Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry konanej dňa 27.02.2019 v zasadacej
miestnosti Mestského úradu v Dubnici nad Váhom
Zúčastnení:
Predseda: Viera Muntágová
Podpredseda: Andrea Blajsková
Člen: Lea Škandíková
Člen: Marcela Kubisová
Člen: Lenka Gawronová
Člen: Daniela Nehézová
Člen : Andrea Bučencová

P R O G R A M:
1.

Zahájenie

2.

Informácia o plánovaných akciách Oddelenia kultúry a knižnice a Dubnického múzea
Komisia sa na zasadnutí zaoberala plánovanými akciami Oddelenia kultúry a Dubnického
múzea.
Za hlasovalo : 7
Proti : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Okrem plánovaných akcií komisia navrhla niekoľko ďalších nasledovných nápadov, ktoré
budú predmetom ďalších zasadnutí komisie:
-

-

Vymyslieť program pre seniorov : šach, zimná/letná škola s lektormi a prednáškami
na rôzne témy (zdravie, strava - čo kupovať v obchode, starostlivosť o psa, záhrada,
sebaobrana, bezpečnosť v domácnosti a protipožiarna ochrana, ochrana pred
zlodejmi, atď.), pohybové aktivity.
Akcia Adoptuj si babičku/deduška a Adoptuj si vnuka/vnučku. Rodiny bez starých
rodičov by sa mohli spojiť so seniorom, ktorý má záujem a tráviť spolu čas.
Viacgeneračné dielne – seniori by učili ručné práce mladších a naopak,mladší by
učili starších napr. prácu s telefónom,tabletom atď.
Súťaže pre seniorov – napríklad rekord v štrikovaní najdlhšieho šálu.
Vystúpenia pre seniorov v zariadeniach pre seniorov a kluboch dôchodcov, zapojiť
i obe základné umelecké školy
Čítanie pre seniorov v zariadeniach – dobrovoľníci by chodili čítať seniorom do
zariadení pre seniorov. Je možnosť zapojiť aj žiakov z Gymnázia, ktorý majú
sociálne zameranie, najskôr je však nutné zistiť záujem u zástupcov zariadení pre
seniorov.

-

-

-

-

-

Vyčleniť príspevok pre DUB na akciu Rozprávkový les, ktorú doteraz financovalo zo
svojich zdrojov. Zároveň padol návrh do Rozprávkového lesa zapojiť aj deti zo
Základnej umeleckej školy.
Zapojiť diela výtvarníkov zo Základnej umeleckej školy do prostredia mesta a tým ho
esteticky skrášliť. To znamená nájsť priestor, kde by sa mohli uverejniť ich práce,
poprípade nájsť priestory, na ktorých by sa mohli výtvarníci priamo realizovať.
Napríklad podchod (vitríny), pomaľovať chodník alebo schody (v podchode alebo za
kultúrnym domom) atď.
Každoročne organizovať benefičný koncert s cieľom finančnej pomoci
prostredníctvom dobrovoľného príspevku pre deti so zdravotným znevýhodnením,
zapojiť do programu aj deti z dubnických umeleckých škôl,CVČ, ZŠ a bližšieho
okolia
Prepracovať a zmeniť program Vítanie Mikuláša a taktiež program zapaľovania
adventných sviečok.
Program pre dôchodkyne v Prejte na Deň žien.
Na Deň Zeme usporiadať víkendové celomestské čistenie mesta a v Dubnickom
kaštieli usporiadať program a prednášky o triedení odpadu a životnom prostredí
interaktívnou formou. Deti aj dospelých zapojiť hravou formou a učiť ich o ochrane
životného prostredia – spojiť sa s Komisiou životného prostredia, osloviť neziskovú
organizáciu DUB.
Na ďalšie zasadnutie prizvať riaditeľov zariadení pre seniorov a vedúcich klubov
dôchodcov v Dubnici nad Váhom

3.

Záver

Zapísala :
Bc.Andrea Blajsková
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Overila :
............................................

