
 
 

1 
 

 

KRAJ A MESTÁ SPOLU PRE MLADÝCH 

KAM SPOLU PRE MLADÝCH  

 

O projekte 

Projekt „Kam spolu pre mladých“ je strategický projekt zameraný najmä na aktivizovanie a zapájanie 

mladých ľudí do života mesta, alebo obce. Nadväzuje na úspešný projekt „AKTIV“, kde dostanú 

pracovníci s mládežou vytvorený modul neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky a naučia 

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 

Kontext projektu: 

V roku 2016 sa nám podarilo schváliť Koncepciu rozvoja práce s mládežou TSK, ktorá bola vytvorená 

participatívnym spôsobom za účasti zástupcov rôznych inštitúcií a neformálnych skupín pracujúcich 

na území kraja s mladými ľuďmi. Od toho času koordinujeme napĺňanie jednotlivých úloh z Koncepcie 

prostredníctvom Medzisektorovej pracovnej skupiny pre mládež TSK, ktorú sme v tomto roku rozšírili 

na 50 zástupcov pre jednotlivé oblasti tak, aby sme čo najkvalitnejšie mohli rozvíjať jednotlivé úlohy, 

Avšak aj keď na krajskej úrovni chceme napríklad rozvinúť participáciu, žiacke školské rady na 

základných školách, alebo dobrovoľníctvo, je nevyhnutná úzka spolupráca s mestami, obcami 

a vzájomná spolupráca a koordinácia jednotlivých aktivít. Preto sme ako partner vstúpili do projektu 

K2 Aktiv, kde od roku 2017 oslovujeme primátorov a snažíme sa nadviazať trvalo udržateľnú 

spoluprácu v našej oblasti. Pri rozhovoroch s primátormi miest a analýzach potrieb jednotlivých miest 

sme si uvedomili, že pre mestá je dôležitá aj neustála podpora a rozvoj koordinátora práce 

s mládežou v ďalších oblastiach. Projekt „Kam spolu pre mladých“ nám umožní podporiť rozvoj práce 

s mládežou v ďalších oblastiach : tvorba podkladov pre rozhodovanie, koncepčné materiály pre 

mládež, znalosť legislatívy, ... Na projekte bude participovať množstvo ľudí vrátane primátorov miest, 

aby sa nám podarilo čo najefektívnejšie zabezpečiť trvalú udržateľnosť kvality práce s mládežou. 

 

Prečo sa zapojiť 

Koordinátori práce s mládežou miest Trenčianskeho kraja – multiplikátori : získajú vedomosti 

a zručnosti v neformálnom vzdelávaní, zážitkovej pedagogike, konflikt manažmente, facilitačné 

zručnosti, rozvinú si svoje kompetencie pri tvorbe koncepčných materiálov pre mesto, 

dobrovoľníctvo a inklúziu, budú vedieť vytvoriť podmienky a možnosti pre zapojenie mladých ľudí 

s nedostatkom príležitostí do rozhodovacích procesov v mestách a obciach 
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Časová os projektu 

Kam spolu pre mladých 

 
Školenia 

 

07. - 09.11.2018 
Participácia, štrukturovaný dialóg, 
legislatíva,  

 

    

koncepčné materiály 
  

  

13. - 15.02.2019 Dobrovoľníctvo 
   

  

12. - 14.06.2019 Inklúzia 
    

  

16. - 18.10.2019 

 
Manažment rozvoja práce s 
mládežou 

  

  

12. - 14.02.2020 Participácia 
   

         Aktivity v 

mestách 14.12.2018 
      

  

1.4.2019 
      

  

30.8.2019 
      

  

13.12.2019 
      

  

10.4.2020 
      

         Okrúhle stoly 14.5.2020 
      

         Koordinátori PsM ------ TSK 

 

11.6.2020 
    

         Záverečná 

KONFERENCIA 

  

12.6.2020 
    

          

Ciele projektu 

1. Vypracovať v každom meste analýzu potrieb mladých ľudí 

2. Vytvoriť koncepčné materiály v oblasti rozvoja práce s mládežou 

3. Zastabilizovať sieť koordinátorov práce s mládežou miest Trenčianskeho kraja 

4. Spropagovať prácu s mládežou a jej dopady na regionálnej a lokálnej úrovni 

5. Zvýšiť kompetencie koordinátorov práce s mládežou a tak skvalitniť prácu s mládežou na 

lokálnej úrovni 

Kontakty 

Silvia Štefániková - SK, silvia.stefanikova@tsk.sk, 0903239432 

mailto:silvia.stefanikova@tsk.sk

