Horný Liptov
Naša vízia: Horný Liptov 2022 je príjemné a bezpečné miesto pre život, kde ľudia spolunažívajú v dobrom.
Navzájom si pomáhajú, zapájajú sa do diania v regióne, starajú sa o krajinu. Občania sú hrdí na svoj región,
poznajú jeho históriu, tradície a hodnoty. Obce sú upravené a čisté. Je tu dostatok práce, ako aj príležitostí pre
šport, oddych a rozvoj tvorivých síl. Návštevníci sa sem radi vracajú.
Strategickým cieľom Spoločného programu rozvoja obcí Horného Liptova je zvýšiť do roku 2022 spokojnosť
obyvateľov Horného Liptova s kvalitou ich života.

Špecifický cieľ 3

Podporiť rozvoj občianskej spoločnosti

Opatrenie 3.1

Zlepšiť kvalitu spoločenského života v obci a podporovať aktivity pre
využitie voľného času
Zlepšiť znalosť územia a posilniť pocit hrdosti na obec/región
Podporiť spoluprácu na všetkých úrovniach v obci aj mimo nej
Zlepšiť medziľudské vzťahy

Opatrenie 3.2
Opatrenie 3.3
Opatrenie 3.4
Kľúčové potreby
Regiónu v oblasti
občianskej spoločnosti
Predpoklady pre
úspešnú implementáciu
opatrení

Zvýšiť záujem ľudí o veci verejné, zlepšiť životné podmienky sociálne slabých skupín
obyvateľov a začleniť ich do spoločnosti.

Rozvíjanie kultúry spolupráce a tolerantného spolunažívania.

Aktivity pre opatrenia 3.1 – 3.4
3.1
Zvyšovanie informovanosti o živote v obciach
 Vytváranie a udržiavania regionálnych databáz, zber tlačených a audiovizuálnych
materiálov o území (Pamäť regiónu)
 Podpora a monitorovanie informačných aktivít v obciach
 Podujatia zamerané na zvyšovanie vedomostí o regióne (napríklad Sem a tam po
Hornom Liptove, Regionálna olympiáda)
Podpora organizovania kultúrnych, športových a iných podujatí regionálneho významu
 Spoločenské a športové podujatia zamerané na medziobecnú a medzisektorovú
spoluprácu, rozvoj solidarity a dobrovoľníctva (napríklad O pohár predsedu MAS,
Retroparty KNL, Benefičný koncert KNL, Deti deťom, Čin roka, Osobnosť Horného
Liptova, Okolo Slovenska na bicykli za 5 dní, otváranie cyklotrás, certifikácia Cyklisti
vítaní, )
 Nadregionálne podujatia v oblasti kultúry a športu (napríklad Tatranský Kamzík,
IDO, Tanec v srdci)
Podpora fungovania spoločenských organizácií
 Inštitucionálne granty pre organizácie regionálneho významu
 Technická asistencia pri tvorbe a implementácii projektov
 Stáže a výmeny lídrov, odborníkov a dobrovoľníkov medzi spoločenskými
organizáciami
3.4
Rozvíjanie svojpomoci a dobrovoľníctva
 Podpora projektov svojpomoci a dobrovoľníctva (malé grantové programy)
 Kluby komunitného plánovania
Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti a vnímania problémov druhých
 Diskusné stretnutia na školách s odborníkmi
Menšiny, rovnosť príležitostí, tolerancia voči inakosti
 Podpora rozvoja kultúry Rómov

Investor/partner
























MAS Horný Liptov
Komunitná nadácia
Liptov
RRA Liptov
Školy HL
Obecné kižnice
Obce HL
Obecné spolky kluby
a združenia
Mesto Liptovský
Hrádok
Nadácia Ekopolis
Nadácia Orange
Nadácia SPP
Materské centrá
(Svetluška)
Caffe Exclusive
Art štúdio LH
Súkromné tanečné
konzervatórium
ETP
Open Society Fund
OZ Romodrom
Partnerské MAS v EÚ
Útulok Psia nádej
Charitatívne
organizácie, cirkev
Ľudskoprávne
organizácie
Špeciálna škola L.
Hrádok
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Predpokladané finančné
zdroje
Indikatívna finančná
intervencia

x tisíc eur

Monitoring a hodnotenie
Úroveň
Ukazovateľ
ukazovateľa
 Celková výška verejných výdavkov vynaložených
Výstupy
na podporu informovanosti
(na úrovni
 Celková výška verejných výdavkov vynaložených
aktivít)
na podporu spoločenských organizácií a ich aktivít

Výsledky
(na úrovni
špecifického
cieľa)
Dopady
(na úrovni
strategického
cieľa)

 Celková výška verejných výdavkov vynaložených
na vytvorenie nových partnerstiev nadregionálnej
úrovne
 Celková výška verejných výdavkov vynaložených
na organizovanie podujatí s partnerskými
organizáciami
 Celková výška verejných výdavkov vynaložených
na podporu rozvoja dobrovoľníctva a solidarity
 Počet podporených spoločenských organizácií
v regióne
 Počet spoločných podujatí na regionálnej úrovni
 Počet novovytvorených partnerstiev
nadregionálnej úrovne
 Počet podujatí s partnerskými organizáciami

Spokojnosť obyvateľov regiónu s kvalitou života

Merná
jednotka
tis. eur

 %

Zdroj
overenia
obce,
spoločenské
organizácie

 vlastné
zisťovanie
 expertné
skupiny obcí

Počiatočné
hodnoty
0

 prieskum 2016
 expertíza 2016
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