
Plán aktivít OZ Labuť 2013 - 2016 

 

V súčasnosti obce prechádzajú zložitým vývojom a musia prekonávať rôzne problémy, 

ktoré sa nie vždy dajú riešiť iba prostredníctvom obecného úradu alebo obecným 

zastupiteľstvom. Preto sa aktivity združenia budú sústreďovať na získavanie finančných 

prostriedkov z grantov, z ktorých nemôže čerpať obec. 

Činnosti OZ - charakteristika  

OZ bude realizovať činnosti v týchto okruhoch: 

- zber,  uchovávanie, spracovávanie, prezentovanie  kultúrnych tradícií s dôrazom na 

špecifiká obce. Dokumentovať spôsob života v obci v priebehu 20. storočia 

- zber písomných materiálov a starých fotografií – ich spracovanie a digitalizácia  

- oboznámiť ostatných s osobnosťami, ktoré ovplyvňovali a ovplyvňujú život a vývoj 

obce v minulosti a v súčasnosti   

- pamätihodnosti obce – v obci sa nachádza niekoľko pozoruhodných objektov, 

združenie bude podporovať a iniciovať ich udržiavanie a bude sa riadiť zoznamom 

pamätihodností obce, ktorý bol vypracovaný pracovníkom pamiatkového úradu 

v Nitre   

- činnosti v oblasti vzdelávania, výchovy detí a mládeže 

- aktivity na podporu športových činností: cykloturistika, beh popri rybníku 

- aktivity na podporu vidieckej turistiky a regionálneho rozvoja, výlety do okolia obce 

- vyvíjať aktivity v oblasti ekologického myslenia a správania sa a ochrany životného 

prostredia: zvýšiť povedomie občanov a informovať ich v oblasti separovania 

odpadov, kompostovania záhradných odpadov a využívania obnoviteľných zdrojov 

energie  

- kultúrno –spoločenské  podujatia: organizovanie výstav, zbierok, besied a iné.. 

  

Spôsob realizácie cieľov združenia:  

- sledovanie grantov a výziev z rôznych subjektov – prostredníctvom týchto grantov 

získavať finančné prostriedky na realizáciu plánovaných podujatí a projektov  

- publikačná činnosť 

-  tvorivé dielne, výstavy, súťaže, besedy, semináre, prednášky, zbierky, stretnutia...  

- propagácia obce a jej pamätihodností pomocou informačných tabúľ a značiek 

- vlastná internetová stránka  

- pri realizácii svojich cieľov  bude OZ využívať všetku dostupnú technickú vybavenosť 

 

 

 



Spolupráca s OÚ Malé Zálužie 

 

- podieľať  sa na prezentácii pamätnej izby prostredníctvom rôznych akcií 

- spolupráca na usporadúvaní akcií v knižnici 

- digitalizácia obecných kroník 

- spolupráca pri organizovaní rôznych športových, kultúrnych a spoločenských podujatí 

 

      Spolupráca s Miestnou organizáciou Jednota dôchodcov 

 

- podporovať akcie Jednoty dôchodcov Malé Zálužie, zúčastňovať sa pri organizovaní 

jej podujatí 

 

            Spolupráca s OZ Mikroregión Radošinka 

         -  podieľať sa ako spoluorganizátor na príprave a realizácii vybraných spoločenských, 

            vzdelávacích, prípadne športových akcií  

         

            Spolupráca s inými spoločenským organizáciami a združeniami, FO a PO 

 -   svojimi akciami podporovať a rozvíjať charitatívne myslenie – Červený kríž, Liga 

      proti rakovine a iné organizácie charitatívneho zamerania 

 

Zoznam spomenutých činností je otvorený materiál, do ktorého sa dá vstupovať podľa 

aktuálnych výziev, požiadaviek a návrhov. Tento plán sa môže zdať obsiahly, ale 

neznamená to, že všetky uvedené aktivity sa musia usporadúvať každý rok. Je to 

vymedzený okruh záujmov, v ktorých sa chce OZ pohybovať a pracovať. Ciele združenia 

sú koncipované zoširoka, aby sa dalo čo najlepšie reagovať na výzvy a možnosti čerpania 

finančných prostriedkov. 
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