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Dňa 25.3.2021 prebehlo online formou stretnutie s názvom „Inšpirujme sa navzájom“ kde 

mali účastníci z Nitrianskeho samosprávneho kraja možnosť spoznať úspešný príbeh rozvoja 

práce s mládežou v našom Trenčianskom samosprávnom kraji.  

Organizátormi stretnutia bolo MŠVVaŠ Slovenskej republiky, Slovenský inštitút mládeže – 

Iuventa, Trenčiansky samosprávny kraj, Krajské centrum voľného času – Regionálne centrum 

mládeže a Mesto Považská Bystrica. 

Na stretnutí sa riešili otázky: 

• Čo môže regionálna a miestna samospráva získať vzájomnou spoluprácou v oblasti 

práce s mládežou? Prečo by vôbec mali spolupracovať? A s kým všetkým by mali 

spolupracovať a prečo? 

• Prečo potrebujeme strategické dokumenty v oblasti práce s mládežou? Ako ich tvoriť 

participatívne a tak, aby nezostali len v zásuvkách kancelárskych stolov, ale boli živými 

dokumentami, ktoré pomáhajú zlepšiť život mladých ľudí v kraji a meste? 

• Ako správne nastaviť proces implementácie? Potrebujeme koordinátorov práce 

s mládežou na krajskej a miestnej úrovni? Čo je ich úlohou? 

Koordinátorka práce s mládežou TSK, Ing. Silvia Štefániková priblížila prácu s mládežou 

videom s výstupmi v Trenčianskom kraji za päť rokov systematickej práce, prezentovala 
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Koncepciu rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2028, 

kľúčové oblasti rozvoja pre prácu s mládežou, systém fungovania Medzisektorovej pracovnej 

skupiny TSK pre mládež a dôležitosť koordinátorov práce s mládežou v jednotlivých mestách 

TSK. 

Pozvanie na toto stretnutie prijal aj doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., poslanec 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, univerzitný profesor a primátor mesta Považská 

Bystrica. Považská Bystrica bola totiž jedným z prvých miest, ktoré zareagovali na ponuku 

spolupráce TSK a spoločného rozvoja trvalo udržateľnej práce s mládežou. Na meste majú 

zastabilizovanú funkciu koordinátorky práce s mládežou, Mgr. Zuzana Haladejová a Mgr. 

Michaela Haladejová, ktoré intenzívne pracujú s mládežou v meste. Koordinátorky sú 

zapojené aj do mnohých projektov, ktoré organizuje KCVČ – Regionálne centrum mládeže. 

Spomenúť môžeme napríklad úspešný projekt KAM spolu pre mladých. Výsledkom tejto 

skvelej práce je schválenie Koncepcie rozvoja práce s mládežou mesta Považská Bystrica. 

Primátor Považskej Bystrice zodpovedal množstvo otázok týkajúcich sa aj tento koncepcie 

a spolupráce mesta s krajom a pod. 

Sme presvedčení, že toto stretnutie bolo veľmi prínosné pre všetkých účastníkov a našou 

intenzívnou prácou s mládežou a pre mládež sa inšpirujú aj v iných krajoch Slovenska. 

 


