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   Komisia mládeže a športu 
   mesta Trenčín 
   Mierové námestie 2 
   911 64 Trenčín 

 
 

 

 
 

Akčný plán rozvoja práce s mládežou mesta Trenčín 
rok 2016 

 
 

 
 
 

Akčný plán politiky mládeže mesta Trenčín na rok 2016 (ďalej len akčný plán) je snahou 

podporovať a zlepšovať život mladých ľudí, ich vzdelávanie, prístup k informáciám, 

zamestnanosť, zdravie a aktívne využívanie voľného času. Jedným z hlavných prostriedkov pre 

dosiahnutie týchto cieľov je dobrovoľníctvo. Tým chce mesto Trenčín zvýšiť participáciu 

mladých ľudí a povedomie o aktívnom občianstve na území mesta. 

Úlohy, ktoré vyplývajú z akčného plánu, realizujú príslušné oddelenia a útvary MsÚ, 

mimovládne organizácie, kultúrne centrum, neziskové organizácie, ktoré sa venujú deťom 

a mládeži v meste Trenčín. Úlohy v akčnom pláne sú rozdelené podľa kľúčových oblastí: 

vzdelávanie, zamestnanosť, participácia a informačno-komunikačné technológie, mobilita, 

životné prostredie, voľný čas detí a mládeže, kultúra, zdravie a zdravý životný štýl, deti 

a mládež čeliaca zložitým životným situáciám a pochádzajúca zo znevýhodneného prostredia. 

Akčný plán je otvorený dokument, ktorý je možné priebežne dopĺňať podľa aktuálnych 

potrieb a požiadaviek mesta a inštitúcií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí a 

mládeže v meste Trenčín. 
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1. Vzdelávanie 

1.1. V spolupráci so skupinami mladých ľudí a školami na území Trenčína pokračovať s 

realizáciou aktivít za účelom popularizácie dobrovoľníctva a neformálneho 

vzdelávania pre žiakov ZŠ, SŠ a VŠ formou stretnutí, besied, workshopov, školení, 

súťaží a prezentácií.  

 

Garant: KCA, CVČ, VKMR, neziskové organizácie, MsÚ 

Termín: 30.12.2016 

 

Úloha 1.1.1 

Názov aktivity: Staň sa dobrovoľníkom 

Garant: MsÚ, KCA 

Cieľová skupina: žiaci ZŠ a študenti SŠ 

Termín: máj 2016 

Predpokladané miesto konania: ZŠ, SŠ 

 

1.2. Aktivizovať a podporovať realizovanie aktivít „Fóra akčnej mládeže“ s cieľom 

zviditeľniť prácu jednotlivých zapojených organizácií a ich aktérov a povzbudiť tak 

trenčiansku mládež k zapojeniu sa do aktívneho občianskeho života v meste Trenčín. 
 

Garant: MsÚ, FAM 

Termín: Priebežne 2016 
 

1.3. Podporovať detské a mládežnícke mimovládne organizácie praktizujúce neformálne 
vzdelávanie zamerané na rozvoj životných zručností, záujmovej umeleckej činnosti a 
aktivity zamerané na ochranu kultúrneho dedičstva. 

 

Garant: MsÚ, FAM, neziskové organizácie 

Termín: Priebežne 2016 
 

1.4. Podpora aktivít s cieľom pripraviť mladých ľudí na zapájanie sa do tvorby politiky 
mládeže, účasť na podujatých v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ a aktivitách 
štruktúrovaného dialógu počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. 

 

Garant: MsÚ, FAM 

Termín: Priebežne 2016 
 
 

1.5. Podporovať vzdelávanie profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s deťmi a 
mládežou v oblasti neformálneho a formálneho vzdelávania. 

 
Garant: MsÚ, neziskové organizácie 

 Termín: priebežne 2016 
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Úloha 1.5.1 

Názov aktivity: Talk shop - školenie 

Garant: KCA 

Cieľová skupina: pracovníci s mládežou, neziskové a mimovládne organizácie 

Termín: 03.-12. august 2016 

Predpokladané miesto konania: Trenčín  

 

Úloha 1.5.2 

Názov aktivity: Towards a non-violent world - školenie 

Garant: KCA, MsÚ 

Cieľová skupina: pracovníci s mládežou, neziskové a mimovládne organizácie 

Termín: november 2016 

Predpokladané miesto konania: Anglicko  
 
Úloha 1.5.3  

Názov aktivity: Games laboratory - školenie 

Garant: KCA, MsÚ 

Cieľová skupina: pracovníci s mládežou, neziskové a mimovládne organizácie 

Termín: október 2016 

Predpokladané miesto konania: Poľsko  
 
Úloha 1.5.4  
poskytovať informácie o možnostiach čerpania prostriedkov v rámci Programu 
Európskej komisie Celoživotné vzdelávanie sa, Erasmus +, mestského grantu a iných 
grantov (Nadácia Orange, SPP, T-Com, TB). 
Garant: MsÚ 

 Termín: priebežne 2016 

 

 

2. Zamestnanosť a podpora podnikania 

2.1. V rámci informačných a poradenských služieb a sprostredkovateľských služieb 

mladým ľuďom poskytovať informácie o voľbe povolania, predpokladoch na výkon 

povolania a výbere zamestnania, vrátane informácií o možnostiach zamestnania sa v 

rámci SR a členských krajinách EÚ. 

Garant: neziskové organizácie, MsÚ 

Cieľová skupina: stredoškoláci a vysokoškoláci 

Termín: priebežne 2016 

 

2.2. Propagácia a podpora podnikania mladých ľudí vo forme neformálneho vzdelávania a 

seminárov. 

Garant: neziskové organizácie 

Cieľová skupina: študenti stredných a vysokých škôl 

Termín: priebežne 2016 
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3. Účasť mládeže na spoločenskom a politickom živote – 
participácia, informácie a komunikačné technológie 

3.1 Podpora organizácií, mládežníckych iniciatív, neformálnych skupín a žiackych školských 

rád formou informovania o možných grantoch a prostriedkoch podpory, ktoré môžu 

čerpať na svoju činnosť prostredníctvom výziev Mesta Trenčín, Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, Ministerstiev SR, Iuventy a iných subjektov ako napríklad 

rôznych nadácií.  

 

Garant: MsÚ, FAM 

Termín: Priebežne 2016 

 

3.2 Systematicky podporovať fungovanie žiackych školských rád ako efektívnych 

nástrojov učenia sa participácii. 

 

Úloha 3.2.1 Vytvárať priestorové a materiálne podmienky pre činnosť žiackych 

školských rád 

Garant: MsÚ, CVČ, ZŠ 

Termín: priebežne 2016 

 

3.3 Prostredníctvom metodickej podpory a vzdelávania mladých ľudí a pedagógov 

pokračovať v podpore činnosti žiackych školských rád. 

 

Úloha 3.3.1 Organizovať teambuildingové stretnutie zástupcov ŽŠR 

Garant: CVČ, MsÚ 

Termín: priebežne 2016 

Predpokladané miesto konania: Trenčín 

 

Úloha 3.3.2 

Názov aktivity: Democracy School, mládežnícka výmena 

Garant: MsÚ 

Cieľová skupina: žiaci ZŠ (predsedovia a podpredsedovia ŽŠR) 

Termín: apríl 2016 

Predpokladané miesto konania: Podskalie 

 

Úloha 3.3.1 Organizovať koncoročné hodnotiace stretnutie zástupcov 

a koordinátorov ŽŠR 

Garant: CVČ, MsÚ 

Termín: jún 2016 

Predpokladané miesto konania: mestský úrad, Trenčín 
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3.4 Podporovať detské a mládežnícke organizácie a organizácie pracujúcich s mládežou 
ako rozhodujúci priestor pre uplatňovanie aktívneho občianstva a podporovať 
zvyšovanie kapacity, efektívnosti a udržateľnosti už existujúcich organizácií a vznik 
nových detských a mládežníckych organizácií. 

 

Garant: MsÚ, neziskové organizácie 

Termín: priebežne 2016 

 

3.5 Skvalitniť fungovanie informačného portálu Fóra Akčnej mládeže na stránke 

www.trencin.sk a zvýšiť počet členov na skupine Fóra na Facebooku. 

 

Garant: MsÚ, FAM 

Termín: Priebežne 2016 

 

3.6 Posilňovať záujem mládeže o aktívne občianstvo formou seminárov, neformálneho 

vzdelávania a zážitkových aktivít. 
 

Garant: MsÚ, neziskové organizácie 

Termín: priebežne 2016 
 

3.7 Podporovať mládež v Trenčíne v organizovaní vlastných akcií a voľnočasových 

programov. 
 

Garant: MsÚ, neziskové organizácie 

Termín: priebežne 2016 

 

 

4. Mobilita 

4.1 Pokračovať v podpore medzinárodnej spolupráce mládeže prostredníctvom aktivít, 

organizovaných podujatí, výmenných pobytov, pobytov detí a mládeže v zahraničí 

s cieľom formálneho i neformálneho vzdelávania, posilnenia hodnôt ako sú ľudské 

práva, potláčanie prejavov intolerancie, xenofóbie, rasizmu, rozvoj solidarity, uznania 

a chápania hodnôt rôznych kultúr. 

 

Garant: neziskové organizácie, MsÚ 

Termín: priebežne 2016 

 

Úloha 4.1.1 

Názov aktivity: Make you feel volunteer, mládežnícka výmena 

Garant: KCA, MsÚ 

Cieľová skupina: mládež od 18-25 rokov 

Termín: leto 2016 

Predpokladané miesto konania: Poľsko 

 

 



 

 

6 

 

Úloha 4.1.2 

Názov aktivity: Take Two, mládežnícka výmena 

Garant: KCA, MsÚ 

Cieľová skupina: mládež od 13-17 rokov 

Termín: 9.-18. Júl 2016 

Predpokladané miesto konania: Arcos de Valdevez – Portugalsko 

 

Úloha 4.1.3 

Názov aktivity: Circles in water, školenie pre pracovníkov s mládežou 

Garant: KCA, MsÚ 

Cieľová skupina: mládež od 18-30 

Termín: november 2016 

Predpokladané miesto konania: Zahreb, Chorvátsko 

 

 

4.2 Zvyšovať povedomie mladých ľudí o možnostiach mobility mládeže, hlavne 

prostredníctvom novom programe EÚ Erasmus +.  

 

Garant: MsÚ, neziskové organizácie 

Termín: priebežne 2016 

 

Úloha 4.2.1 

Názov aktivity: Interaktívna prezentácia o Európskej Dobrovoľníckej Službe (EDS) 

Garant: MsÚ 

Cieľová skupina: mládež od 17-30, študenti SŠ 

Termín: priebežne 2016 

Predpokladané miesto konania: stredné školy 

 

 

4.3 Podporovať rozvoj cezhraničnej spolupráce a spoluprácu s krajinami V4 a EÚ v oblasti 

formálneho a neformálneho vzdelávania. 

 

Garant: MsÚ, neziskové organizácie 

Termín: priebežne 2016 

 

 

5. Životné prostredie 

5.1 Podporovať aktivity, súťaže a akcie na podporu environmentálnej výchovy na školách 

ako Deň zeme, Environmentálna olympiáda a iné. 

 

Garant: MsÚ, neziskové organizácie, ZŠ 

Termín: priebežne 2016 
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5.2 Ďalej podporovať environmentálne vzdelávanie detí školského veku prostredníctvom 

organizácie prednášok, workshopov, eko-hier, projektov a súťaží. 

 

Garant: MsÚ, neziskové organizácie, ZŠ 

Termín: priebežne 2016 

 

6. Voľný čas detí a mládeže  

 

6.1 Sieťovanie organizácií a neformálnych skupín mládeže s cieľom zefektívniť ich činnosť 

a dať im možnosť a podporu v prípade záujmu o užšiu spoluprácu. 

 

Garant: MsÚ, FAM 

Termín: priebežne 2016 

 

6.2 Zlepšiť informovanosť o organizáciách ponúkajúcich voľnočasové aktivity pre deti, 

mládež, ich rodičov prostredníctvom informačného portálu mesta, mestských tlačív 

ako Kam v Trenčíne a masovokomunikačných prostriedkov. 

 

Garant: MsÚ, Dobrovoľnícke centrum  

Termín: priebežne 2016 
 

6.3 Vytvoriť podmienky a priblížiť mládeži možnosti trávenia voľného času a motivovať 

zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže v kultúrnych podmienkach. 

 

Garant: KCA, neziskové organizácie, KCA, športové kluby 

Termín: priebežne 2016 

 
Úloha 6.3.1 
Názov aktivity: Letné denné tábory - Angličtina hrou 
Garant: KCA, dobrovoľníci 15 - 30 (SR, USA) 

Cieľová skupina: deti od 5-12 

Termín: Júl 2016 

Predpokladané miesto konania: KCA 

 
Úloha 6.3.2  
Názov aktivity: Letné denné tábory s tematikou 
Garant: KCA, mladí dobrovoľníci 16 - 24 

Cieľová skupina: deti od 5-12 

Termín: August 2016 

Predpokladané miesto konania: KCA 

 
Úloha 6.3.3 
Názov aktivity: Letné tvorivé dielne pre deti zo sociálne slabších rodín 
Garant: KCA, dobrovoľníci 15-30 
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Cieľová skupina: deti od 5-12 

Termín: júl, august 2016 

Predpokladané miesto konania: KCA 

 
Úloha 6.3.4 
Názov aktivity: Keramické dielne pre deti 
Garant: KCA 

Cieľová skupina: deti od 5-12 

Termín: každý utorok počas školského roku 

Predpokladané miesto konania: KCA 

 

 

7. Kultúra 

7.1 Organizovať interaktívne výstavy a tvorivé dielne pre deti a mládež s cieľom 

prezentácie svojej činnosti s využitím rôznych foriem neformálneho vzdelávania.  

Garant: MsÚ, neziskové organizácie 

Termín: priebežne 2016 

 
Úloha 7.1.1 
Názov aktivity: Detský film festival 
Garant: KCA, o.z. Trakt 

Cieľová skupina: deti od 5-12 

Termín: priebežne 2016 

Predpokladané miesto konania: Trenčín 

 

 

7.2 Zabezpečiť rozvoj talentu mladých ľudí, kultúrneho vyjadrovania a vytváranie 

priestoru pre sebarealizáciu mladých ľudí na území mesta. 

 

Garant: MsÚ, neziskové organizácie 

Termín: priebežne 2016 

 

 

8. Zdravie a zdravý životný štýl 

8.1 Pokračovať v podpore programov zameraných proti negatívnym javom, ktoré ohrozujú 

výchovu detí a mládeže – agresivita, šikanovanie, užívanie návykových látok (alkohol, 

tabak, omamné látky a pod.), organizovať formálne a neformálne vzdelávanie. 

 

Garant: MsÚ, CVČ, KCA, neziskové organizácie 

Termín: priebežne 2016 

 

8.2 Podporovať rekreačný šport a formou rôznych súťaži zapojiť čo najviac detí a mládeže 

do aktívneho pohybu. 

Garant: MsÚ, CVČ, KCA, neziskové organizácie 
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Termín: priebežne 2016 

 

8.3 Podporovať aktivity športových klub mladých na územie mesta. 

 

Garant: MsÚ, neziskové organizácie 

Termín: priebežne 2016 

 

 

9. Deti a mládež čeliaca zložitým životným situáciám 
a pochádzajúca zo  znevýhodneného prostredia 

9.1 Podporovať činnosti chránených dielní a špecializovaných organizácií, ktoré pracujú s 

ľuďmi so znevýhodnením.  

 

Garant: MsÚ, neziskové organizácie 

Termín: priebežne 2016 

 

 
Úloha 9.1.1 
Názov aktivity: Spoza brány k politikom 
Garant: MsÚ, Silnejší-slabším o.z. 

Cieľová skupina: deti a mládež z detských domovov a domovov sociálnych služieb 

(DSS) 

Termín: priebežne 2016 

Predpokladané miesto konania: Trenčín 

 


