Veterná Poruba
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
Veternej Poruby v oblasti
občianskej spoločnosti
Predpoklady pre
úspešnú implementáciu
opatrení

Viac možností využívania voľného času občanov a návštevníkov na šport, na relax,
chýba klubový priestor

Ľudia si navzájom pomáhajú, sú šikovní, zruční, veľa si vedia urobiť sami
a svojpomocne. Drevenička vo vlastníctve obce po rekonštrukcii bude slúžiť ako
klubový priestor a izba tradícií. V obci je mimoriadne aktívny hasičský zbor,
telovýchovná jednota, divadelní ochotníci. Viacerí dobrovoľníci sa zapájajú do
komunitnej práce, pracujú s deťmi, skrášľujú okolie MŠ.

Aktivity pre opatrenia 3.1 – 3.4
3.1
Zvyšovanie informovanosti o živote v obci
•
Obecný spravodaj (2xrok, 600€/rok)
•
Monografia obce (2022, 3.000€)
•
Publikácia k storočnici divadla (2018, 1.000€)
Podpora organizovania kultúrnych, športových a iných podujatí
Podpora fungovania spoločenských organizácií na úrovni obce
•
Každoročne sa v obci usporadúva: Deň rodiny, dve divadelné
predstavenia, stolnotenisový turnaj, tri akcie pre dôchodcov, okrsková
hasičská súťaž (ročne na fungovanie KD, klubov a organizovanie akcií
10.000€)

Predpokladané finančné
zdroje
Indikatívna finančná
intervencia

Investor/partner
•
•
•
•
•

Ochotnícke divadlo
Hasiči
Telovýchovná jednota
Jednota dôchodcov

obec, európske fondy, Komunitná nadácia Liptov, sponzori

19 tisíc 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
• Počet podporených spoločenských
organizácií
• Počet kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí
• Počet informačných aktivít v regióne
• Počet vydaných monografií
Spokojnosť obyvateľov regiónu s kvalitou života

Merná
jednotka

Zdroj overenia

tis. eur

obec

0

• organizácia
• podujatie
• monografia

obec

0

• %

• vlastné
zisťovanie
• expertné skupiny
obcí

Počiatočné
hodnoty

• prieskum 2016
• expertíza 2016

Príloha č. 3: Formulár opatrení špecifického cieľa 3 pre obec Veterná Poruba
Spoločný program rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022
Materiál na prerokovanie obecným zastupiteľstvom 25. 11. 2015

