Kráľova Lehota
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
Kráľovej Lehoty v oblasti
občianskej spoločnosti
Predpoklady pre
úspešnú implementáciu
opatrení

Zlepšiť problémové vzťahy medzi rómskymi rodinami žijúcimi v objekte ŽSR na
vstupe do obce.

Dobrá spolupráca s miestnymi firmami, ochota sponzorsky podporiť akcie.
Partnerské mesto Králova Lhota, vzájomné pravidelné návštevy. Úspešní hasiči
s výbornými umiestneniami v súťažiach. Aktívne spolky, každoročné kresťanské
podujatie Camp Fest s účasťou niekoľko tisíc mladých ľudí (5.000/2015).

Aktivity pre opatrenia 3.1 – 3.4
3.1
Zvyšovanie informovanosti o živote obce
 Vydávanie obecných novín, web, letáky, rozhlas (2.000€/rok)
Podpora organizovania kultúrnych, športových a iných podujatí
 Posledný fašiang, Deň detí, Rozlúčka s prázdninami, Oslavy SNP,
Výmenné návštevy s družobnou obcou Králova Lhota, poznávacie
autobusové zájazdy, Dary božie, dary zeme, posedenie
s dôchodcami/Mesiac úcty k starším, Posedenie so starými rodičmi, Príchod
Mikuláša, tanečná zábava
 Camp Fest
Podpora fungovania spoločenských organizácií na úrovni obce (8.000€/rok)
 Rozvoj mládežníckeho futbalu
 Rozvoj kultúrnych aktivít detí a mládeže vrátane detí z rómskych rodín
 Zachovanie tradície a výcvik členov dobrovoľných hasičských zborov
 Pamätná izba Kristy Bendovej a Oldricha Bendu
3.2
Regionálna výchova a vzdelávanie
 Monografia obce – 2. vydanie (2016, 18.000€)
3.4
Menšiny, rovnosť príležitostí, tolerancia voči inakosti
 Vypracovanie stratégie zlepšenia vzťahu rómskych rodín s ostatnými
obyvateľmi obce

Predpokladané finančné
zdroje
Indikatívna finančná
intervencia

Investor/partner
















obec
CZ ECAV Kráľova Lehota
ŽSR Bratislava
Žilinský samosprávny kraj
Komposesorát a urbariát
Pozemkové spoločenstvo
Kráľova Lehota
Lehotský comp. s.r.o.
Matica slovenská
DHZ
Jednota dôchodcov
MS SČK
SZPB
Králova Lhota, ČR
TJ, futbalový klub
PZ Stará dolina
sponzori

obec, európske fondy, Komunitná nadácia Liptov, sponzori

40 tis. eur
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Monitoring a hodnotenie
Úroveň
Ukazovateľ
ukazovateľa
 Celková výška verejných výdavkov
Výstupy
vynaložených na organizovanie podujatí
(na úrovni
v obci
aktivít)
 Celková výška verejných výdavkov

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

vynaložených na podporu spoločenských
organizácií a ich aktivít
 Celková výška verejných výdavkov
vynaložených na podporu informovanosti
 Celková výška verejných výdavkov
vynaložených na vydanie monografií
 Celková výška verejných výdavkov
vynaložených na organizovanie podujatí
s partnerskými organizáciami
 Počet podporených spoločenských
organizácií
 Počet kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí
 Počet informačných aktivít v regióne
 Počet vydaných monografií
 Počet podujatí s partnerskými organizáciami
Spokojnosť obyvateľov regiónu s kvalitou života
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 expertné
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 prieskum 2016
 expertíza 2016
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