Príloha uznesenia č. 120/2019 zo dňa 18. 10. 2019:

Priority Mesta Snina na rok 2020

Telovýchova a šport (výchova a rozvoj telesnej kultúry):
obnova a zvýšenie úrovne tradičných športových akcií na území mesta,
podpora športových organizácií so zameraním na deti a mládež,
organizovanie zdravého životného štýlu formou športových aktivít detí, mládeže a
obyvateľov ostatných vekových skupín,
d) spoluorganizovanie významných športových podujatí masového charakteru,
e) zvýšenie výkonnostnej úrovne a rastu športových talentov,
f) zabezpečenie športových
potrieb športovcom
reprezentujúcim
mesto na
významných športových súťažiach konaných v SR a zahraničí.

1.
a)
b)
c)

2. Kultúrno – spoločenské aktivity (rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a
kultúrnych hodnôt):
a) tvorba a šírenie kultúrnych hodnôt, predpokladaný prínos a netradičná
forma
uskutočnenia projektu,
b) významné kultúrne podujatia mestského, regionálneho a nadregionálneho charakteru,
c) história a tradícia skupiny resp. záujmovo-umeleckého telesa, výsledky ich celkovej
činnosti,
d) tvorba, rozvoj ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych a duchoných hodnôt,
e) zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity,
f) kultúrna tvorivosť a voľnočasové kultúrne aktivity so zreteľom na deti a mládež,
g) vzdelávacie programy v kultúre,
h) rozvoj kultúry národnostných menšín,
i) kultúrne aktivity zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených
skupín
obyvateľstva.
Cestovný ruch a kultúrne dedičstvo (ekologické formy cestovného ruchu):
zlepšenie miestnych podmienok pre cestovný ruch a turizmus,
vybudovanie, resp. zriadenie atrakcií zvyšujúcich záujem turistov o mesto,
vzdelávacie aktivity v oblasti cestovného ruchu,
účasť subjektov na spoločných nadregionálnych a medzinárodných projektoch z oblasti
cestovného ruchu,
e) propagácia mesta,
f) životné prostredie (ochrana životného prostredia, starostlivosť o čistotu mesta, detské
ihriská, otvorené športoviská, verejné parky a priestranstvá).

3.
a)
b)
c)
d)

4. Školstvo a vzdelávanie (najmä voľnočasové aktivity detí, mládeže, starších občanov a
marginalizovaných osôb):
a) vzdelávanie a školská výchova s použitím netradičných výučbových foriem,
b) originálnosť a inovácie nových vzdelávacích postupov, ktoré sa uplatnia v ďalších
školách a školských zariadeniach,
c) osobitný význam podujatia zameraného na obsah, činnosť resp. históriu vzdelávacej
inštitúcie,
d) výnimočný prínos projektu na propagáciu vlastnej činnosti, reprezentáciu školy a

mesta,
e) návody na voľnočasové aktivity mládeže v celomestskom zameraní,
f) vzdelávacie akcie z oblasti samosprávy, ktoré umožnia vytvárať lepšie vzťahy v spolužití
jednotlivých skupín obyvateľov,
g) vzdelávanie obyvateľstva všetkých vekových kategórií,
h) rozvoj partnerských vzťahov v spoločných projektoch mesta s jeho zahraničnými
partnermi.
5. Sociálne služby, ochrana ľudských práv a základných slobôd, (poskytovanie
sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť):
a) pilotné projekty, ktoré sa snažia zmierniť chudobu a znížiť sociálne vylúčenie,
b) stimulácia partnerskej spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami a verejnou
správou,
c) aktivity zamerané na riešenie situácie jednotlivcov ohrozených násilím, ľudí s duševnými
poruchami, postihnuté deti a siroty, slobodné matky, dôchodcov, členov marginalizovaných
skupín a pod.,
d) podpora aktivít zameraných na humanitnú a charitatívnu činnosť pre obyvateľov mesta,
e) významné aktivity humanitného charakteru presahujúce rámec mesta,
f) priame humanitné a charitatívne aktivity mesta (detí nezamestnaných, detí v detských
domovoch, občania mesta v kluboch a domovoch dôchodcov a podobne).
6. Zdravie (poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ochrana zdravia obyvateľstva):
a) podpora aktivít zdravotne postihnutých občanov ako doplnkových foriem ich liečenia,
pracovného a spoločenského uplatnenia, najmä sezónneho a víkendového charakteru,
b) krytie časti nákladov na nákup špeciálnej zdravotníckej techniky,
c) športové
aktivity zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených
skupín obyvateľstva s cieľom zlepšiť ich zdravotný stav,
d) podpora vytvárania zdravého náhradného rodinného zázemia, najmä u detí bez rodičov,
e) podpora preventívnych programov a projektov v oblasti zdravia a zdravotníckej osvety.

