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Odbor podpory neformálneho vzdelávania

• Spájame sa pre efektívnejšiu podporu moderného vzdelávania
MPC, ŠPÚ, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, NÚCEM a SPK

Zabezpečenie predmetových olympiád a súťaží

Prepojenie s Oddelením Slovenskej pedagogickej knižnice

• Správa o mládeži 2024
Témy Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021-2028

• Akreditované vzdelávania
Vytváranie nových metodických a vzdelávacích materiálov

Akreditačná komisia v oblasti práce s mládežou, termín podávania žiadostí o akreditáciu - od 15. februára do 15. apríla

• Projekt Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní
Spolupráca s regionalnymi metodičkami za Trenčiansky kraj

• Dotačná schéma
Aktuálne priority 2023



Odbor podpory neformálneho vzdelávania

• 13/4 – "NIVAM YOUTH TOUR" - stretnutie s mládežou a organizáciami pracujúcimi s 
mládežou

predstavenie NIVAM a jeho plány v roku 2023, identifikovať potreby regiónu (pracovníkov s mládežou, mládeže, mládežníckych parlamentov...) a 

nájdenia ciest spoločného rozvoja

• 4/2023 –Participatívne rozpočty na SŠ
Školenie v spolupráci s USV ROS pre zapojené aj nezapojené SŠ do výzvy TSK

• 5/2023 – Mládežnícky delegát SR pri OSN na roky 2022/2023 pod hlavičkou NIVAMu, Michal 
Salíni

semináre na tému OSN, Agende 2030, Cieľov udržateľného rozvoja so špeciálnym zameraním na mentálne zdravie či kritické myslenie

• 20-23/4, TT - Cross-over
Školenie programu Erasmus+ KA2

• Youth Wiki
európska online encyklopédia v oblasti národných mládežníckych politík, komplexná databáza národných štruktúr, politík a akcií na podporu 

mladých ľudí, vhodná na vyhľadávanie projektových partnerov a príkladov dobrej praxe



Platforma národných politík

34 krajín a 10 kapitol

https://nationalpolicies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/compa

rative-overviews

• Riadenie mládežníckej politiky

• Dobrovoľnícka činnosť

• Zamestnanosť a podnikanie

• Sociálna inklúzia

• Participácia

• Vzdelávanie a odborná príprava

• Zdravie a well-being

• Kreativita a kultúra

• Mládež a svet

• Práca s mládežou

• obsahuje interaktívnu porovnávaciu mapu:

https://nationalpolicies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/comparative-overviews


Kontakty

Bc. Stanislava Mináriková
regionálna koordinátorka

Krajské pracovisko v Trenčíne

Pod Sokolicami 14

911 01 Trenčín

mobil: +421 917 402 522

e-mail: stanislava.minarikova@iuventa.sk
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