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CIELE ČINNOSTI RCM
zastrešovať, chrániť, obhajovať záujmy mladých ľudí

reprezentovať mladých ľudí a vyjadrovať sa k problematike, ktorá sa ich dotýka

spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami, občianskymi združeniami, neziskovými

organizáciami, nadáciami a pod. a vytvárať priestor pre ich spoluprácu

aktívne sa podieľať na riešení aktuálnych problémov týkajúcich sa mládeže

napomáhať k rozvoju aktivít, projektov mládeže a pracovníkov s mládežou a organizovať

aktivity a projekty pre mládež a pracovníkov s mládežou a iných aktérov podporujúce ich

všestranný rozvoj a zvyšovanie kompetencií a mobilitu na území SR

zabezpečovať informovanosť mladých ľudí

poskytovať informačnú, metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou

fungovať ako medzičlánok medzi TSK a ostatnými subjektmi, ktoré plnia koncepciu štátnej

politiky

podporovať a podieľať sa na rozvoji dobrovoľníctva

organizovať aktivity podporujúce ciele RCM na miestnej, regionálnej, národnej a

medzinárodnej úrovni,...
RCM
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Regionálne centrum mládeže sa snaží

informácie o svojich aktivitách šíriť nielen

cez webovú stránku www.rcmtn.sk, ale aj

cez sociálnu sieť - Facebook. 

Týmto spôsobom sa akcie dostávajú širšej

verejnosti. V budúcnosti by sme chceli

docieliť v rámci FB komunity ešte silnejšiu

interakciu.

RCM JE NA FACEBOOKU

Profil  na sociálnej sieti

RCM



na sociálnej sieti  FB

447 fanúšikov
a

458 sledovateľov 



AKTIVITY RCM
 

Dlhodobé projekty Jednorazové aktivityKrátkodobé projekty

RCM



PROJEKT 
ŠKOLA
DEMOKRACIE 3
(DS3)

RCM 



O projekte

Cieľom projektu je zvyšovať povedomie o vplyve študentských rád na účastníkov
projektu v rozvoji účasti na občianskom, spoločenskom a politickom živote. Projekt dáva
možnosť participantom porozumieť spojeniu medzi participáciou mladých ľudí,
demokracie a aktivitách študentskej rady.
Organizátori projektu: Mesto Trenčín v spolupráci s Regionálnym centrom mládeže a s
Gymnáziom a Jazykovou školou s právom štátnej jazykovej skúšky v Zlíne (GJŠ Zlín).
Projekt bol podporený zo zdrojov národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a
športu (IUVENTA).

RCM



Hlavnou myšlienkou medzinárodnej výmeny je stretnutie mladých ľudí z rôznych

európskych krajín, ktorých spája spoločná téma. Počas výmeny by si rozvíjali rôzne

kompetencie a vymieňali by si skúsenosti, spoznávali iné kultúry a prostredníctvom aktivít

neformálneho vzdelávania, ako napr. workshopov, teambuildingov a iných aktivít, ktorých

cieľom by bolo vytvoriť súdržnosť skupiny, rolové hry, simulácie, diskusie a iné efektívne

nástroje rozvíjajúce vedomosti, zručnosti a skúsenosti.

Z dôvodu nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so

šírením koronavírusu ‒ COVID-19, rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození

verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov a plánované stretnutie nemohlo uskutočniť. Nový termín na realizáciu projektu

je stanovený v termín: 27.9. – 3.10.2021.

RCM



PROJEKT
KRAJ A MESTÁ
SPOLU PRE
MLADÝCH 

POHODLNEJŠÍ POSTUP
PODÁVANIA PRIHLÁŠOK

RCM 



O projekte

Projekt Kraj a mestá spolu pre mladých (KAM spolu pre mladých) bol strategický

projekt zameraný na aktivizovanie 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. 
RCM



vypracovať v každom meste analýzu potrieb mladých ľudí;

vytvoriť koncepčné materiály v oblasti rozvoja práce s mládežou;

zastabilizovať sieť koordinátorov práce s mládežou miest Trenčianskeho kraja; 

spropagovať prácu s mládežou a jej dopady na regionálnej a lokálnej úrovni;

zvýšiť kompetencie koordinátorov práce s mládežou a tak skvalitniť prácu s mládežou

na lokálnej úrovni. 

Koordinátori práce s mládežou miest Trenčianskeho kraja – multiplikátori, vďaka nemu

získali vedomosti a zručnosti v neformálnom vzdelávaní, zážitkovej pedagogike konflikt

manažmente, facilitačné zručnosti, rozvinuli sisvoje kompetencie pritvorbe koncepčných

materiálovpre mesto, dobrovoľníctvo a inklúziu, dozvedeli sa ako vytvoriť podmienky a

možnosti pre zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do rozhodovacích

procesov v mestách a obciach. 

Ciele projektu:

Projekt bol realizovaný v nasledovných mestách Trenčianskeho kraja: Bánovce nad

Bebravou, Dubnica nad Váhom, Handlová, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov,

Trenčín, Trenčianske Teplice, a Myjava. Mimo územia Trenčianskeho kraja sme

spolupracovali s mestom Žiar nad Hronom. 
RCM



FOTKY Z PROJEKTU
"KAM"

z aktivít dobrovoľníctvo, participácia,

inklúzia



RCM

Považská Bystrica, 22.10.2020, okrúhle stoly

Prievidza, 25. - 26.9.2020, workshop - tímová spolupráca; + 5.10.2020

Púchov, 25.9.2020, slávnostné otvorenie klubovne mladých; + 8.10.2020

Trenčín, 3.10.2020. okrúhle stoly

Žiar nad Hronom, 13.10.2020, okrúhle stoly

Trenčianske Teplice, 30.11.2020, okrúhle stoly

Bánovce nad Bebravou, 9.12.2020, inklúzia v meste Bánovce nad Bebravou

Myjava, 3.3.2020,workshop - mladí v meste

A1/7, 17. - 20.2.2020, typológia osobnosti/motivácia

A4/1, 8.12.2020, online meeting                                  

Aktivity projektu za rok 2020: 



PROJEKT
POMÔŽ
PRÍRODE,
POMÔŽEŠ SÁM
SEBE

RCM 



O projekte

Hlavným organizátorom projektu Pomôž prírode, pomôžeš sám sebe bolo OZ

Silnejší slabším. Ako partneri boli do projektu zapojení: TSK, KCVČ– RCM, Obec

Chocholná – Velčice, Detský domov Myjava, Detský domov Strážnice, Uherský

Ostroh. 

Cieľom projektu bolo zvýšiť sebavedomie účastníkov, detí z detských domovov a

rodín, ich kompetencie (nielen o živote v súlade s prírodou, ale aj naučiť ich životu,

ktorí viedli naši predkovia) prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít zameraných

na ochranu životného prostredia.
RCM



Naši predkovia rešpektovali prírodu a starali sa aj o jej ochranu. Práve preto sme si

porovnávali skúsenosti o týchto témach medzi mladými ľuďmi zo SR a ČR. Oni sú tí, ktorí

už mali skúsenosti s prácou dobrovoľníka v združeniach alebo skupinách. Títo mladí ľudia

mali problém dokončiť stredné vzdelanie alebo povinnú školskú dochádzku. Informovali

sme ich o dobrovoľníckych akciách, ktoré boli pre nich prospešné a nasmerovali ich k

budúcej práci, povolaniu, ale aj vyplneniu voľného času, sebarealizácii a sebapoznávaniu.

Počas realizácie výmeny  si vytvorili vlastné dobrovoľnícke činnosti.

Prostredníctvom neformálneho vzdelávania sme túto skupinu mládeže učili k lepšiemu

presadeniu sa svojich záujmov, ale aj naladiť sa a poznať potreby komunity. Ako dôležité

sme vnímali to, aby získali pocit niečoho, čo sami ovládajú. Čo bolo prospešné pre

spoločnosť alebo jednotlivca. Zároveň sme ich posúvali pri objavovaní nových zručností a

podporovali proces sebapoznávania. Pri realizácii dobrovoľníckych aktivít si uvedomovali

svoje zručnosti, schopnosti a vedomosti,   ale aj svoje sny a túžby. Projektu sa zúčastnilo

40 účastníkov, 7 lídrov a zdravotný dozor.
RCM



Zmenu vnímania dobrovoľníctva u účastníkov

Zmenu vnímania dobrovoľníctva v komunite, ktorá ho začala brať ako prínos

Rozvoj kompetencií – softskills u účastníkov a prispeli k zvýšeniu ich pripravenosti na

trh práce

Prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít prispieť k ochrane životného prostredia v

chránenej krajinnej oblasti Bielych Karpát

Prispieť k informovanosti návštevníkov o oblasti – flóre a faune, spôsobe ich ochrany

Výsledky projektu
Pri realizácii projektu sme dosiahli: 

Výstupom projektu bola aj brožúrka a výsledné video, ktorým chceli účastníci poukázať na

problematiku dôležitosti ochrany životného prostredia.

RCM



FOTKY Z PROJEKTU
"POMÔŽ PRÍRODE -
POMÔŽEŠ SÁM SEBE"



PROJEKT
"MARS A
VENUŠA 
ALEBO 
MUŽ A ŽENA

ŠÍ
RCM 



O projekte

Projekt sa uskutočnil 26.7. - 4.8.2020. Hlavným organizátorom bolo OZ Silnejší

slabším. Úzko spolupracovali detské domovy z Trenčína, Adamovských

Kochanoviec a Vizovic, TSK, KCVČ - RCM. Projekt bol určený pre 40 mladých ľudí z

detských domovov, rodín zo zlých sociálnych pomerov. Viacerí účastníci boli

rómskeho pôvodu. Miesto výmeny bola Chocholná Velčice - Kykula. Chceli sme

účastníkov posunúť a nasmerovať v otázkach týkajúcich sa témy rodová rovnosť.

Títo mladí ľudia mali skreslené predstavy, čo sa očakáva od žien a čo od mužov.

Nakoľko žijú v zariadeniach alebo zlých rodinných pomeroch, tak sa stretávajú

skôr zo ženskými vzormi správania.
RCM



Z ČR sa zúčastnili 20 účastníci z detských domovov ale i rodín. 2 vedúci, 

ktorí s nimi riešili otázky rodovej rovnosti v rámci aktivít neformálnej skupiny,

 pracujú a mali skúsenosti s riešením otázok rodovej rovnosti. Slovenská strana 

vyslala 24 účastníkov, 2 vedúcich, 2 asistentov a 1 zdravotnú sestru. Pribrali sme aj

zdravotne a mentálne znevýhodnených 4 účastníkov, ktorých málokedy chcú z detského

domova niekde pustiť, ktorí sa ale veľmi radi zapájali do všetkých aktivít a skupina ich

pekne podporovala.

Špecifikom tejto skupiny bolo, že mali veľmi silne vyvinuté emocionálne vnímanie okolia a

komunity. Na základe týchto vecí bolo aj program prispôsobovaní ich vnímaniu a

potrebám s prihliadnutím na zdravotný stav a zvládanie programu z ich strany. Bolo veľmi

dôležité, aby získali správny pohľad a názor na otázky rodovej rovnosti a aj v budúcom

živote sa vyhli problémom v spoločnosti. Praktické aktivity boli priamo vybrané na

výmene, ale dôležité boli aj teoretické vedomosti a informácie, príklady praxe a situácii,

rolové hry, ktoré dokážu zvládnuť. Poukázali sme na pozitívne príklady úspešných ľudí,

ktorých neodradili názory okolia. Pre nich samotných nebolo dôležité to, že ich povolanie

sa nestotožňuje s profesiou ženy, alebo muža a napriek tomu sa dokázali presadiť a išli za

svojim cieľom. RCM



FOTKY Z PROJEKTU
"MARS A VENUŠA
ALEBO MUŽ A ŽENA"
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PREHĽAD HOSPODÁRENIA
 

PRÍJMY
- z darova príspevkov: 0 €
- z dotácií: 50 984 €
- z úverov a pôžičiek: 4 400 €
- z poskytovania služieb: 487,88 €
- ostatné: 919,85 €
PRÍJMY CELKOM: 56 791,73 €

VÝDAVKY
- zásoby: 7 773,65 €
- služby: 2 688,57 €
- mzdy a poistné: 0 €
- dary a príspevky iným subjektom: 0 €
- splátky úverov a pôžičiek: 1 000 €
- ostatné: 4 121,38 €
VÝDAVKY CELKOM: 15 583,60

RCM



PREHĽAD HOSPODÁRENIA
 

ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV Z ČINNOSTI ZA ROK 2020: 

41 208,13 €

Projekty prebiehajú ďalej v roku 2021.

RCM



NEUSTÁLE SA
ROZVÍJAME

Ani počas pandémie koronavírusu

(COVID-19) sme nezaháľal i  a absolvovali

množstvo školení a kurzov online

formou.

RCM



Účasť RCM na akciách

WORKSHOPY
Workshop Nové trendy a prístupy
v práci s mládežou,.. .

KONFERENCIE
ZMOS,.. 

RCM

OKRÚHLE STOLY 

Dubnica nad Váhom

ZÁVEREČNÉ
CEREMONIÁLY
I Ambitious.. .

OCEŇOVANIE 
Stopa 2020,.. .

ŠKOLENIA 
Refresh - vzdelávanie
koordinátorov ŽŠR,.. .



PARTNERI

RCM



 
KONTAKTUJTE NÁS!

 Telefón

0903 239 432 

E-mail
rcmtrencin@gmail.com

Adresa
Pod Sokolice 14, 911 01 Trenčín


