
Plnenie Koncepcie rozvoja 

práce s mládežou TSK 

do roku 2020



Kľúčové oblasti rozvoja práce s 

mládežou 

1. Vzdelávanie

2. Zamestnanosť

3. Tvorivosť a podnikavosť

4. Participácia

5. Mládež a svet

6. Zdravie a zdravý životný štýl

7. Ochrana životného prostredia

8. Sociálne začlenenie

9. Dobrovoľníctvo

10. Práca s mládežou 



Systém fungovania MSPS TSK

2016 – schválená 
Koncepcia rozvoja 

práce s mládežou TSK 
do roku 2020

23.2.2017 – Prvé 
zasadnutie MSPS TSK 
pre mládež, Okrúhle 

stoly 23. 6. 2017 

22. 6. 2017 

6. 11. 2017

21.2.2018 – Druhé 
zasadnutie MSPS TSK 
pre mládež, Okrúhle 

stoly 

6.6.2018

8.6.2018

13.6.2018 

14.2.2019 –
Zasadnutie MSPS TSK 
pre mládež, Okrúhle 

stoly 

10.6.2019

12.6.2019

13.6.2019 

14.2.2020 –
Zasadnutie MSPS TSK 
pre mládež, Okrúhle 

stoly 

23.6.2020

24.6.2020

25.6.2020

Okrúhle stoly

Vzdelávanie

Zamestnanosť

Sociálne začlenenie

Dobrovoľníctvo

Participácia

Mládež a svet

Práca s mládežou

Dobrovoľníctvo

Zdravie a zdravý životný štýl

Ochrana životného prostredia

Dobrovoľníctvo

2020 –
Vyhodnocovanie a 

príprava novej 
Koncepcie rozvoja 

práce s mládežou TSK 
2021 - 2018





Členovia Medzisektorovej pracovnej 

skupiny TSK pre mládež

predseda: 

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. –

podpredseda TSK

Tajomníčka: koordinátorka práce s mládežou TSK

Členovia:

poslankyňa TSK

vedúca Odboru školstva a kultúry TSK

vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu TSK

riaditeľ  UPSVaR NM

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Trenčín

firma HF NaJUS, a.s. Dubnica nad Váhom

firma BROSE Prievidza

riaditeľka Gymnázia DCA

CPPPaP DCA, TN

ZIPCEM

pracovník s mládežou mesta Trenčín

Rada mládeže Trenčianskeho kraja

Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

koordinátorka Žiackej školskej rady SOŠ O a S Trenčín

Koordinátorka Žiackej školskej rady ZŠ, TN

koordinátorka ochrany detí pred násilím – UPSVaR Trenčín

Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie 

projektov TSK

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín

Co-working Hajcman Prievidza

predseda Krajskej rady Združenia podnikateľov Slovenska

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže

Združenie mladých podnikateľov Slovenska

členka predsedníctva Spoločnosti priateľov detí z detských 

domovov Úsmev ako dar

riaditeľka Centra sociálnych služieb Domino Prievidza

riaditeľ Centra sociálnych služieb DEMY Trenčín

Técemko - Trenčianske centrum mládeže

riaditeľka Centra voľného času Včielka Púchov

riaditeľka Domu kultúry Handlová

špeciálny pedagóg Gymnázium Dubnica nad Váhom

špeciálny pedagóg Základná škola, Na dolinách TN

všeobecný lekár pre deti a dorast Nemocnica s poliklinikou 

PB

predseda ústredného výboru Slovenského zväzu ochrancov 

prírody a krajiny

Informačné centrum Europe Direct Trenčín

zástupcovia Žiackych školských rád ...



Plnenie Koncepcie rozvoja práce s 

mládežou TSK do roku 2020

Počet aktivít Počet účastníkov

1. Vzdelávanie 1207 108363

6. Zdravie a zdravý životný štýl 332 38845

10. Práca s mládežou 334 34160

4. Participácia 325 31548

9. Dobrovoľníctvo 204 30487

5. Mládež a svet 98 24237

2. Zamestanosť 189 19820

7. Ochrana životného prostredia 16 15476

8. Sociálne začlenenie 112 6332

3. Tvorivosť a podnikavosť 74 4818

CELKOVO 1208 108483

Celkovo aktivít 1208

Celkovo počet dní aktivít 1505

Celkovo počet zapojených účastníkov 108483



Plnenie Koncepcie rozvoja práce s 

mládežou TSK do roku 2020



Plnenie Koncepcie rozvoja práce s 

mládežou TSK do roku 2020

Organizácia Počet aktivít Počet účastníkov

KR PZ v Trenčíne 376 41615
Regionálne centrum mládeže Trenčín 

(KCVČ) 251 9089

Rada mládeže Trenčianskeho kra ja 177 20938

CVČ Prievidza 144 20084

CPPPaP Trenčín 138 5201
Slovenský Červený Kríž, územný celok 

Topoľčany 80 1961

Dofe 47 694

Si lnejš í Slabš ím 26 943
Slovenský zväz ochrancov prírody a  kra jiny, 

Ústredný výbor Prievidza 25 3547

HF NaJus  a .s . Dubnica  n/V 19 367

Gymnázium Dubnica  n/V 17 819

CVČ Púchov 12 893

IAmbitious 10 316

SOŠ OaS Trenčín 8 4800

ZŠ Na dol inách, Trenčín 7 465

Europe Direct Trenčín 3 145

Žiacka  školská  rada F.Hanáka v Prievidzi 2 400



Koncepcia rozvoja 

práce s mládežou TSK 

Vzdelávanie  

Odporúčanie: Nakoľko členovia ŽŠR sa neustále menia

a zároveň je potrebné podporovať rozvoj nových

zástupcov a koordinátorov ŽŠR, je potrebné aj naďalej

realizovať podporné aktivity na rozvoj kompetencií

a informovanosti zástupcov a koordinátorov ŽŠR.

Trenčiansky samosprávny kraj poriada 2x ročne stretnutia

Stredoškolského parlamentu TSK s predsedom TSK Ing. Jaroslavom

Baškom. K podpore a rozvoju žiackych školských rád na základných

školách prispeli výraznou mierou mestá v kraji, ktorí sú zriaďovatelia

základných škôl prostredníctvom koordinátorov práce s mládežou

miest, ktorých vzdeláva RCM Trenčín.

1 VZDELÁVANIE Počet aktivít Počet účastníkov Výsledok

1.1 Rozvoj kompetencií a informovanosti 

zástupcov a koordinátorov ŽŠR
79 3678 Splnené

1.2 Podpora spolupráce a sieťovania ŽŠR 

na ZŠ a SŠ 29 1840 Splnené

1.3 Podpora prenosu skúseností a 

vedomostí v rámci ŽŠR
60 5381 Splnené

2.1 Podpora informovanosti o 

možnostiach formálneho a 

neformálneho vzdelávania

126 15016 Splnené

2.2 Propagácia prínosov a dopadov 

neformálneho vzdelávania 458 59153 Splnené

CELKOVO 1207 108363 SPLNENÉ

2. Spolupráca formálneho a neformálneho vzdelávania

1. Podpora a rozvoj žiackych školských rád





Koncepcia rozvoja 

práce s mládežou TSK 

Zamestnanosť 

Odporúčanie:

Cieľ 1.4 Podpora vzniku kariérneho centra pri TSK nebol 

naplnený. Výskumný ústav detskej psychológie a 

patopsychológie realizuje národný projekt „Štandardy“ od 1. 

júna 2019 s víziou prispieť ku kvalite procesov v 

multidisciplinárnom prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém 

výchovného poradenstva a prevencie (VUDPaP). 
V praxi to znamená, že národný projekt „Štandardy“ prinesie okrem iného aj:

• procesné štandardy multidisciplinárneho prístupu v systéme výchovného

poradenstva a prevencie

• inovácie vo vzdelávaní v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva a

asistenciu pri podpore strategického rozvoja školských zariadení výchovného

poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP) a špeciálnych výchovných zariadení

• 3 Pilier: Kariéra od materskej školy až po uplatnenie sa na trhu práce – realizácia

kariérovej výchovy pre deti MŠ a kariérovej výchovy a kariérového poradenstva pre

žiakov ZŠ a SŠ je ďalším základným pilierom.1.ZAMESTNANOSŤ Počet aktivít Počet účastníkov Výsledok

1.1 Podpora odborného vzdelávania a 

duálneho systému  vzdelávania 86 5332 Splnené

1.2 Podpora spolupráce škola – žiak ‒ 

rodič ‒ zamestnávateľ 16 87 Splnené

1.3 Podpora a rozvoj kariérneho 

poradenstva 104 3404 Splnené

1.4 Podpora vzniku kariérneho centra pri 

TSK 0 0 Nesplnené

1.5 Propagácia dobrých príkladov z praxe
18 9566 Splnené

1.6 Podpora „Big Brother” (mladí 

mladým) aktivít pri informovanosti o 

možnostiach uplatnenia sa ‒ spolupráca 

ZŠ, SŠ, VŠ (medzigeneračná spolupráca)

35 3566 Splnené

CELKOVO 189 19820 Čiastočne splnené

1. Podpora a rozvoj žiackych školských rád



Koncepcia rozvoja 

práce s mládežou TSK

Tvorivosť a podnikavosť

• Podpora tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí a jej úlohy veľmi

úzko súvisia s úlohami v oblasti Zamestnanosť.

• Podpora vzniku coworkingového centra pre mladých ľudí na podporu

tvorivosti. Na území v súčasnosti existujú v Trenčíne: Fleck

Coworking, Facility System Hub®, IDEA Space ‒ podpora financovania

kreatívneho a kultúrneho priemyslu, remesiel, Coworking Hajcman

Prievidza.

• Podporu duálneho systému vzdelávania rieši úspešne TSK v Stratégii

rozvoja Stredného odborného školstva TSK na roky 2013 – 2020.

Taktiež rozvoj kompetencií mladých ľudí prostredníctvom podpory ich

tvorivosti (úloha 1.4 a 1.8) riešia v mnohom participatívne projekty na

stredných školách. Ostatné úlohy považujeme za splnené.
3. TVORIVOSŤ A PODNIKAVOSŤ Počet aktivít Počet účastníkov Výsledok Poznámka

1. Podpora tvorivosti a podnikavosti 

mladých ľudí

1.1 Podpora vzniku coworkingových centier a 

iných priestorov pre mladých ľudí na podporu 

tvorivosti
5 25 Čiastočne splnené

1.2 Podpora duálneho systému vzdelávania
1 200 Splnené

úloha napĺňaná v rámci 

Stratégie rozvoja SOŠ 

TSK

1.3 Podpora vzdelávania k podnikaniu na 

školách 36 3345 Splnené

1.4 Podpora a rozvoj študentských firiem na 

školách 1 200 Splnené

úloha napĺňaná v rámci 

Stratégie rozvoja SOŠ 

TSK

1.5 Propagácia  dobrých príkladov z praxe
14 645 Splnené

1.6 Vyhľadávanie, podpora a rozvoj lídrov a 

motivátorov
49 3817 Splnené

1.7 Podpora informovanosti  o 

možnostiach vzdelávania  zameraného 

na rozvoj tvorivosti  a  podnikavosti  

(jobshadowing, s táže, š tipendiá , prax, 

súťaže)

15 583 Splnené

1.8 Podpora pripravenosti  mladých ľudí 

na podnikanie 9 446 Splnené

CELKOVO 79 4843 Splnené





Koncepcia rozvoja 

práce s mládežou TSK

Participácia

4. PARTICIPÁCIA Počet aktivít Počet účastníkov Výsledok

1.1 Podpora partnerstva a komunikácie medzi 

školou a mladým človekom
63 1810 Splnené

1.10 Podpora vzniku komisií mládeže na 

samosprávach 13 308 Splnené

1.2 Podpora existencie a vzdelávania 

koordinátorov práce s mládežou 

(profesionálneho pracovníka s mládežou, prvého 

kontaktu mladého človeka so samosprávou)

15 433 Splnené

1.3 Podpora učenia sa demokracii a participácii 

prostredníctvom ŽŠR s využitím neformálneho 

vzdelávania na ZŠ a SŠ
72 4506 Splnené

1.4 Podpora sieťovania, výmeny know-how, 

dobrých príkladov z praxe 64 14382 Splnené

1.5 Podpora vzniku a rozvoja mládežníckych 

parlamentov 32 2753 Splnené

1.6 Podpora štruktúrovaného dialógu
63 3675 Splnené

1.7 Podpora ocenenia práce koordinátorov ŽŠR
1 90 Splnené

1.8 Podpora rozvoja a zdieľania skúseností 

koordinátorov ŽŠR 16 389 Splnené

1.9 Podpora trvalej udržateľnosti koordinátorov 

ŽŠR
9 211 Splnené

CELKOVO 325 31548 Splnené

1. Rozvoj participácie na území Trenčianskeho kraja

Študenti nepôsobia len na území škôl → záujem meniť i prostredie v

mestách a obciach, kde žijú a pôsobia. Práve preto sú výrazným prínosom

pre rozvoj participácie na lokálnej úrovni v Trenčianskom kraji mestá

zapojené do projektu Kraj a mestá spolu pre mladých, ktorý podporuje

rozvoj štruktúrovaného dialógu a spoluprácu samospráv na lokálnej

úrovni.

Odporúčania: Je potrebné aj naďalej podporovať zapojenie aj ďalších

miest do podporných aktivít v oblasti a rozvíjať žiacke školské rady a ich

vznik na základných školách a neustále zvyšovanie kvality žiackych

školských rád na stredných školách.

Významným prínosom sú aj Participatívne rozpočty na stredných

školách v Trenčianskom kraji a stretnutia Stredoškolského parlamentu

SŠ Trenčianskeho kraja s predsedom TSK Ing. Jaroslavom Baškom a

ďalšími hosťami





Koncepcia rozvoja 

práce s mládežou TSK 

Mládež a svet

5. MLÁDEŽ A SVET Počet aktivít Počet účastníkov Výsledok

1.1 Zvyšovanie informovanosti o našej kultúre a 

iných kultúrach
18 6433 Splnené

1.2 Zvyšovanie informovanosti o globálnych 

témach
26 1227 Splnené

1.3 Zvyšovanie informovanosti o existujúcich 

grantových programoch v oblasti mobility
15 9663 Splnené

1.4 Podpora rozvoja kľúčových kompetencií 

mladých ľudí (kritické myslenie, uvedomenie si 
48 2950 Splnené

1.5  Vyhľadávanie a podpora nových partnerstiev 

s inými krajinami
17 4598 Splnené

2.1 Zvyšovanie informovanosti a kompetencií 

koordinátorov práce s mládežou v poradenstve a 

konzultáciách o medzinárodných projektoch

3 2648 Splnené

2.2 Zvyšovanie informovanosti koordinátorov 

práce s mládežou o možnostiach a podmienkach 

mobility mladých ľudí

15 9297 Splnené

CELKOVO 98 24237 Splnené

1. Zvyšovanie informovanosti a propagácia globálnych tém a mobility

2. Zvyšovanie informovanosti a kompetencií pracovníkov/koordinátorov práce s mládežou

Oblasť mládež a svet bola podporená množstvom aktivít rôznych organizácií:

• Regionálne centrum mládeže v spolupráci s mestami, alebo občianskymi

združeniami sa sústreďuje na medzinárodné projekty zamerané na rozvoj

kľúčových kompetencií rôznych cieľových skupín, hlavne na podporu demokracie a

participácie, mobilitu, podporu informovanosti o globálnych témach, alebo

sociálnu inklúziu.

• Rada mládeže Trenčianskeho kraja sa vo svojich aktivitách sústreďovala hlavne

na podporu kritického myslenia, podporu aktivizácie prvovoličov alebo

prieskumné aktivity o potrebách mladých ľudí.

• Europe Direct Trenčín, SOŠ O a S Trenčín, Fórum detí a mládeže a Rada

mladých mesta Prievidza v spolupráci s CVČ Prievidza, I Ambitious, a ďalší.

Celkovo môžeme zhodnotiť, že stanové úlohy boli splnené.





Koncepcia rozvoja 

práce s mládežou 

TSK

Zdravie a zdravý 

životný štýl

Úloha 1.2 „Podpora organizácie spoločných aktivít pre celé rodiny“

nebola splnená. Z regionálnej pozície zatiaľ nemáme dosah na aktivity

na lokálnych úrovniach aj s rodičmi.

Podpora zdravia a zdravého životného štýlu mladých ľudí a podpora a

rozvoj duševného zdravia mladých ľudí v poslednom období naberá na

dôležitosti medzi mladými ľuďmi. Čoraz viac sa stretávame v diskusiách

s mladými s problémami, ktoré ich trápia, ktoré vychádzajú zo zlého

životného štýlu a duševných problémov, ktoré s tým často súvisia. Tento

výstup podporujú aj výsledky výskumov a trendov v oblasti na národnej a

medzinárodnej úrovni.

Sme radi, že v rámci plnenia úloh môžeme uviesť, že máme

relevantných partnerov, ktorí svojimi aktivitami výrazne napomáhajú

zlepšeniu situácia v našom kraji a svojou odbornosťou prispievajú k

riešeniu stanovených úloh a prevencii v oblasti.

6. Zdravie a zdravý životný štýl Počet aktivít Počet účastníkov Výsledok Poznámka

1.1 Rozvoj a propagácia športových, kultúrnych a 

iných aktivít a podujatí pre mladých ľudí
11 4348 Splnené

1.2 Podpora organizácie spoločných aktivít pre 

celé rodiny
0 0 Nesplnené

Z regionálnej pozície 

nemáme dosah na 

1.3 Podpora propagácie zdravej výživy na školách 1 150 Splnené
Nebola mapovaná 

situácia na SŠ

1.4 Podpora prevenčných a osvetových aktivít 

Policajného zboru SR 
302 21538 Splnené

1.5 Podpora výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 

protidrogovej prevencie
116 7869 Splnené

2.1 Podproa vzdelávacích aktivít zameraných na 

sebapoznanie, zvládanie stresu a záťaže mladých 

ľudí

25 636 Splnené

2.2 propagácia a zvýšenie informovanosti o 

duševnom zdraví
5 229 Splnené

2.3 Podpora práce s psychológmi na ZŠ a SŠ 51 2533 Splnené

2.4 Podpora informovanosti mladých ľudí o 

možnostiach konzultácií, podpory a hľadania 
151 3526 Splnené

CELKOVO 332 38845 Splnené

1. Podpora zdravia a zdravého životného štýlu mladých ľudí

2. Podpora a rozvoj duševného zdravia





Koncepcia rozvoja 

práce s mládežou TSK

Ochrana 

životného prostredia

7. Ochrana životného prostredia Počet aktivít Počet účastníkov Výsledok

1.1 Podpora environmentálnej výchovy na 

školách
40 8283 Splnené

1.2 Oživenie metodiky živej knižnice a iných 

metodík neformálneho vzdelávania a ich 

využívanie pri zvyšovaní environmentálneho 

povedomia mladých ľudí

14 682 Splnené

1.3 Podpora aktivít mladých ľudí v rámci 

environmentálneho projektu TSK „Zelená župa“
1 86 Splnené

1.4 Podpora rozvoja zručností mladých ľudí 8 2902 Splnené

1.5Podpora spolupráce pri prevenčných 

aktivitách (samospráva – štátna správa – 

zamestnávatelia – MVO – mladí ľudia)

7 460 Splnené

1.6 Podpora osvety a medializácie 14 3982 Splnené

1.7 Zvyšovanie informovanosti o existujúcich 

grantových programoch v oblasti 

environmentalistiky

8 297 Splnené

1.8 Zvyšovanie informovanosti a kompetencií 

koordinátorov práce s mládežou v oblasti 

ochrany prírody a životného prostredia

3 122 Splnené

CELKOVO 91 15547 Splnené

1. Podpora environmentálnej výchovy a ochrany životného prostredia

Významným aktérom pri podpore plnenia cieľov je Slovenský zväz

ochrancov prírody a krajiny, ktorý svojimi aktivitami výrazne prispieva k

rozvoju oblasti.

Téma je veľmi aktuálna aj medzi mladými ľuďmi na stredných, ale aj

základných školách. Celkovo aj mnoho participatívnych rozpočtov na

stredných školách je venovaných tejto problematike. Zároveň túto

globálnu tému riešime aj na mnohých medzinárodných projektoch.

Trenčiansky samosprávny kraj = „Zelená župa“ → podporuje dlhodobo ochranu

životného prostredia prostredníctvom grantového programu „Zelené oči“, ktorý má

veľký úspech medzi strednými školami a ďalšími subjektmi v kraji.

Zároveň má už schválený Akčný plán plnenia Krajskej koncepcie environmentálnej

výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji na roky 2019 — 2021.





Koncepcia rozvoja 

práce s mládežou TSK

Sociálne začlenenie

Regionálne centrum mládeže pri plnení cieľov v oblasti

Sociálne začlenenie úzko spolupracuje s OZ Silnejší Slabším,

detskými domovmi, mestami v Trenčianskom kraji. Zároveň

môžeme uviesť, že aj DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti sú

otvorené spolupráci, či v oblasti rozvoja dobrovoľníctva v

oblasti s prepojením na možnosti DofE programu, alebo

vzdelávania. Celkovo môžeme vyhodnotiť, že ciele v oblasti

boli splnené.

8. Sociálne začlenenie Počet aktivít Počet účastníkov Výsledok

1.1 Podpora spolupráce pri prevenčných 

aktivitách s komunitnými centrami, 

nízkoprahovými klubmi, rodinnými centrami a 

ďalšími subjektmi

7 330 Splnené

1.2 Podpora osvety a medializácie 2 65 Splnené

1.3 Podpora spolupráce s MVO a dobrovoľníkmi 17 3125 Splnené

1.4 Podpora mentoringu aktérov/autorít 7 196 Splnené

1.5 Rozšírenie vzdelávania o témy extrémizmus, 

sekty, xenofóbia, kyberšikana a ďalšie
4 164 Splnené

1.6 Podpora učeniu sa hodnotám – rešpekt, 

občianske povinnosti, zodpovednosť a ďalšie
74 2070 Splnené

1.7 Oživenie metodiky živej knižnice a jej 

využívanie pri informovanosti o aktuálnych 

témach

9 233 Splnené

1.8 Podpora rozvoja terénnej práce sociálnych 

pracovníkov, MVO a dobrovoľníkov
1 41 Splnené

1.9 Venovanie osobitnej pozornosti 

znevýhodneným skupinám mladých ľudí
12 467 Splnené

CELKOVO 112 6332 Splnené

1. Rozvoj prevenčných aktivít a informovanosti v oblasti sociálnej inklúzie





Koncepcia rozvoja 

práce s mládežou TSK 

Dobrovoľníctvo

Regionálne centrum mládeže prostredníctvom aktivít projektu KAM spolu pre

mladých sa snaží dlhodobo rozvíjať dobrovoľníctvo na lokálnej úrovni už v

mladšom veku – prostredníctvom zriaďovateľa základných škôl – miest, ktoré sa

zapojili do programu podpory. Zároveň v spolupráci s OZ Silnejší Slabším rozvíja

rozvoj dobrovoľníckych aktivít mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Druhým

silným podporovateľom dobrovoľníctva v kraji je práve program DofE.

Chýba nám krajská organizácia, ktorá by mapovala a evidovala organizácie,

ktoré potrebujú dobrovoľníkov a zároveň na druhej strane by evidovala mladých

ľudí, ktorí majú záujem o dobrovoľné aktivity. Trenčianske dobrovoľnícke

centrum už v roku 2019 začala rokovania s Platformou dobrovoľníckych centier o

prevzatí tejto úlohy.

Celkovo môžeme vyhodnotiť, že postupne plníme ciele stanovené v oblasti okrem

cieľa 1.3 „Podpory ukotvenia dobrovoľníctva vo veku do 15 v legislatíve“, na čo

nemáme vplyv.

9. Dobrovoľníctvo Počet aktivít Počet účastníkov Výsledok

1.1 Propagácia dobrých príkladov z praxe o 

dobrovoľníctve
99 11604 Splnené

1.10 Podpora vzniku grantových programov alebo 

iných štruktúr na podporu dobrovoľníctva v 

spolupráci samospráva – sponzori – MVO

10 546 Splnené

1.2 Rozvoj spolupráce so ZŠ a SŠ pri rozvoji 

dobrovoľníctva, potreba začať rozvíjať vzťah k 

dobrovoľníctvu už na ZŠ

104 8682 Splnené

1.3 Podpora ukotvenia dobrovoľníctva vo veku do 

15 rokov v legislatíve
0 0 Nesplnené

1.4 Podpora sieťovania a informovanosti v rámci 

dobrovoľníctva (organizácie – mladí ľudia – 

sponzori – verejnosť)

15 3595 Splnené

1.5 Podpora spoločenského uznania prínosov pre 

dobrovoľníkov a komunitu prostredníctvom 

oceňovania dobrovoľníkov

2 100 Splnené

1.6 Podpora vzdelávania o dobrovoľníctve a 

koordinátorov dobrovoľníctva
8 249 Splnené

1.7 Podpora dlhodobého dobrovoľníctva 21 3488 Splnené

1.8 Mapovanie a zviditeľňovanie organizácií 

pracujúcich s dobrovoľníctvom
4 170 Splnené

1.9 Podpora koordinácie dobrovoľníckych akcií 19 4801 Splnené

CELKOVO 204 30487 Splnené

1. Podpora dobrovoľníctva v Trenčianskom kraji





Koncepcia rozvoja 

práce s mládežou TSK

Práca s mládežou

10. Práca s mládežou Počet aktivít Počet účastníkov Výsledok

1.1 Mapovanie potrieb mladých ľudí 46 4605 Splnené

1.2 podpora aktivít realizovaných na základe 

potrieb mladých ľudí
96 12858 Splnené

1.3 Podpora propagácie práce s mládežou v kraji, 

príkladov dobrej praxe zo Slovenska i zo 

zahraničia

42 7360 Splnené

1.4 Podpora práce s mládežou s nedostatkom 

príležitostí
16 509 Splnené

1.5 podpora spolupráce inštitúcií a subjektov, 

ktoré pôsobia v oblasti práce s mládežou
31 636 Splnené

1.6 Podpora zvyšovania kompetencií pracovníkov 

s mládežou/koordinátorov práce s mládežou
21 616 Splnené

1.7 podpora vyhľadávania a rozvoja lídrov 75 1814 Splnené

1.8 podpora vyhľadávania a existencie vhodných 

priestorov pre prácu s mládežou, nízkoprahových 

klubov pre mladých ľudí a iných priestorov pre 

aktivity mladých ľudí

6 188 Splnené

CELKOVO 334 34160 Splnené

1. Podpora a rozvoj oblasti práce s mládežou

Rozvoj kvality práce s mládežou na území Trenčianskeho kraja bol podporovaný

hlavne prostredníctvom realizácie aktivít projektov:

• Aktiv

• Kraj a mestá spolu pre mladých

Z okrúhlych stolov vyplynula potreba existencie vlastných priestorov pre mladých

ľudí na prácu s mládežou hlavne od 15 rokov, ktoré by však mali byť vytvorené na

lokálnej úrovni jednotlivých miest a tak by mali byť dostupné mladým ľudom žijúcim

a pôsobiacim na území miest. Zapojené mestá sú: Trenčín, Dubnica nad Váhom,

Púchov, Považská Bystrica, Trenčianske Teplice, Bánovce nad Bebravou, Prievidza

a Handlová. Zároveň spolupracujeme aj s mesto Žiar nad Hronom, ako jediným

mestom mimo Trenčianskeho kraja. Poradilo sa nám aj podporiť zmenu legislatívy

zákona o podpore práce s mládežou, kde už sú na základe nášho modelu sú

spomenuté pozície koordinátorov práce s mládežou kraja a miest.

Celkovo úlohy v oblasti považujeme za splnené, ale je nevyhnutné aj naďalej

rozvíjať kompetencie koordinátorov a pracovníkov s mládežou, mapovať potreby,

nakoľko nám neustále prichádzajú noví mladí ľudia, zapájať mestá, ktoré ešte

nerozvinuli v oblasti svoje aktivity, propagovať aj naďalej dobré príklady praxe a

rozvíjať spoluprácu subjektov.





Ďakujem za pozornosť

Silvia Štefániková — koordinátorka práce s mládežou TSK

KCVČ – Regionálne centrum mládeže

Tel.: 032 744 60 49, Mobil: 0903 239 432

E-mail: silvia.stefanikova@tsk.sk, rcmtrencin@gmail.com

Fb: Regionálne centrum mládeže Trenčín, Web: www.kcvc.sk


