
Tu  žijem, tu som doma -  obec najlepšia pre deti 

 

Základom participácie detí a mladých ľudí na veciach verejných  je predovšetkým právo 

mladých ľudí byť vypočutý a spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú. Aby však deti a  

mladí ľudia mali sami odvahu a kompetencie zaujať takúto pozíciu, je potrebné ich na túto 

úlohu pripraviť.   

Tu  žijem, tu som doma -  obec najlepšia pre deti  je projekt detskej organizácie FÉNIX  

zameraný na participáciu detí na živote obce,  dáva dostatočný priestor na sebarealizáciu 

každého jednotlivca, na spoluprácu a kooperáciu  detí , predstaviteľov obce   a obyvateľov. 

Projekt je určený pre detské rady, základné kolektívy a ale aj celé územné organizácie, ktoré 

sú ochotné nadviazať kontakt s komisiami mládeže pri OÚ, predstaviteľmi ÓU 

a spolupracovať s nimi pri riešení vzájomných úloh. 

 

Realizovaný  bude v roku 25. výročia založenia detskej organizácie FÉNIX a pri príležitosti 

predsedníctva SR v rade EÚ. 

 

 

PROPOZÍCIE 

 

1. Vyhlasovateľ:  

Slovenská rada Fénixu 

 

2. Účel a poslanie:  

Etapová hra je realizovaná pri príležitosti  25. výročia založenia detskej organizácie FÉNIX 

a  predsedníctva SR v rade EÚ. 

 

Cieľom tejto etapovej hry je podporovať participáciu DO FÉNIX  a detí na živote obce, 

naučiť ich, že participácia na veciach verejných nie je len o práve voliť , byť volený 

a o aktivitách vo voľnom čase. Ale predovšetkým o práve byť vypočutý a spolurozhodovať 

o veciach verejných. 

 

3. Určenie:  

Hra je určená pre celé územné organizácie, môže sa zapojiť neobmedzený počet detí, 

základných kolektívov, alebo len detská rada vytvorená pri ÚO. 

 

4. Obdobie plnenia: 

 od 1.1.2016 do 31.9.2016  

 

5. Podmienky: 

 Realizácia projektu  v jednotlivých Územných organizáciách bude záležať od  ich aktivity 

a spolupráce s miestnou samosprávou.   

Ústredie DO FÉNIX za pomoci externých radcov spracuje banku nápadov , ktorá bude 

vytvorená  vždy na dvojmesačné obdobie. V tejto banke budú nápady, rady , postupy, aké  

aktivity je v danom období možné pripraviť  v spolupráci s obcou, školou, inými 



organizáciami, ale zároveň ako   ich  pripraviť  tak, aby boli prospešné pre obec  i pre DO 

FÉNIX. 

Každé dva  mesiace sa na webovej stránke     objaví téma a spolu s ňou banka nápadov, ktorá 

bude priebežne dopĺňaná.  

Svoje aktivity budú musieť prezentovať  ÚO na webových stránkach DO FÉNIX, školy a 

obce,  v našom časopise Let s Fénixom.  Zároveň budú svoju činnosť dokumentovať  tak, aby 

na záver mohli poslať prezentáciu, film, video, skrátka čokoľvek    čo bude „zavesené“ na 

webovej stránke a čo presvedčí hlasujúcich, že práve tá ich obec je najpriaznivejšia  pre  život 

a aktivity  detí. 

 

 

7. Hodnotenie: 

1. Všetky výstupy jednotlivých ÚO budú zverejnené na webovej stránke DO FÉNIX.  

Hodnotiť bude verejnosť prostredníctvom like na stránke DO FÉNIX.  

2. Vyhráva  ÚO, ktorá dostane najviac likov v  termíne od 1. 10. do 20. 10. 2016  

3. Hlasy navyše môžu deti dostať za svoju prezentáciu v časopise Let s FÉNIXOM.  

4. Dôležitým hodnotiacim faktorom bude aj monitoring činnosti.  
 

 

8. Odmena: 

 DO FÉNIX ocení  3 skupiny s najvyšším počtom bodov. 

1. miesto  

2.  miesto 
3. miesto 

4.  

 

 

9 .Harmonogram:  
 

 

December 2015  

- schválenie hry  VV SRF 

- oboznámenie predsedov ÚO s hrou, jej úlohami a poslaním  

- spracovanie prihlášky kolektívov do súťaže  

 

Január 2016 
- vyhlásenie hry na ÚO  

- zasielanie prihlášok  na Ústredie DO FÉNIX 

- Nadviazanie kontaktu s obcami 

 

 

 

etapa téma 

Január - február Spoznávame sa  

marec  - apríl  FÉNIX oslavuje 

máj - jún Vymieňame si 



skúsenosti 

september PR je dôležité 

 

Október 2016 

 Hlasovanie o naj ÚO  v rámci projektu 

 Vyhodnotenie hlasovania a vyhlásenie výsledkov 

 

 

November 2016 

- Realizácia odmien 

- zhodnotenie  etapovej hry 

 

 

   

 

 

 


