
"KAM SPOLU PRE MLADÝCH"
Strategický projekt
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viac ako 50

POČET AKTIVÍT V
MESTÁCH:

1254

POČET ÚČASTNÍKOV OD
13 – 30 ROKOV:

Projekt „Kam spolu pre mladých“ bol strategický
projekt zameraný najmä na aktivizovanie a zapájanie
mladých ľudí do života mesta, alebo obce.
Nadväzoval na úspešný projekt „AKTIV“, kde dostali
pracovníci s mládežou vytvorený modul neformálneho
vzdelávania a zážitkovej pedagogiky a naučili sa
pracovať s cieľovými skupinami a podporovať rozvoj
práce s mládežou v jednotlivých mestách a obciach a
tak zastabilizovať celý systém podpory v spolupráci s
mestami.

O PROJEKTE

NAPLNENÉ CIELE PROJEKTU
vypracované analýzy potrieb mladých ľudí v
mestách
vytvorenie koncepčných materiálov v oblasti
rozvoja práce s mládežou
zastabilizovanie siete koordinátorov práce s
mládežou miest Trenčianskeho kraja (KPsM)
spropagovanie práce s mládežou 
zvýšenie kompetencií KPsM a skvalitnenie práce s
mládežou

ZAPOJENÉ MESTÁ DO PROJEKTU
Trenčín, Púchov, Považská Bystrica, Prievidza,
Bánovce nad Bebravou, Žiar nad Hronom, Handlová,
Dubnica nad Váhom, Myjava, Trenčianske Teplice

viac ako 15

POČET ZAPOJENÝCH
KOORDINÁTOROV PSM:

POČET ZAPOJENÝCH
MIEST DO PROJEKTU:

10



V rámci projektu sa uskutočnilo pre koordinátorov práce s
mládežou niekoľko školení, počas ktorých si rozšírili svoje
vedomosti a zručnosti v oblasti neformálneho vzdelávania,
zážitkovej pedagogiky, facilitačných zručností či konflikt
manažmente.

Rozvinuli si svoje kompetencie pri tvorbe koncepčných
materiálov pre mesto, dobrovoľníctvo a inklúziu. Získali
vedomosť o tom, ako vytvoriť podmienky a možnosti pre
zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do
rozhodovacích procesov v mestách a obciach. 

Počas školení boli informovaní aj o novinkách a možnostiach
financovania aktivít v mestách v oblasti práce s mládežou
(ako tvoriť projekty inkluzívne), ale napríklad aj o tom, aké sú
dopady rozvoja aktívneho občianstva v meste, legislatíve EÚ,
zistili mnoho o typológii svojej osobnosti, ako pracovať s
typológiou osobnosti v skupine mladých ľudí, ako využiť
neformálne vzdelávanie pre kariérne poradenstvo a načreli aj
do globálnych tém v práci s mládežou, udržateľného rozvoja
a pod. 

Na základe týchto získaných vedomostí a zručností, následne
koordinátori práce s mládežou realizovali aktivity vo svojich
mestách na tému: analýza potrieb a stavu v mestách,
dobrovoľníctvo a inklúzia. 

ANALÝZA POTRIEB A STAVU V
JEDNOTLIVÝCH MESTÁCH
DOBROVOĽNÍCTVO
INKLÚZIA
ONLINE NÁSTROJE V PRÁCI S
MLÁDEŽOU
STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE V
PRÁCI S MLÁDEŽOU
PARTICIPÁCIA A
MLÁDEŽNÍCKA POLITIKA
MANAŽMENT ROZVOJA
PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU,
KONFLIKT MANAŽMENT,
FUNDRAISING A MOTIVÁCIA
MLADÝCH ĽUDÍ

TÉMY ZREALIZOVANÝCH
ŠKOLENÍ PRE

KOORDINÁTOROV PRÁCE S
MLÁDEŽOU:

 

ŠKOLENIA



BÁNOVCE NAD
BEBRAVOU 
DUBNICA NAD VÁHOM
HANDLOVÁ
POVAŽSKÁ BYSTRICA
PRIEVIDZA
PÚCHOV
TRENČÍN
TRENČIANSKE TEPLICE
ŽIAR NAD HRONOM
MYJAVA

NETWORKINGOVÉ AKTIVITY
SA USKUTOČNILI V

MESTÁCH:
 

Koordinátori práce s mládežou zrealizovali gro týchto aktivít
už v školskom roku 2018/2019. Tieto aktivity zamerané na
aktivizovanie a zapájanie mladých ľudí do života mesta
pokračovali aj v školskom roku 2019/2020 a uskutočnili sa v
Dubnici nad Váhom a v Myjave – Mladí v meste. 
Na stretnutiach sa zúčastnili i zástupcovia jednotlivých miest
a odborná verejnosť. Prostredníctvom týchto stretnutí sa
zástupcovia miest dozvedeli o potrebách mladých ľudí v
meste i návrhoch na zlepšenie života.

ANALÝZA POTRIEB A STAVU
V JEDNOTLIVÝCH MESTÁCH

15.2.2019 Bánovce nad Bebravou:
"Najväčším prínosom bolo získanie

nových podnetov od mládeže,
ktoré môžu byť základom pre

ďalšiu prácu a budúce aktivity."
Miroslava Laciková

14.3.2019 Považská Bystrica:
"Mladí zmapovali plusy a

mínusy v meste a predstavili
svoje nápady na aktivity, ktoré

je možné zrealizovať v
spolupráci s mestom Považská 
Bystrica." Michaela a Zuzana

Haladejová
26.9.2019 Dubnica nad Váhom:
"Začali sme pocitovou mapou
mesta, kde mládež vyjadrila v
prvom kole čo sa im v meste

páči, kam radi chodia. Následne
hovorili o tom čo sa im v 

meste nepáči, čo im tu chýba a
ako by sa to mohlo aj s ich
pomocou zmeniť, vylepšiť."

Silvia Kvasnicová

3.3.2020 Myjava:
"Najväčším prínosom bola tvorba

mapy, kde účastníci rozprávali aké
sú ich obľúbené miesta na Myjave
a prečo. Následne čo im v meste
chýba, čo by potrebovali na svoj

rozvoj."
Aneta Porupková



BÁNOVCE NAD
BEBRAVOU
DUBNICA NAD VÁHOM
HANDLOVÁ
POVAŽSKÁ BYSTRICA
PRIEVIDZA
PÚCHOV
TRENČÍN
TRENČIANSKE TEPLICE
ŽIAR NAD HRONOM

DOBROVOĽNÍCKE AKTIVITY
SA USKUTOČNILI V

MESTÁCH:
 

V rámci realizácie dobrovoľníckych aktivít sa uskutočnili v
školskom roku 2018/2019 tri aktivity v Bánovciach nad
Bebravou, jedna v Považskej Bystrici, jedna v Žiari nad
Hronom, šesť v Prievidzi, dve v Handlovej, štyri v Púchove,
dve v Trenčíne a jedna v Trenčianskych Tepliciach. V škol.
roku 2019/2020 sa zorganizovalo šesť aktivít v meste
Dubnica nad Váhom.

6.4.2019 Jarmok Vítanie jari v
meste Púchov: 

"Hlavným cieľom bolo za pomoci
poslancov a dobrovoľníkov

vyzbierať čo najväčší finančný
príspevok pre zdravotne postihnutú

pani na vozíčku. Dobrovoľníci si
upiekli, alebo zohnali štrúdle na
predaj a ponúkali na jarmoku."

Alena Strýčková

DOBROVOĽNÍCTVO

25.5.2019 Maľovanie
podchodu v meste Trenčín:

"Bola to naozaj skvelá akcia s
veľkým dopadom a zásahom

ľudí aj médií."
 Veronika Sučanská

13.4.2019 Jarné upratovanie,
Mladí pre Prievidzu:

"Hlavným cieľom bolo
dobrovoľníctvo – urobiť niečo
pre mesto, teda ukázať, že aj

mladým na meste záleží." 
Katarína Cifríková

17.4.2019 Čistenie Kalvárie v
Považskej Bystrici:

"Ohlasy boli veľmi pozitívne
nielen od učiteľov, ale aj od

žiakov. Boli sme milo
prekvapené, že žiaci by sa

podobných aktivít radi
zúčastnili častejšie." Michaela

a Zuzana Haladejová



Počas školenia zameraného na inklúziu sme tento pojem
definovali ako začlenenie, právo všetkých byť rešpektovaní a
prijímaní ako hodnotní členovia komunity. Jedná sa o ideálny
stav fungovania komunity, o neutrálne miesto, v ktorom sa
napĺňajú všetky ciele ľudí. Koordinátori PsM pri vlastných
aktivitách v mestách realizovali veľmi pekné príklady ako si
byť navzájom rovný. Spolu sa zrealizovalo 12 aktivít za účasti
viac ako 400 účastníkov.

BÁNOVCE NAD
BEBRAVOU
DUBNICA NAD VÁHOM
HANDLOVÁ
POVAŽSKÁ BYSTRICA
PRIEVIDZA
PÚCHOV
TRENČÍN
TRENČIANSKE TEPLICE
ŽIAR NAD HRONOM

INKLUZÍVNE AKTIVITY SA
USKUTOČNILI V MESTÁCH:

 

9.12.2019  Maškarnica v meste
Bánovce nad Bebravou: 

"Cieľom bolo prepojiť rómske a
nerómske deti približného veku,

prepojiť špeciálnu ZŠ so
študentkami odboru soc.-výchovný
pracovník a v neposlednom rade

prepojiť mládež a seniorov."
Miroslava Laciková

INKLÚZIA

9.12.2019 Inklúzia v Žiari nad
Hronom:

"Hlavným cieľom bolo
postupne začleniť deti s

mentálnym postihnutím, zo 
sociálne znevýhodneného

prostredia a vylúčenej skupiny
do spoločnosti."

 Veronika Fabianová

8.12.2019 Vianočné posedenie
seniorov v Prievidzi:

"Hlavným cieľom bola podpora
medzigeneračného dialógu,

zlepšenie vzájomných vzťahov
a mienky medzi mladými a

seniormi v našom zariadení,
spríjemnenie trávenia voľného

času seniorom." 
Katarína Cifríková

14.12.2019 Mikulášsky bazárik 
v Trenčianskych Tepliciach:

"Najdôležitejším cieľom akcie
bolo pripraviť priestor pre

spoločne trávený čas medzi
mladšou a staršou generáciou

pri tvorení výrobkov."
Milan Stuhl



POVAŽSKÁ BYSTRICA
PRIEVIDZA
PÚCHOV
TRENČÍN
TRENČIANSKE TEPLICE
ŽIAR NAD HRONOM

OKRÚHLE STOLY SA
USKUTOČNILI V MESTÁCH:

 

OKRÚHLE STOLY V MESTÁCH
V rámci realizácie aktivity Okrúhle stoly sa v školskom roku
2019/2020 uskutočnilo osem aktivít v šiestich mestách:
Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Trenčianske
Teplice a Žiar nad Hronom. 
Vzhľadom na prijaté opatrenia vlády ohľadom šírenia
koronavírusu (COVID-19) sa ďalšie aktivity v mestách
nemohli uskutočniť.

Okrúhle stoly Prievidza 
25. – 26.9.2020

Okrúhle stoly Trenčín 
3.10.2020

Okrúhle stoly Púchov
25.9.2020

Okrúhle stoly Považská Bystrica
22.10.2020



Kvôli opatreniam vlády na zamedzenie šírenia pandémie
koronavírusu sa uskutočnilo vyhodnocovanie projektu online
formou dňa 8.12.2020 za účasti koordinátorky práce s
mládežou Trenčianskeho kraja – Ing. Silvie Štefánikovej,
podporného tímu projektu a koordinátorov práce s mládežou
z jednotlivých miest. 

KAM SMERUJEME?

V budúcnosti by sa chceli naďalej zúčastňovať na školeniach
a podobných projektoch,  realizovať spoločne aktivity aj na
úrovni kraja, neustále sa vzdelávať a vymieňať si cenné
skúsenosti. 

Koordinátori PsM sa pri vyhodnocovaní zhodli na tom, že 
 projekt KAM spolu pre mladých im priniesol nové kontakty,
nové pohľady na prácu s mládežou, nové možnosti,
vedomosti a nápady ako pracovať s mládežou a celkovo nové
smerovanie a nastavenie práce s mládežou v ich meste.



ING. SILVIA ŠTEFÁNIKOVÁ
KCVČ – REGIONÁLNE CENTRUM MLÁDEŽE
POD SOKOLICE 14, 911 01 TRENČÍN 
MOBIL: 0903 239 432
E-MAIL: RCMTRENCIN@GMAIL.COM
FB: REGIONÁLNE CENTRUM MLÁDEŽE TRENČÍN

Vďaka pomoci a podpore mesta Púchov a koordinátorke
práce s mládežou PaedDr. Alene Strýčkovej sa podarilo za
špecifických podmienok a dodržaní všetkých opatrení
uskutočniť záverečnú konferenciu v Klubovni mladých v
Púchove dňa 18.12.2020.

A NA ZÁVER...

KONTAKTY


