Plán činnosti na 1. polrok 2017
(krajské organizácie)

Bratislavský kraj
Január

Február

Novoročné posedenie

Fašiangové slávnosti
spojené
s pochovávaním basy
Divadelné
predstavenie

Oslavy MDŽ

Oslavy oslobodenia
mesta a obcí

Stavanie mája
a májovica

Oslavy MDD

Jarná turistika

Hody v mestách
a obciach

Výlet po slovenských
hradoch a zámkoch

Volejbalový turnaj

Súťaž Vansovej
Lomnička

Vítanie jari

Zájazd do Českej
republiky

72. výročie ukončenia
2. sv. vojny v Európe
a víťazstva nad
fašizmom na Slavíne
Oslava Dňa matiek

Otvorenie činnosti
klubu poézie a prózy

Pietna spomienka na
obete v Melku
a fašistických
koncentračných
táborov na cintoríne
v Slávičom údolí

Výroba
veľkonočných kraslíc

Spomienka na 98.
výročie tragickej
smrti M.R. Štefánika
v Ivanke pri Dunaji

Súťaž Žena za
volantom

Rekondičný pobyt

Prechádzka zimnou
prírodou

Apríl

Marec

Máj

Jún

Cesta na banský náučný
chodník v Pezinku

Vychádzka 10.
jarných km
Počas celého roka je k dispozícií pre členky telocvičňa vo Svätom Jure a Krajská organizácia pri akciách spolupracuje s oblastným
výborom SZPB v Bratislave.
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Trnavský kraj
Január
Zasadnutie KR-ÚŽS

Február
Zasadnutie KR

Krajské zhromaždenie
-správa činnosti za
rok 2016
-správa o hospodárení
za rok 2016
-plán práce na rok
2017
-správa revízorky

Marec

Apríl

Slávnostné stretnutie
členiek ÚŽS
k príležitosti MDŽ

-

Krajská súťaž
festivalu Vansovej
Lomnička – jubilejný
50. ročník – Divadlo
J. Palárika

Zasadnutie KR ÚŽS –
príprava Dňa matiek
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Máj
Zasadnutie KR ÚŽS –
zhodnotenie aktivít,
príprava krajského
medzinárodného
festivalu
Slávnostné stretnutie
so ženami – matkami
k príležitosti Dňa
matiek, ocenenie
zaslúžilých matiek,
spojené s návštevou
divadelného
predstavenia

Jún
Krajský
medzinárodný
folklórny festival
(v Radošovciach,
okres Skalica)

Trenčiansky kraj
1. Okresným a krajskému kolu Festivalu Vansovej Lomnička bude venovaná mimoriadna pozornosť po propagačnej ako i obsahovo
a organizačnej stránke. Predsedníčky OO ÚŽS – čl. KR budú metodickým listom informované o potrebe taktne navodiť myšlienku
dôstojného výberu prednesu poézie a prózy vo všetkých kategóriách.
2. Marec – mesiac MDŽ – slávnostné zasadnutie ZO, OO a KO ÚŽS sa bude niesť v slávnostnej atmosfére – predsedníčka KO ÚŽS
vypracuje materiál Podiel života a tvorby Terézie Vansovej a zameraní našej ženskej organizácie na oblasť národnej kultúry, sociálnych
otázok a najmú potreby vzdelanosti a angažovanosti sa žien v národnom živote ako aj vysvetleniu ženám snažiť sa predchádzať
bez uváženia zapájania sa do rôznych štrajkov a manifestácií – zhromaždeniu v súvislosti s tragickými udalosťami vo svete aj v Európe.
3. Zasadnutie KR bude venované okrem tradičného programu najmú kontrole stavu členskej základne ako aj transakcii výberu ČP na rok
2017 a delegovania našich členiek do orgánov samosprávy – rozšírené o podpredsedníčky OO ÚŽS k zabezpečeniu predmetných
povinností.
4. Krajské akcie súvisiace s DM, DD, DR budú programované ako významný podiel žien na vzťahu k rodine, matke, deťom a problematike
zdravotníctva, školstva a sociálnej pri realizácii do života.
5. Tradičné koncerty Vyznanie jari a Čaro jesene budú okrem významných výročí osobností venované i aktuálnych otázkam súvisiacim
s potrebou posilniť národné povedomie pri rešpektovaní všetkých občanov krajiny i EÚ.
6. Spolupráca s OS, knižnicami, galériami, detskými domovmi ako aj domami sociálnych služieb.
7. Zasadnutie KR ÚŽS.
V priebehu realizácie bude pokračovať spolupráca s TSK, konkrétnym mestom, obcou, aby sme ÚŽS dôstojne reprezentovali s významnými
nezastupiteľným poslaním.
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Nitriansky kraj
Január

Február

Súťaž „Internát hľadá
talent“

Kurz pre členky ÚŽS
– práca
s modelovacími
hmotami, nové trendy
v zdobení tort

Účasť na
medzinárodnej
cukrárskej súťaži
v Brne

Beseda
s významnými
osobnosťami
slovenskej kultúry

Súťaž vo varení
guláša

Návšteva divadelného
predstavenia podľa
výberu v DAB Nitra

Novoročné posedenie,
vyhodnotenie práce,
plán práca na rok
2017
Vyhodnotenie
a príprava na
celoročné cvičenie
žien

„Fašiangy, Turice,....“
– výroba masiek,
ochutnávka šišiek,
fánok
Návšteva soľnej
jaskyne

MDŽ posedenie,
kultúrny program

Zapojenie sa do
ŠVOČ katedry hudby
UKF

Deň matiek – výroba
darčekov, posedenie

Deň detí – kultúrne
a športové podujatie

Vansovej Lomnička –
súťaž

Veľká noc
v ľudových tradíciách
(maľovanie kraslíc,
aranžovanie kvetov)

Stavanie mája

Predchádzajme
chorobám –
prednáška o liečivých
bylinách, ochutnávka
čajov

Apríl

Marec

Máj

Tradície – spevácka
skupina SKALKA
Návšteva arboréta
Mlyňany

Výročie členské
schôdze

5

Jún

Žilinský kraj
Január
-

Okresné stretnutia
žien s predstaviteľmi
samospráv,
primátormi
a starostami
a spolupracujúcimi
organizáciami –
hodnotenie činnosti
za rok 2016 a plán na
I. polrok 2017
Spracovanie
projektov na
spoluprácu so ZŠ
v Liptovskom
Mikuláši

Február
Krajské kolo Šialený
Maťko v spolupráci
s Domom Matice
slovenskej

Fašiangy v meste
Liptovský
Mikuláš/účasť na
sprievode/

Apríl

Marec

Krajské kolo
Vansovej Lomnička –
50.ročník +seminár
Deň narcisov –
pomoc pri zbierke
Ligy proti rakovine

-

Pohybom k zdraviu –
6

Jún

Krajská konferencia
v Rajeckých
Tepliciach „Význam
prevencie
psychomatických
zmien v organizme
ženy stredného veku
(záštita ŽSK Žilina)

Rozprávačské Lodno
– celoslovenská
prehliadka/účasť
členiek ÚŽS, ceny pre
detskú kategóriu

Deň matiek, Deň
rodín – na úrovni
okresu

Deň detí v spolupráci
s CVČ

Najkrajšia záhradka
v obciach ZO okresu
LM

Turistické chodníčky
Liptova – Žiarska
dolina

Športové hry pre deti
v Špec. základnej
škole

Literárna súťaž

Beseda o knihe –

V spolupráci so ZŠ

OO ÚŽS
Okresné kolá
Deň narcisov –
Vansovej Lomnička
pomoc pri zbierke
LPR

Výstava ručných prác, Právna ochrana žien
kreatívne predmety
a rodín - seminár
k Veľkej noci

Máj

redukčný kurz EVA

žiakov ZŠ a SŠ na
tému „Moja rodina“

mladé autorky

MDŽ, veľkonočné
trhy v Ľubeli

Zájazd Flóra
Olomouc

Vzdelávanie žien –
Poznaj svoje mesto,
história Žiliny,
pamätné miesta,
podzemné chodby ai.
Oslobodenie pamätníky, kytice
(ženy, mládež)

Prehliadka
dekoratívnych
predmetov
kreatívneho umenia
Literárne pásmo
„Deva, žena, mama“
pre ženy a mládež
Stretnutia k MDŽ
spojené so
vzdelávaním

a Detským domovom
v Liptovskom
Mikuláši, recitačná
a literárna prehliadka
Rázusovie Vrbice
23.ročník
Návšteva krízového
centra Nádej
v Zádubní /hračky pre
deti, ošatenie pre deti
aj matky
Rozprávkové klbko –
kultúrno-športové
podujatie

Spoznajte Slovensko - Okresné kolo bowling
výlet
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Banskobystrický kraj
Január
Poslanie novoročných
pozdravov
predstaviteľom miest
a obcí a starostkám –
členkám ÚŽS

Február
Príprava okresných
kôl a krajského kola
Vansovej Lomnička

Apríl

Marec

Máj

Jún

Festival poézie
a prózy – Krajské
kolo Vansovej
Lomnička

Stolnotenisový turnaj
žien KO ÚŽS
o Putovný pohár KO
ÚŽS

Slávnostné podujatie
z príležitosti Dňa
matiek

Deň detí

MDŽ

Spoluorgnizovanie
celoslovenského kola
Vansovej Lomnička
v Banskej Bystrici

Vyhlásenie Matky
roka 2017

Malá olympiáda

Ocenenie
mnohodetných matiek
Ocenenie matiek,
ktoré sa starajú
o ťažko zdravotne
postihnuté deti

Juniáles – disco – pre
deti
Výlet „Ozubnicová
železnica“ Tisovec –
Polhorská Polhora pre
predsedníčky a členky
OO ÚŽS

Výstava prác žiakov
špeciálnych
základných škôl
v Knižnici Mateja
Hrebendu
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Prešovský kraj
Január

Február

Marec

Vansovej Lomnička –
okresné kolá

Vansovej Lomnička –
krajské kolo

Apríl
Medzinárodná
výstava kraslíc
v Prešove

Športové podujatie
z príležítosti MDŽ
Aquacity Poprad pre
sociálne slabšie
rodiny
Zasadnutie správnej
rady
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Máj
Deň matiek
s vyhlásením Ženy
roka v Prešove

Jún
Deň detí

Košický kraj
Január

Február

Apríl

Marec

Máj

Jún

Rokovanie KR KO
ÚŽS – info projekty
OO ÚŽS a podané
Žiadosti o príspevky
Akčný plán a stratégia
rodovej rovnosti
/Identita/ poslanie
ÚŽS – informačný
Okrúhly stôl
Štatút Vansovej
Lomnička 2017 –
okresné a krajské kolo

Rokovanie KR KO
ÚŽS – info projekty
OO ÚŽS a podané
Žiadosti o príspevky

Rokovanie rozšírenej
KR KO ÚŽS KE –
význam MDŽ
a postavenie žien vo
verejnom živote

Rokovanie KR KO
ÚŽS KE

Rokovanie KR KO
ÚŽS KE – okrúhly
stôl Zákon
o dobrovoľníctve

Rokovanie KR KO
ÚŽS KE – príprava
LA KO a plánu
rokovaní a aktivít

Okresné
zhromaždenie ÚŽS
v kraji a VZV –
poslanie ÚŽS

Prezentácia aktivít
ZO ÚŽS – ťažisko
aktivít na miestnej
a regionálnej úrovni

Dialóg – formy
občianskej
participácie –
partnerstvo, projekt
KO, Deň zdravia

Informačné Fórum
KO ÚŽS KE – Dni
mesta Košice
Deň Európy, výročie
oslobodenia

Vnútroorganizačné
vzdelávanie – tvorba
programového
rozpočtu v ZO a OO
ÚŽS a kompetencie
-Cezhraničná
spolupráca a
kompetencie

Zámery ku príprave
aktivít MDŽ (marec)
a Medzinárodného
dňa rodiny (máj)

Informačné Fórum
žien – formy
zapojenia ZO do
tvorby a realizácie 1.
PHSR 2.MAS
príprava aktivít
prezentácie tradícií na
miestnej úrovni

Krajské kolo
Vansovej Lomničky
Košice – 50. ročník

Prezentácie
tradičných
predveľkonočných
aktivít – na miestnej
úrovni

Deň rodiny – ťažisko
aktivít na miestnej
úrovni v spolupráci so
samosprávou
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Aktualizácia Dekády
partnerského dialógu
KO ÚŽS KE ku
projekte Terra
Incognita v kraji

OK VL-v
jednotlivých okresoch
a sprievodné aktivity,
výstava fotoalbumov
a kroník ÚŽS

Členské schôdze ZO
ÚŽS, VZV a príprava
ocenení
dobrovoľníckej práce
žien
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