Trenčiansky samosprávny
kraj

Okrúhle stoly 1. – 3. (online formou)
Medzisektorová pracovná skupina pre mládež
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Zápisnica

23. - 26. 6.2020

Medzisektorová pracovná skupina pre mládež
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Zápisnica 23. – 25. 6. 2020
Okrúhle stoly online formou
Zúčastnení: podľa prezenčných listín
Program:
1. Otvorenie online stretnutí
2. Prezentácia výstupov a štatistík plnenia Akčného plánu za roky 2017 – 2020
3. Okrúhle online interaktívne stoly a workshopy pre jednotlivé oblasti
4. Diskusia
5. Záver
1. Otvorenie stretnutia
Na úvod každého okrúhleho stola MSPS TSK pre mládež privítala Ing. Silvia Štefániková,
koordinátorka práce s mládežou Trenčianskeho kraja, všetkých prihlásených členov. Kvôli
prevencii šírenia COVID-19 sa tieto okrúhle stoly uskutočnili prvýkrát online formou.
Jednotlivé okrúhle stoly sa venovali týmto kľúčovým oblastiam:
Okrúhly stôl č. 1 – 23. 6. 2020
Kľúčové oblasti:
1. Vzdelávanie
2. Zamestnanosť
3. Tvorivosť a podnikavosť
8. Sociálne začlenenie
9. Dobrovoľníctvo
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Priezvisko

Meno

Škola/organizácia /inštitúcia

1 Ing. Štefániková

Silvia

KCVČ - RCM

2 Mgr. Petríková

Mária

KCVČ - RCM

Stanislava

KCVČ - RCM

4 Labudíková

Mária

Rada mládeže Trenčianskeho kraja, PB

5 Ing. Šperka

Karol

HF NaJUS, a.s.

6 Mgr. Zichová

Petra

ZŠ, Na dolinách 27, Trenčín

7 Ing. Gavalierová

Dana

Iuventa - Slovenský inštitút mládeže

8 Mgr. Kubíkova, PhD.

Jana

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - DofE

Veronika

ZŠ, Na dolinách 27, Trenčín

10 Mgr. Vančová

Adriana

Gymnázium Dubnica nad Váhom

11 Mgr. Košťálová

Lucia

Gymnázium Dubnica nad Váhom

12 Ing. Robochová

Miroslava

Mesto Bánovce nad Bebravou

13 Stuhl

Milan

Mesto Trenčianske Teplice

14 Ing. Košútová

Ivica

SOŠ OaS ul.P.Jilemnického Trenčín

3 Magulová

9 PaedDr. Bugárová

Okrúhly stôl č. 2 – 25. 6. 2020
Kľúčové oblasti:
4. Participácia
5. Mládež a svet
9. Dobrovoľníctvo
10. Práca s mládežou
Priezvisko

Meno

Škola/organizácia /inštitúcia

1 Ing. Štefániková

Silvia

KCVČ - RCM

2 Mgr. Petríková

Mária

KCVČ - RCM

3 Ing. Robochová

Miroslava

Mesto Bánovce nad Bebravou

Richard

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín

Lucia

CPPPaP

Jarmila

Dom kultúry Handlová

4 Mgr. Medal
5 Mgr. Čopíková
6 Mgr. Žišková
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Okrúhly stôl č. 3 – 24. 6. 2020
Kľúčové oblasti:
6. Zdravie a zdravý životný štýl
7. Ochrana životného prostredia
9. Dobrovoľníctvo
Meno

Škola/organizácia /inštitúcia

1 Ing. Štefániková

Silvia

KCVČ - RCM

2 Mgr. Petríková

Mária

KCVČ - RCM

3 Magulová

Stanislava

KCVČ - RCM

4 Labudíková

Mária

Rada mládeže Trenčianskeho kraja, PB

5 Mgr. Macaláková

Lucia

Združenie informačných centier mládeže

6 Mgr. Žišková

Jarmila

Dom kultúry Handlová

7 Ing. Sučanská

Veronika

Mesto Trenčín

8 PaedDr. Strýčková

Alena

Centrum voľného času Púchov

9 Ing. Gavalierová

Dana

Iuventa - Slovenský inštitút mládeže

10 Kvasnicová

Silvia

Mesto Dubnica nad Váhom

11 Porupková

Aneta

Centrum voľného času Myjava

12 Mgr. Ševčíková

Zuzana

Técemko - Trenčianske centrum mládeže

13 Mgr. Cifríková

Katarína

Centrum voľného času Prievidza

Priezvisko

2. Prezentácia výstupov a štatistík plnenia Akčného plánu za roky 2017 – 2020
Ing. Štefániková predstavila počas okrúhlych stolov výstupy a štatistiky plnenia Akčného plánu za
roky 2017 – 2020. Ako prvé zosumarizovala celkový počet aktivít, celkový počet dní aktivít
a celkový počet zapojených účastníkov (viď. príloha 1, str. 5). Najviac aktivít sa uskutočnilo v
oblasti Vzdelávanie (až cez 1200 aktivít s počtom viac ako 108 300 účastníkov).
Rovnako uviedla aj percentuálne vyjadrenie podľa počtu aktivít a podľa počtu za jednotlivé oblasti
(obr. 1)
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Obrázok 1 Percentuálne vyjadrenie plnenia Koncepcie rozvoja práce s mládežou

Najviac aktivít s najväčším počtom účastníkov zorganizovalo Krajské riaditeľstvo Policajného
zboru v Trenčíne (KR PZ v TN), ktoré aktivity realizovalo v 8 okresoch Trenčianskeho kraja.
Podľa počtu aktivít nasleduje KCVČ – Regionálne centrum mládeže Trenčín, ktoré spolupracovalo
na aktivitách s viacerými mestami ako Trenčín, Púchov, Považská Bystrica, Prievidza, Trenčianske
Teplice, Dubnica nad Váhom a i. Z hľadiska počtu účastníkov uskutočnila druhý najvyšší počet
Rada mládeže Trenčianskeho kraja.

Obrázok 2 Počet aktivít vs počet účastníkov

Ing. Štefániková podotkla, že by bolo do budúcna vhodné stanoviť, ktoré cieľové skupiny budeme
uznávať pri jednotlivých akciách a zahŕňať do štatistík (len mládež 0 – 30 rokov?, deti 0 – 15
rokov? širokú verejnosť?).
Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka Domu kultúry Handlová, ocenila prácu MSPS TSK pre mládež
a tiež prácu koordinátorky práce s mládežou TSK za to, že neustále dbá na kontakt s garantmi
jednotlivých oblastí a Koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK je živým dokumentom.
1. Vzdelávanie
V oblasti Vzdelávanie sú stanovené od roku 2016 dva ciele:
1. Podpora a rozvoj žiackych školských rád
2. Spolupráca formálneho a neformálneho vzdelávania
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Ing. Štefániková podotkla, že v jednotlivých čiastkových cieľoch nefiguruje vzdelávanie
koordinátorov práce s mládežou ani pracovníkov s mládežou a vzdelávanie v ďalších oblastiach,
ktoré reálne prebieha. Z tohto dôvodu navrhla do budúcnosti zapracovať ďalšie čiastkové ciele,
aby bolo možné tieto aktivity správne zaradiť. Následne informovala o podporných aktivitách a
celkovom počte účastníkov za oblasť Vzdelávanie. Všetky ciele v tejto oblasti považuje za splnené.
Naďalej odporúča realizovať aktivity zamerané na rozvoj kompetencií a informovanosti zástupcov
a koordinátorov žiackych školských rád (ŽŠR) nakoľko sa členovia ŽŠR neustále menia a je
potrebné aj naďalej podporovať rozvoj nových zástupcov a koordinátorov ŽŠR. Za spoluprácu
v tejto oblasti poďakovala Slovenskému inštitútu mládeže – IUVENTA (akreditovaný program pre
koordinátorov), ktorý výrazne prispieva k zlepšovaniu kvality činnosti ŽŠR či už akreditovaným
vzdelávacím programom Refresh, podpornými informačnými aktivitami, alebo aj prostredníctvom
grantovej schémy v rámci ktorej RM TN kraja uskutočňuje podporné aktivity pre ŽŠR. V oblasti
ŽŠR veľmi pomohla zmena legislatívy, konkrétne Zákon č. 177 u 14. júna 2017, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 524/2010
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov. „Žiacku školskú radu možno stanoviť v strednej a základnej škole so všetkými
ročníkmi.“
Ing. Štefániková podotkla, že významnou mierou prispeli k podpore a rozvoju ŽŠR aj mestá
v kraji, ktorí sú zriaďovatelia základných škôl, a to prostredníctvom koordinátorov práce
s mládežou miest. Veľmi ocenila aj stretnutia Stredoškolského parlamentu TSK (2x ročne)
s predsedom TSK, Ing. Jaroslavom Baškom.
Rovnako informovala, že spoluprácu formálneho a neformálneho vzdelávania v tomto roku
zastreší aj projekt Agentúry SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n. o. s názvom „Aktivizácia
rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť
na trhu práce a zlepšiť výchovno-vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji“
známy aj pod akronymom „4EDU“.
2. Zamestnanosť
V oblasti Zamestnanosť pripomenula Stratégiu SOŠ TSK, ktorej plnenie cieľov významne
ovplyvňuje aj plnenie cieľov z Koncepcie rozvoja práce s mládežou. Následne venovala náležitú
pozornosť čiastkovým cieľom.
1.1 Podpora odborného vzdelávania a duálneho systému vzdelávania – veľmi dobrá stratégia
odborného školstva. Otázna je však úloha práce s mládežou, nakoľko túto oblasť prioritne mapuje
odbor školstva TSK.
1.2 Podpora spolupráce škola – žiak ‒ rodič ‒ zamestnávateľ – na lokálnej úrovni vieme
podrovať jedine prostredníctvom spolupráce s koordinátormi práce s mládežou jednotlivých miest.
1.3 Podpora a rozvoj kariérneho poradenstva – splnený cieľ (aktivity CPPPaP Trenčín,
Gymnázium Dubnica nad Váhom, HF NaJUS, a.s., Silnejší Slabším, i.)
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1.4 Podpora vzniku kariérneho centra pri TSK – 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 (VÚDPaP). Ing. Štefániková osloví vedenie VÚDPaP a vyžiada aktuálne
informácie o stave projektu. Zámerom je, aby mal tento projekt dosah práve na vznik kariérneho
centra pri TSK.
Veľmi veľa kvalitných aktivít na podporu kariérneho poradenstva vyvíja aj TeCeMko –
Trenčianske centrum mládeže o. z. – je tu možnosť uskutočniť v budúcom roku aktivity
prostredníctvom grantov.
1.5 Propagácia dobrých príkladov z praxe – splnené (aktivity Gymnázium Dubnica nad Váhom,
TSK, Europe Direct, Iuventa, Mesto Dubnica nad Váhom).
1.6 Podpora „Big Brother” (mladí mladým) aktivít pri informovanosti o možnostiach
uplatnenia sa ‒ spolupráca ZŠ, SŠ, VŠ (medzigeneračná spolupráca) – splnené (aktivity
RMTN kraja, RCM Trenčín, ŽŠR SŠ Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi)
3. Tvorivosť a podnikavosť
Pre oblasť Tvorivosť a podnikavosť je hlavným cieľom Podpora tvorivosti a podnikavosti
mladých ľudí. Jej úlohy úzko súvisia s úlohami v oblasti Zamestnanosť. Preto odporúčame spojiť,
prípadne prepojiť ciele v týchto dvoch oblastiach.
1.1 Podpora vzniku coworkingových centier a iných priestorov pre mladých ľudí na podporu
tvorivosti – čiastočne splnené; Ing. Štefániková podotkla, že dôležité je predovšetkým vytvoriť
priestor pre stretávanie mládeže a rozvoj ich aktivít v každom meste, nakoľko je nerentabilné
každodenne dochádzať pre niektorých do krajského mesta. Zároveň je otázny záujem mladých ľudí
o coworking, nakoľko mnohé, ktoré boli založené aj v predchádzajúcich obdobiach pre nízky
záujem boli zrušené.
1.2 Podpora duálneho systému vzdelávania – úloha napĺňaná v rámci Stratégie rozvoja SOŠ
TSK.
1.3 Podpora vzdelávania k podnikaniu na školách – splnené
1.4 Podpora a rozvoj študentských firiem na školách – úloha napĺňaná v rámci Stratégie rozvoja
SOŠ TSK, rozvoj kompetencií mladých ľudí prostredníctvom podpory ich tvorivosti riešia
participatívne projekty na stredných školách .
1.5 Propagácia dobrých príkladov z praxe – splnené
1.6 Vyhľadávanie, podpora a rozvoj lídrov a motivátorov – splnené
1.7 Podpora informovanosti o možnostiach vzdelávania zameraného na rozvoj tvorivosti a
podnikavosti (jobshadowing, stáže, štipendiá, prax, súťaže) – splnené
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1.8 Podpora pripravenosti mladých ľudí na podnikanie – splnené; veľkú úlohu a prínos
zohrávajú participatívne projekty na stredných školách.
4. Participácia
Pre oblasť Participácie je hlavným cieľom Rozvoj participácie na území Trenčianskeho kraja.
‒
‒
‒

‒

silným podporným nástrojom na území TN kraja sú participatívne rozpočty na stredných
školách a stretnutia s predsedom TSK, Ing. Jaroslavom Baškom a ďalšími hosťami
významnú úlohu zohrali mestá zapojené do projektu Kraj a mestá (KAM) spolu pre
mladých
Ing. Veronika Sučanská, koordinátorka práce s mládežou Mesta Trenčín, informovala
o schválení participatívnych rozpočtov na základných školách v meste Trenčín v spolupráci
s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Poďakovanie Ing. Dane
Gavalierovej za cenné rady a odporučenia. Trenčín sa tak stal prvým mestom na Slovensku,
ktoré robí tieto participatívne rozpočty pre ZŠ vo vlastnej réžii. Trvanie: 09/2020 – 12/2020.
všetky ciele v tejto oblasti sú splnené; je však 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

5. Mládež a svet
Pre oblasť Mládež a svet sú hlavné 2 ciele:
1. Zvyšovanie informovanosti a propagácia globálnych tém a mobility - splnené
2. Zvyšovanie informovanosti a kompetencií pracovníkov/koordinátorov práce s mládežou
‒ Najviac podporuje Regionálne centrum mládeže v spolupráci s mestami, občianskymi
združeniami, zameranie na medzinárodné projekty
‒ Rada mládeže Trenčianskeho kraja – podpora kritického myslenia, aktivizácie prvovoličov
alebo prieskumné aktivity o potrebách mladých ľudí
‒ Všetky aktivity v tejto oblasti sú splnené
6. Zdravie a zdravý životný štýl
Dva hlavné ciele v oblasti Zdravie a zdravý životný štýl:
1. Podpora zdravia a zdravého životného štýlu mladých ľudí
2. Podpora a rozvoj duševného zdravia mladých ľudí
‒
‒

za nesplnený považuje cieľ: 1.2 Podpora organizácie spoločných aktivít pre celé rodiny
– z regionálnej úrovne nemáme dosah na aktivity na lokálnych úrovniach aj s rodičmi
Účastníci sa zhodli v tom, že riešenia psychických problémov u mladých ľudí sú
v súčasnosti veľmi dôležitou témou
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‒
‒
‒

V tejto oblasti je nanajvýš dôležitá spolupráca partnerských organizácií – prispievajú
k riešeniu stanovených úloh a prevencii v oblasti
V tomto roku sa bude prepájať a koordinovať tvorba nových stratégií z jednotlivých
odborov na krajskej úrovni
Body 1.1., 1.3. – 1.5, 2.1 – 2.4 sú splnené

7. Ochrana životného prostredia
V oblasti Ochrana životného prostredia je za hlavný cieľ stanovená Podpora environmentálnej
výchovy a ochrany životného prostredia.
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒

Oblasť, ktorá aktuálne rezonuje u mladých ľudí
Významným aktérom pri podpore plnenia cieľov je Slovenský zväz ochrancov prírody
a krajiny
Tejto problematike sa venuje mnoho participatívnych rozpočtov na stredných školách
Podpora ochrany ŽP prostredníctvom grantového programu „Zelené oči“ ‒ do konca roka
2020 pozastavené kvôli opatreniam šíreniu COVID-19
Mgr. Richard Medal, riaditeľ Centra environmentálnych aktivít, ostatných účastníkov
informoval ohľadom problematiky triedenia odpadu – vždy je nutné riešiť tieto problémy
na úrovni mesta
Všetky ciele v oblasti v tejto oblasti sú splnené
S. Štefániková odporúča prepájať plnenie cieľov aj s plnením Krajskej koncepcie
environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji na roky 2019 - 2021

8. Sociálne začlenenie
Hlavným cieľom oblasti Sociálne začlenenie je Rozvoj prevenčných aktivít a informovanosti
v oblasti sociálnej inklúzie.
‒
‒

‒
‒

‒

Dôležitosť uskutočňovať prevenčné aktivity ruka v ruke s inklúziou
V rámci projektu „KAM spolu pre mladých“ prebiehajú školenia koordinátorov
pracovníkov s mládežou v jednotlivých mestách TN kraja aj v oblasti vytvárania
inkluzívneho prostredia v oblasti práce s mládežou.
Úzka spolupráca s OZ Silnejší slabším a detskými domovmi a špeciálnymi základnými
školami
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) – návyky v dobrovoľníctve aj
v sociálnych oblastiach – veľká pridaná hodnota; aktuálne je v TN kraji zapojených do
DofE 14 škôl
Dôležitá je stabilizácia krajskej dobrovoľníckej organizácie – Trenčianske centrum
mládeže, o.z. – snaha o vytvorenie Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra (organizácie
vďaka nemu môžu nájsť nových dobrovoľníkov; pomoc s administratívou, dobrovoľnícke
zastrešenie a pod. )
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‒

‒

‒

Mgr. Zuzana Ševčíková, z Trenčianskeho centra mládeže, informovala o tvorbe mapovania
a registra aktívnych občianskych združení v Trenčianskom kraji, do konca roka 2020
poskytne bližšie info.
Ing. Veronika Sučanská, koordinátorka práce s mládežou Mesta Trenčín, informovala
o inkluzívnych ihriskách – typ pre iné mestá (cenová relácia rovnaká ako pri „klasických“
detských ihriskách)
Všetky ciele v oblasti v tejto oblasti sú splnené

9. Dobrovoľníctvo
Hlavným cieľom v oblasti Dobrovoľníctvo je Podpora dobrovoľníctva v Trenčianskom kraji.
‒
‒
‒

‒
‒

Na lokálnej úrovni dlhodobo rozvíjal dobrovoľníctvo RCM prostredníctvom projektu
KAM spolu pre mladých
Mgr. Katarína Cifríková z Centra voľného času Prievidza uviedla, že vďaka finančnej
podpore z tohto projektu mohli uskutočniť množstvo aktivít
CS. Štefániková podotkla, že nám chýbala 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. Významnú úlohu
zohráva Trenčianske dobrovoľnícke centrum – Platforma dobrovoľníckych centier
Celkovo môžeme vyhodnotiť, ciele v tejto oblasti za splnené okrem 1.3 Podpory ukotvenia
dobrovoľníctva vo veku do 15 v legislatíve, na čo žiaľ nemáme vplyv.
K tomuto bodu sa vyjadrila Mgr. Zuzana Ševčíková, z Trenčianskeho centra mládeže: pri
dobrovoľníkovi do 15 rokov preberá zodpovednosť dospelá osoba (pedagóg, pracovník
s mládežou; treba oboznámiť rodiča o tejto aktivite). Dobrovoľníci nad 15 do 18 rokov
rovnako potrebujú súhlas rodiča k tomu, aby sa mohol zúčastniť aktivít. Zmluva
o dobrovoľníckej činnosti – podpis dieťa + rodič. Nad 18 rokov tento súhlas netreba.

10. Práca s mládežou
Hlavným cieľom v oblasti Práce s mládežou je Podpora a rozvoj oblastí práce s mládežou.
‒

‒

‒
‒

Rozvoj kvality práce s mládežou na území Trenčianskeho kraja bol podporovaný hlavne
prostredníctvom realizácie aktivít projektov: AKTIV, Kraj a mestá (KAM) spolu pre
mladých
Dôležitá je stabilizácia pozície koordinátorov PsM v mestách. Aktuálne pôsobia v týchto
mestách: 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.
Účastníci okrúhleho stola posúdili napĺňanie cieľov v tejto oblasti ako úspešné (do
Vyhodnotenia AP boli zaradené aktivity organizácií, ktoré zaslali podklady.)
Ing. Veronika Sučanská – odporúča na základe vlastnej skúsenosti (Detská osobnosť mesta
Trenčín) zaradiť aj mimoriadne ocenenie za aktívnu prácu v žiackych školských radách
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Množstvo aktivít v tejto oblasti robia aj Centrá voľného času, konkrétne CVČ Prievidza
a CVČ Púchov
PaedDr. Alena Strýčková, riaditeľka CVČ Púchov, predostrela svoj nápad s motivovaním
mládeže zúčastňovať sa aktivít (evidencia účasti v preukaze) – na základe toho ocenenie
v podobe lístka do kina, ale predovšetkým ocenenie ich uznania ich vlastnej práce
S. Štefániková - Dobrým príkladom v oblasti práce s mládežou z Bruselu „Štandardy
kvality“ – organizácie získavajú financie na základe kvality odvedenej práce (bodové
vyhodnocovanie) – toto by sme potrebovali vytvoriť aj u nás
Všetky aktivity v tejto oblasti sú splnené

3. Okrúhle online interaktívne stoly a workshopy pre jednotlivé oblasti
Ing. Štefániková prezentovala SWOT analýzu ku Koncepcii práce s mládežou TSK z roku
2016:
● Silné stránky – stratégia duálneho vzdelávania, spolupráca so SŠ, koordinátori PsM TSK,
RCM; motivácia mladých ľudí, existencia mládež. Parlamentov a i.
● Slabé stránky – nedostatočná štruktúra a podpora rozvoja kompetencií pracovníkov s
mládežou a koordinátorov práce s mládežou na miestnej úrovni; nedostatočné dlhodobé
financovanie v oblasti PsM; kvalita a akceptácia činnosti ŽŠR; nedostatočné kariérne
poradenstvo a vzdelávanie k podnikaniu; nedostatočná podpora a rozvoj líderstva a i.
● Príležitosti – cezhraničná spolupráca SR – ČR, grantové schémy, národné programy,
partnerstvá samospráv; európske kampane pre rozvoj a podporu riešení aktuálnych tém;
existencia kvalitnej metodiky neformálneho vzdelávania a jej dostupnosť a i.
● Hrozby – ukotvenie dobrovoľníctva do 15 rokov v legislatíve a nedostatočná štruktúra
coworkingových centier a nízkoprahových centier.
Na základe tejto analýzy požiadala členov MSPS TSK pre mládež, aby sa zamysleli nad tým,
čo sa od roku 2016 zmenilo a zaznačili tieto prípadné zmeny v uvedenom dokumente
sprístupnenom na stránke:
https://jamboard.google.com/d/1vdK4n_PTtWKe_K9nECLfsvgZpDrV9afq0bePkTk1Ls/viewer?ts=5ef1da67&f=0
Rýchlu spätnú väzbu, názory a podnety k plneniu cieľov z Koncepcie rozvoja práce s mládežou do
roku 2020 prosím zaznamenajte sem:
https://jamboard.google.com/d/17T1G51vhnZc6pO7bifCV28f13t8w9CFo1gu9ks1v4sk/viewer?f=0
Pri zapisovaní poznámok/názorov v oboch platformách prosíme vždy uvádzať Vaše meno.
Termín vyplnenia do: 3.7.2020
4. Diskusia
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● Hlasovanie účastníkov ohľadom ich členstva v MSPS TSK pre mládež aj v budúcom
období
● Uvažovať nad zjednocovanim cieľov v jednotlivých oblastiach tak, aby si predišlo
zbytočnej byrokracii
● Oblasť Tvorivosť a podnikavosť – bude lepšie túto oblasť spojiť s ostatnými. Uľahčí to
vyhodnocovanie
● Ktoré cieľové skupiny budeme uznávať pri jednotlivých akciách a zahŕňať do štatistík (len
mládež 0 – 30 rokov?, deti 0 – 15 rokov? širokú verejnosť?)
● Nová Koncepcia rozvoja práce s mládežou na obdobie 2021 – 2028 – schválenie najneskôr
v novembri 2020, t.j. do konca septembra 2020 pripomienkovanie
● Zlúčiť 3 samostatné okrúhle stoly do jedného spoločného okrúhleho stola, ktorý sa bude
konať v júni daného roka – získa sa tým väčší prehľad jednotlivých expertov aj o ostatných
oblastiach a činnosti v nich a mapovania aktivít;
● garanti pre jednotlivé oblasti si môžu prizvať aj ďalších expertov a s podporou
Koordinátora práce s mládežou na krajskej úrovni zorganizovať samostatné stretnutia na
podporu mapovania aktivít a potrieb mladých ľudí v druhej pol
● Vyhodnocovanie štatistík – vymyslieť systém ako mapovať všetky aktivity od organizácií
za jednotlivé oblasti – návrh osloviť S. Štefánikovú, vymyslieť mechanizmus zadávania
aktivít plošne; oslovovať nové organizácie napríklad cez koordinátorov práce s mládežou,
alebo iným spôsobom
● Mgr. Jana Kubíková, PhD. informovala o spustení druhého ročníka programu DofE
Ambasádori. Viac info. tu: https://www.dofe.sk/sk/novinky/hladame-ambasadorov-dofe546/
● Návrhy ďalších inštitúcií pre ďalšiu spoluprácu pre jednotlivé oblasti – názvy/kontakty
zaslať na e-mail: rcmtrencin@gmail.com
● Stanovenie termínu ďalšieho stretnutia okrúhlych stolov MSPS TSK pre mládež na
dátum: 29.9.2020 o 13:00 hod., v zasadacej miestnosti KCVČ – RCM, Pod Sokolice 14,
Trenčín
5. Záver
Poďakovanie Ing. Silvie Štefánikovej všetkým zúčastneným za ich účasť na okrúhlych stoloch
online formou, ich názory a prínos v jednotlivých oblastiach.
Prílohy:
1. Prezentácia Plnenie Koncepcie rozvoja práce s mládežou TSK do roku 2020
Zapísala: Mgr. Mária Petríková
V Trenčíne dňa 23. – 25. 6. 2020
Overovateľ: Ing. Silvia Štefániková
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