojom. Že to nie je vždy tak jednoduché ako si predstavujú,
a že zodpovednosť je slovo s obsahom, si mohli vyskúšať aj tohto roku pri organizovaní mládežníckeho plesu. Zúčastnilo sa ho 140 mládežníkov v róbe a sakách
(s kravatou).
FEBRUÁR
Škola hrou aj na strednej
MPSL uskutočnil besedy na tému ľudské práva a ich porušovanie. Celý program
prebiehal metódami neformálneho vzdelávania, čím mladí chceli poukázať na inú
formu učenia sa, ktorá v im školách chýba. Študenti z OA, GTV a CGSM sa tak
mohli naučiť niečo nové, vyjadriť svoj názor v diskusii a prostredníctvom rôznych
aktivít si odskúšať svoje znalosti a doterajšie skúsenosti.
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MPSL a MLÁDEŽ

MAREC
Živé knižnice
V marci zorganizovali aj akciu živé knižnice, ktorej témou bol „Život s prekážkami“.
Zúčastnili sa jej žiaci ZŠ Komenského, Za vodou a Gymnázium T. Vansovej.
Hlavnou myšlienkou udalosti bolo poukázať a upozorniť na zložitosť života ľudí
s telesným postihnutím a naučiť sa vážiť, čo máme. Bola to jedinečná možnosť
opýtať sa priamo “živých kníh” otázky, o ktorých sa bežne mlčí.
Klub mladých knihobežníkov
Členovia MPSL podnietili vznik klubu v Ľubovnianskej knižnici aby podporili
vzťah mladých ľudí ku literatúre a aktívne sa podieľali na obmedzení virtuálneho
sveta dnešnej mládeže zvanej Facebook.
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APRÍL
Demokratívna participácia
V apríli sa stretli zástupcovia MPSL a CVČ zo Starej Ľubovne spolu s partnermi
z ČR aby začali sériu vzdelávacích školení mladých ľudí pre nadchádzajúci rok.
Cieľom bola aktívna participácia a zlepšenie schopností fungovať v modernej
demokratickej spoločnosti.
Aprílová ulička bláznov
Na pešej zóne prekvapili svojim vzhľadom aj správaním. Táto aktivita bola zameraná na propagáciu MPSL, ale hlavne reflektovala potreby mladých ľudí byť videný
a počutý.
MÁJ
Demokratívna participácia – školenie I.
Prvé školenie mladých ľudí v rámci rovnomenného projektu bolo zamerané
na zlepšenie komunikatívnych schopností a riešenie konfliktov.
JÚN
Youth Against Alienation
Švédska organizácia Youth to youth navštívila MPSL aby spoločne porovnali život
a vízie mladých ľudí u nás a vo Švédsku. Vzájomne sa inšpirovali a položili základy
pre medzinárodnú spoluprácu.
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Deň detí
MPSL sa aktívne podieľal aj na tvorbe a realizácii hier, súťaží a zábavy pre všetky
deti mesta.
AUGUST
Medzinárodná mládežnícka výmena BOXES
45 mladých ľudí z Francúzka, Maďarska, Portugalska, Slovenska a Švédska diskutovalo, prezentovalo, hľadalo odpovede na otázky a podieľalo sa na spoločných
medzinárodných workshopoch s témou chudoba. Schopnosti v komunikácii,
prezentácii, sebavyjadrení a zvládnutí workshopových techník reflektoval medzinárodný certifikát Youthpass, ktorí mladí obdržali. Výstupy z projektu (fotografie,
video, poster a divadelné predstavenie) sú dostupné na www.cvc.sk.
Čarovné dni mladých
Mladí ľudia (nielen tí z mládežníckeho parlamentu) aj v roku 2012 ukázali, že v
spolupráci s CVČ zvládnu pripraviť náročnú 3-dňovú aktivitu. Aktívne sa podieľali
na kultúrnych, umeleckých a športových podujatiach určených prevažne
rovesníkom.
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SEPTEMBER
Ľubovnianske strašidlá
MPSL sa od svojho vzniku podieľa na spestrení tejto predjarmočnej aktivity. Spolupracovali na kultúrnom predstavení, ako drábi, masky a oživili pochod hrou
na bubny.
Demokratívna participácia – školenie II.
Druhé školenie mladých ľudí v rámci rovnomenného projektu bolo zamerané
na základy facilitácie skupín a koučing.
OKTÓBER
Kampaň pre dobrovoľníctvo
MPSL pripravil pre stredné školy v Starej Ľubovni informačnú kampaň zameranú
na dobrovoľníctvo, aktivizáciu mládeže, predstavenie možností pre osobný rast,
cestovanie a získanie finančných grantov pre mládež.
NOVEMBER
Demokratívna participácia – školenie III.
Tretie školenie mladých ľudí v rámci rovnomenného projektu bolo zamerané
na základy Public relations, na prezentáciu seba aj svojej organizácie, tvorbu plagátov a fotografií.

39

MPSL a MLÁDEŽ

DECEMBER
Kilo dobra
V predvianočnom období uskutočnili členovia MPSL v spolupráci s Mestom Stará
Ľubovňa a CVČ charitatívnu zbierku. Cieľom bolo vyzbierať čo najviac trvanlivých
potravín , ktoré pomôžu rodinám v núdzi. Akcia sa konala pred mestským úradom na pešej zóne a na dvoch školách. Celkom sa vyzbieralo 165,38 kg potravín,
pribudli aj drobnosti ako 1 žehlička, 1 balík salóniek, hračky, sviečky, 11 fliaš oleja.

SPOLUPRÁCA
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Veľmi dobrú spoluprácu má CVČ so školami v meste a okrese Stará Ľubovňa,
Múzeom Ľubovniansky hrad, knižnicou v Starej Ľubovni, ĽOSkou, ZUŠ
v Starej Ľubovni, čo sa prejavuje hlavne pri zabezpečovaní a organizovaní aktivít
na lokálnej, ale aj národnej úrovni.
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FINANCIE
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12 pracovníkov počas jedného roka vytvorilo:
* 37 krúžkov s návštevnosťou 9929 členov (do ktorých bolo
zapísaných 576 detí)
* uskutočnilo108 podujatí pre 13 227 ľudí
* 10 prázdninových aktivít s medzinárodnou účasťou pre 1562
ľudí
Priemerná mzda pedagogického zamestnanca v roku 2012 činila
515 € a nepedagogického zamestnanca 422 €.
Priemerný náklad na jedného účastníka aktivít CVČ v roku
2012 činil 9,12 €.

Toto je to štatistický výpočet na vytvorenie si predstavy o tom, koľko stojí
jeden účastník CVČ, nie sú pri tom rozlíšené náklady na cestovné, stravu
a ubytovanie, materiálu, zabezpečenie prázdninovej činnosti, a pod.
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MPSL a mládež
Aktivity:
KILO
Živá
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