
 

 

 
 
 
Akčný plán rozvoja práce 
s mládežou mesta Trenčín rok 2013 
 
 

 
 
 
Akčný plán politiky mládeže mesta Trenčín na rok 2013 (ďalej len akčný plán) je snahou 

podporovať a zlepšovať život mladých ľudí, ich vzdelávanie, prístup k informáciám, bývanie, 
zamestnanosť, zdravie a aktívne využívanie voľného času. Z pohľadu neformálneho 
vzdelávania je dôležitá podpora účasti mládeže na riadení spoločnosti a výchova k aktívnemu 
občianstvu. 

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, bývanie, 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. 

 

 

1. Úlohy v oblasti vzdelávania 

 

1.1 V spolupráci s akademickými pracoviskami, skupinami mladých ľudí a školami na území 

Trenčína realizovať aktivity za účelom popularizácie dobrovoľníctva a neformálneho 

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

prezentácie. Vychádzať pritom z overených aktivít typu letných škôl, stáží a súťaží. 

Garant: KCA, CVČ, neziskové organizácie, MsÚ 

Termín: 30.12.2013 

 

Vyhodnotenie: 
Úloha splnená.   
 
Uskutočnil sa v Kultúrnom centre Aktivity o.z. v Trenčíne v dňoch 15.-16. november 2013 
projekt „Neziskový sektor a to je čo?“. Víkendová škola pre mladých bol séria seminárov 
o neziskovom sektore a dobrovoľníctve bola určená pre mladých ľudí vo veku 14-25 rokov a 
prebiehala počas dvoch dní. Za účasti pozvaných odborných lektorov z Voices n.o. 

 



 

 

Dosiahnuté ciele: 

 Prepojenie aktívnych mladých ľudí v TN a okolí 

 Motivácia mladých ľudí k realizácii vlastných podujatí a zapojenie sa do aktivít 
organizovaných miestnymi neziskovými organizáciami 

 Zvýšenie informovanosti mladých ľudí o neziskovom sektore, príprave, realizácii 
a riadení podujatí. 

 
Kvantitatívne: 

 23 zúčastnených mladých ľudí a 1 starší dobrovoľník na projekte Víkendová škola pre 
mladých  

 2-dňové intenzívne vzdelávanie Víkendová škola pre mladých 
  
Kvalitatívne: 

 Skoordinovanie a zapojenie dobrovoľníkov do všetkých projektových fáz – prípravy, 
realizácie i zhodnotenia – formou spoločných stretnutí a rozvrhnutí čiastkových úloh 
na projekte 

 Začlenenie zahraničných dobrovoľníčok do dobrovoľníckeho tímu 

 Vytvorenie siete mladých ľudí v TN a okolí so záujmom o dobrovoľníctvo a tvorbu 
vlastných podujatí 

 

Úloha 1.1.1 

Názov aktivity: Kyberšikana 

Garant: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, MsÚ 

Cieľová skupina: žiaci II. stupňa ZŠ a tomu zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií, 

žiaci stredných škôl. 

Termín: január - december 2013 

Predpokladané miesto konania: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená.   

 

Úloha 1.1.2 

Názov aktivity: Beseda „Cesta osudu a náhody” 

Garant: MsÚ, Verejná knižnica Michala Rešetku 

Cieľová skupina: stredoškoláci 

Termín: 5 Marec 2013 

Predpokladané miesto konania: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená.  Diskusia s českom cestovateľom Romanom Vehovským sa uskutočnila dňa 

5.3.2013 v priestoroch Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne. Akcie sa zúčastnilo okolo 50 

účastníkov a Trenčianska internetová televízia. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 

bola veľmi ústretová na spolupráci pri tejto aktivite a prenájom priestorov poskytla 

bezplatne. 

 



 

 

Úloha 1.1.3 

Názov aktivity: Medzinárodné školenie “Pass on your message” 

Garant: KCA 

Cieľová skupina: mladí ľudia pracujúci v neziskových organizáciách 

Termín: 13.-21. Apríl 2013 

Predpokladané miesto konania: Hotel Ostrov, Trenčín 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená. Školenie sa uskutočnilo od 13.-21.4.2013 v Hotel Ostrov v Trenčíne 

prostredníctvom Kultúrneho centra Aktivity o.z. a bolo zamerané na školenie pracovníkov 

neziskových organizácií. Zúčastnili sa 24 mladých ľudí z 13 krajín. Cieľom školenia bolo spojiť 

pracovníkov a dobrovoľníkov z neziskových organizácií, oboznámiť a informovať ich o tom, 

akými metódami môžu pozdvihnúť a zefektívniť svoje pôsobenie na verejnosť 

prostredníctvom médií a rozličných sociálnych sietí. Celý projekt prebiehal neformálnym 

spôsobom v podobe interaktívnych workshopov, seminárov, teambuildingových aktivít 

a prác v skupinách. Školenie prebehlo úspešne. 

 

1.2 Realizovať verejné podujatia zamerané na prezentáciu novovzniknutého „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 2013 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha nesplnená v Trenčíne.  
 

1.3 Urobiť prieskum o počte organizácií, združení, spolkov a klubov, ktoré aktívne pôsobia v 

oblasti podpory detí a mládeže formou mimoškolských a neformálnych aktivít na území 

mesta Trenčín a v jeho okolí s cieľom vytvorenia ich databázy. 

Garant: MsÚ, FAM 

Termín: december 2013 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha čiastočne splnená. Táto priorita pokračuje v roku 2014. 
 

1.4 Podporovať dobrovoľníctvo mládeže tvorbou širších dobrovoľníckych príležitostí pre 

mladých ľudí, uľahčovať dobrovoľníctvo odstraňovaním prekážok, zvyšovať povedomie 

o hodnote dobrovoľníctva, uznávať dobrovoľníctvo ako dôležitú formu neformálneho 

vzdelávania a získavania zručností pre život. 

Garant: MsÚ 

Termín: december 2013 

 

 



 

 

Úloha 1.4.1 

Názov aktivity: Svet je váš 

Garant: KCA 

Cieľová skupina: žiaci SŠ a študenti VŠ 

Termín: december 2013 

Predpokladané miesto konania: SŠ, VŠ 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená. Projekt Svet je váš prebehol v novembri 2013 v Obchodnej Akadémie a ZŠ 

Novomeského. Projekt sa pozostával zo série neformálnych rozhovorov s dobrovoľníčkou 

Maryna Kononenko z Ukrajiny, ktorá od Októbra 2013 do Júna 2014 bude v Kultúrnom 

centre Aktivity o.z. v Trenčíne prostredníctvom EDS. Počas asistencie na hodinách ruštiny, 

Maryna hovorila o EDS a programe Mládež v Akcií, mala so študentami a žiakmi aktivity 

v neformálnom spôsobe. Študenti ocenili príležitosť dostať informácie priamo 

z mladého dobrovoľníka s kým sa môžu dobre rozumieť.  

 

Výstupy a následné aktivity 

V roku 2014 Maryna Kononenko a koordinátorka práce s mládežou majú v pláne 

zorganizovať prednášky pre študentov gymnázia a iných stredných školách.  Prednášky budú 

v neformálnom spôsobe a budú zamerané na zvyšovanie povedomie o hodnote 

dobrovoľníctva. Myšlienkou projektu je  osloviť čo najväčšiu skupinu mladých ľudí, ktorí majú 

záujem začať byť dobrovoľníkmi, a spolu s nimi vypracovať dobrovoľnícky projekt v Trenčíne.  

Preto, táto priorita pokračuje v roku 2014. 

 

 

2. Úlohy v oblasti zamestnanosti a podpory podnikania 

 

2.1 Podpora iniciatívnosti a podnikania mladých ľudí prostredníctvom propagácie a 

prezentácie podnikateľských aktivít úspešných mladých ľudí formou diskusných 

stretnutí. 

Garant: neziskové organizácie, MsÚ 

Cieľová skupina: stredoškoláci a vysokoškoláci 

Termín: priebežne 2013 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha nesplnená v Trenčíne. 

 

2.2  Propagácia a podpora podnikania mladých ľudí v prostredí internetu a sociálnych sietí vo 

forme neformálneho vzdelávania a seminárov. 

Garant: neziskové organizácie 

Cieľová skupina: študenti stredných a vysokých škôl 

Termín: priebežne 2013 

  

 



 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha čiastočne splnená. Táto priorita pokračuje v roku 2014 vo forme neformálneho 

vzdelávania a seminárov. 

 

 

3. Úlohy  v oblasti bývania 

 

3.1 Poskytovať poradenskú činnosť pri zabezpečovaní bývania ľudí do 30 rokov – 

samostatného bývania alebo v spoločných ubytovniach v meste Trenčín, vytvárať 

vhodné sociálne podmienky. 

 Garant: MsÚ  

Termín: priebežne 2013 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha nesplnená v Trenčíne. 

 

  

4. Úlohy v oblasti účasti mládeže na spoločenskom a politickom živote – participácia, 

informácie a komunikačné technológie 

 

4.1 Podpora organizácií, mládežníckych iniciatív a neformálnych skupín 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. Podpora pri 

vypracovaní formálnej stránky žiadosti na čerpanie grantov. 

Garant: MsÚ, FAM 

Termín: Priebežne 2013 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená. Informovanosť mladých o grantoch a možnosti financovania projektov bol 

zabezpečený prostredníctvom koordinátora práce s mládežou mesta Trenčín a Tematického 

centra mládeže. 

 

4.2 Podporovať vytváranie žiackych školských rád ako prostriedok na vyjadrenie názorov, 

aktívnej účasti žiakov na živote školy a realizáciu požiadaviek a potrieb detí a mládeže. 

Garant: CVČ, MsÚ, ÚŠMsU, riaditeľstva ZŠ. 

Termín: Priebežne 2013 

 

Úloha 4.2.1 
Názov aktivity: Mapovať základné školy za účelom zistenia už vytvorených žiackych školských 
rád, kontaktovať zodpovedných učiteľov a podporovať ich činnosti. 
Garant: CVČ 
Cieľová skupina: základné školy 
Termín: September - December 2013 



 

 

Predpokladané miesto konania: základné školy 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená. 

 

Úloha 4.2.2 
Názov aktivity: Podporovať vytvorenie žiackych školských rád 
Garant: CVČ 
Cieľová skupina: základné školy 
Termín: September - December 2013 

Predpokladané miesto konania: základné školy 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená. Žiacke školské rady sú súčasťou plánu mesta zvýšiť demokraciu a aktívnu 

participáciu mladých ľudí. Na každej základnej škole – 8 školy - v Trenčíne už funguje žiacka 

školská rada. Proces volieb a podpora počas zakladanie rady boli pod dohľadu koordinátorke 

práce s mládežou formou osobné stretnutia a zaslanie materiály ohľadom ŽŠR.  

 

Dňa 3.10.2013 sa uskutočnil v CVČ v Trenčíne stretnutie koordinátorov žiackych školských 

rád. Zúčastnili sa 8 koordinátorov ŽŠR zo základných školách, koordinátorka práce 

s mládežou Joana Detoni, Silvia Štefániková, Štefánia Ščerbáková         koordinátorka ŽŠR z 

Piaristického gymnázia v Trenčíne a riaditeľka CVČ Vierka Žilková. Cieľ stretnutia bol 

oboznámenie koordinátorov s zámermi mesta Trenčín ohľadom práce s mládežou a so 

základnou teóriou fungovaní ŽŠR. Bola pozvaná na stretnutie kvôli svojim mnohoročným 

skúsenostiam so ŽŠR Štefánia Ščerbáková, pôsobiaca na Piaristickom gymnáziu a predtým 

na ZŠ, kde rozbiehala žiacku školskú radu. P. Ščerbáková priniesla praktické informácie 

o svojej činnosti a odpovedala na otázky zamerané hlavne na systém volieb, frekvencia 

stretnutí rady a príklady aktivít ŽŠR.  

 

V dňoch 10. a 11. decembra sa uskutočnilo v Piaristickom Gymnáziu v Trenčíne školenie  

koordinátorov a zástupcov žiackych školských rád. Školenie sa zúčastnilo celkom 8 

koordinátorov ŽŠR a 16 zástupcov ŽŠR z 8 základných škôl Trenčína. Dňa 10. decembra 2013 

bol určený pre  koordinátorov, predsedov a podpredsedov žiackych školských rád základných 

škôl a druhý deň školenia 11. decembra 2013 bol zameraný na zvyšovanie si kompetencií len 

predsedov a podpredsedov ŽŠR. Program školenia zabezpečili skúsení školitelia z Iuventy a 

bol venovaný získavaniu vedomostí a zručností pre fungovanie žiackej školskej rady a taktiež 

plánovaniu jednotlivých krokov pre rozvoj ŽŠR na škole a vypracovaniu akčného plánu. 

 

Výstupy a následné aktivity 

V hodnotiacej časti školenia účastníci ocenili vytvorenú atmosféru a prácu v skupine. 

Účastníci vyjadrili záujem o ďalšie stretnutie a/alebo školenie tohto typu. Zástupcov ŽŠR zo 

základnej škole Na Dolinách ponúkli zorganizovať a hosťovať nasledujúci zasadnutie v Apríli.  

 

Podpora činnosti ŽŠR pokračuje v roku 2014 ako hlavná priorita mesta Trenčín. 



 

 

 

4.3  Minimálne 2 krát ročne organizovať pravidelné stretnutia členov „Fóra akčnej mládeže“ 

spoločne so zástupcami z radov poslancov Mesta Trenčín. 

Garant: FAM, MsÚ 

Termín: Priebežne 2013 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha čiastočne splnená. Aktivity Fóra akčnej mládeže v roku 2013 neprebiehali ako 

očakávané. Prvé zasadnutie členov a hostí fóra sa uskutočnilo 4. apríla 2013 a druhé na 

jeseň, 27.11.2013 o 16:00 hod. na mestskom úrade.  Predsedníctvo a členstvo neboli 

angažovaní a na konci roka sa vzdali. Treba v roku 2014 nájsť mladí, ktorí majú záujem 

rozbehnúť aktivity fóra, zvoliť nové predsedníctvo, ktoré je ochotné realizovať akcie 

a spolupracovať s koordinátorom práce s mládežou. 

 

4.4 Vypracovať plán stabilnej mediálnej prezentácie a zabezpečenia publicity aktivít 

organizovaných formálnymi i neformálnymi subjektmi pôsobiacimi na území Mesta 

Trenčín, ktoré vyvíjajú svoju činnosť v prospech detí a mládeže. Medializáciu aktivít 

zabezpečiť najmä prostredníctvom dostupných lokálnych médií v tlačovej, rozhlasovej, 

elektronickej i televíznej podobe. 

Garant: MsÚ 

Termín: Priebežne 2013 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha čiastočne splnená. Koordinátor práce s mládežou vytvorila dobrú spoluprácu 

s tlačenou médiou v Trenčíne a systém spolupráci s KIS je práve vo fáze dohody. Na 

zhromaždenie FAM bolo vyžadované aby sa zlepšilo spolupráca medzi mládežníčkami 

organizáciami, KIS, tlačivo Info Trenčín a portálmi mesta. Preto, táto priorita pokračuje 

v roku 2014.  

 

5. Úlohy v oblasti mobility 

 

5.1 Podporovať a propagovať medzinárodnú spoluprácu 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: KCA, neziskové organizácie 

Termín: priebežne 2013 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená. Boli realizované projekty a prednášky s cieľom posilňovať dobrovoľníctvo 

a neformálne vzdelávanie ako boli napríklad mládežnícka výmena „Remaking with Nature“ 

a prednášky v základnej škole Novomeského a v Obchodnej Akadémie „Svet je Váš”. Táto 

priorita pokračuje v roku 2014. 



 

 

 

5.2 Posilňovať cezhraničnú mobilitu mladých dobrovoľníkov.  

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená. 

 

5.3 Zabezpečiť mladým ľudom prístup k informáciám o možnostiach pracovných stáži, 

dobrovoľníckych činností, študijných programov, poradenstva a cestovania doma 

i v zahraničí.  

 

Úloha 5.3.1 

Názov aktivity: Zriadenie info pointu na pôde KIS 

Garant: KIS, MsÚ 

Cieľová skupina: mladí ľudia od 13 do 30  

Termín: celoročne 

Predpokladané miesto konania: Priestory KIS, Trenčín 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha čiastočne splnená. Spolupráca s KIS je ešte v dohode. V tejto oblasti, bol zrealizovaný 

dna 13. novembra 2013 v spolupráci s Verejnou knižnicou Michala Rešetku a so SAIA 

informačný seminár pre študentov, kde boli poddané informácie o ponuke štipendií  a 

grantov do celého sveta. 

 

6. Úlohy v oblasti životného prostredia 

 

6.1 Mobilizovať mládež v globálnej tvorbe miestnej politiky so zameraním na zvýšenie 

environmentálneho povedomia mladých ľudí, a podporovať aktivity, súťaže, akcie na 

podporu environmentálnej výchovy na školách. 

 

6.2 Environmentálne vzdelávanie detí školského veku prostredníctvom organizácie 

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

Garant: MsÚ, neziskové organizácie, ZŠ 

Termín: priebežne 2013 

 

Úloha 6.2.1 

Názov aktivity: Zapojiť sa do súťaží a aktivít zameraných na ochranu životného prostredia. 

Garant: základné školy, neziskové organizácie 

Cieľová skupina: žiaci základných škôl 

Termín: celoročne 

Predpokladané miesto konania: určí organizátor 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená.  

 



 

 

7. Úlohy voľného času detí a mládeže  

 

7.1  Podporovať vznik nových mládežníckych iniciatív, neformálnych skupín a klubov pre deti 

a mládež najmä zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Garant: MsÚ 

Termín: priebežne 2013 

 

7.2 Sieťovanie organizácií, mládežníckych iniciatív a neformálnych skupín s cieľom zefektívniť 

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

Garant: MsÚ, FAM 

Termín: priebežne 2013 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená.   

 

7.3  Zabezpečiť systém efektívneho mapovania činnosti detských a mládežníckych organizácií 

v oblasti práce s mládežou, neformálneho vzdelávania a využívania voľného času. 

Garant: MsÚ 

Termín: priebežne 2013 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha čiastočne splnená.   

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená.  Organizácie pracujúce s mládežou na územie mesta boli zmapované  
 

7.4 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, neziskové organizácie 

Termín: priebežne 2013 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená.  V spolupráci s Evou Mišovičovou z Info Trenčín a Jankou Sedláčkovou z útvar 

kultúrno-informačných služieb zvýšilo sa počet publikovaných článkov a publikácie o akcií 

zamerané na mládeže v médií.  
 

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

zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže v kultúrnych podmienkach. 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená. Nízko prahové aktivity v Kultúrnom centre Aktivity ponukli prístup k hraniu 

spoločenských hier ako stolný tenis (329 aktívnych účastníkov + 126 pasívnych účastníkov / 

208 hodín) a stolný futbal (205 aktívnych účastníkov + 98 pasívnych účastníkov / 127 hodín). 



 

 

Úloha 7.5.1 
Názov aktivity: Jarný denný tábor  
Garant: KCA 

Cieľová skupina: deti od 5-13 

Termín: Február 2013 

Predpokladané miesto konania: KCA 

 

Vyhodnotenie: 
Úloha splnená.  V dňoch 25.2. – 1.3. 2013 sa uskutočnil jarný tábor v Kultúrnom centre 
Aktivity o.z. Cieľová skupina: deti od 5-13  v počte 15 detí a 6 mladých dobrovoľníkov od 15 – 
27 rokov, ktorí pripravili program a aktivity na tábore. Z celkového počtu detí boli 3 deti ZŤP 
a 2 zo sociálne slabšieho prostredia. 
 
Úloha 7.5.2  
Názov aktivity: Letné denné tábory - Angličtina hrou 
Garant: KCA, dobrovoľníci 15 - 30 (SR, USA) 

Cieľová skupina: deti od 5-12 

Termín: Júl 2013 

Predpokladané miesto konania: KCA 

 

Vyhodnotenie: 
Úloha splnená.  Každý týždeň v júli sa uskutočnili letné denne tábory Angličtina Hrou 
v Kultúrnom centre Aktivity o.z. Cieľová skupina: v počte 74 detí a 44  mladých 
dobrovoľníkov od 15 – 30 rokov, ktorí pripravili program a aktivity na táboroch. Z celkového 
počtu detí boli 2 deti ZŤP a 12 zo sociálne slabšieho prostredia. 

 
Úloha 7.5.3  
Názov aktivity: Letné denné tábory s tematikou 
Garant: KCA, mladí stážisti 15 - 24 

Cieľová skupina: deti od 5-12 

Termín: August 2013 

Predpokladané miesto konania: KCA 

 

Vyhodnotenie: 
Úloha splnená.  Každý týždeň v auguste sa uskutočnili letné denne tábory s inými tematikami 
v Kultúrnom centre Aktivity o.z. Cieľová skupina: deti od 5-13 v počte 193 detí a  33 mladých 
dobrovoľníkov od 15 – 27 rokov, ktorí boli zodpovední za prípravu programu a aktivity na 
táboroch. 
Z celkového počtu detí  boli 15 deti ZŤP a 15 zo sociálne slabšieho prostredia. 

 
Úloha 7.5.4  
Názov aktivity: Letné tvorivé dielne pre deti zo sociálne slabších rodín 
Garant: KCA, dobrovoľníci 15-30 (LV, Ukrajina, SR) 

Cieľová skupina: deti od 5-12 

Termín: júl, august (vždy v utorok a štvrtok) 

Miesto konania: KCA 



 

 

 

Vyhodnotenie: 
Úloha splnená.  Každý utorok a štvrtok v júli a auguste sa uskutočnili v Kultúrnom centre 
Aktivity o.z. Letné tvorivé dielne pre deti aj zo sociálne slabších rodín „Spoznajte krásu Afriky 
a Činy“. Cieľová skupina: deti od 5-13 v počte 187 detí a 11 mladých dobrovoľníkov od 15 – 
27 rokov, ktorí boli zodpovední za prípravu a zabezpečenie programu. 

 
Úloha 7.5.5  
Názov aktivity: Keramické dielne pre deti 
Garant: KCA 

Cieľová skupina: deti od 5-12 

Termín: každý utorok počas školského roku 

Predpokladané miesto konania: KCA 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená. Uskutočnili sa od septembra do decembra každý utorok v Kultúrnom centre 

Aktivity o.z. keramické dielne pre deti aj zo sociálne slabších. Cieľová skupina je deti od 5-18 

v počte 99. Vedie keramické dielne mladý dobrovoľník Denis Žucha a EDS dobrovoľníčka 

z Litvy Deimante Vanagaite. 

 
Úloha 7.5.6  
Názov aktivity: Vianoce v KCA - prezentácia tanečných skupín pôsobiacich v KCA, vystúpenia, 
výstavy, umelecké programy 
Garant: KCA 

Cieľová skupina: deti a mládež 2,5 - 26 

Termín: december 2013 

Predpokladané miesto konania: KCA 

 

Vyhodnotenie: 
Úloha splnená.  V decembri, Kultúrne centrum Aktivity o.z. si pripravil bohatý vianočný 
program, ktorý sa pozostával z rôznych akcií konajúcich vo svojich priestoroch ako napríklad 
“Medzinárodný večer s príchuťou patchworku“, Vianočné vystúpenie tanečných skupín 
pôsobiacich v KCA - Tancujúcich Tigríkov, TŠ Goonies, Džamal Junior a Habibti a Tanečnej 
skupiny Goonies. A taktiež ako spôsob podporovať mladých umelcov z Trenčína, organizácia 
organizovala výstavy „Predstavujeme mladých kreatívcov“ a „Kreatívne Vianoce“. Svetielko 
nádeje – vianočný program klubu detí KZ TN a Skautské Vianoce – vianočný program 32. 
Skautského zboru. 
Podujatí boli zamerané na cieľovú skupinu deti a mládež od 2,5 do 30 rokov. Počet 
návštevníkov a účinkujúcich bol cca 1200 účastníkov. 

 

8. Úlohy v oblasti kultúry 

 

8.1 Organizovať interaktívne výstavy a tvorivé dielne pre deti a mládež s cieľom prezentácie 

svojej činnosti s využitím rôznych foriem neformálneho vzdelávania.  

 

 



 

 

Úloha 8.1.1  
Názov aktivity: "Workshop digitálnych projekcií" - pracovný názov 
Garant: O.Z. Trakt 
Cieľová skupina: mládež, stredoškoláci 1 až 4. ročník SŠ 
Termín (mesiac): apríl - máj 2013 
Predpokladané miesto konania: SUŠ Trenčín, výstupy z workshopu Mierové námestie a 
priľahlé ulice mesta TN. 
 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená. Workshop mappingu sa uskutočnil 14. - 17. 5. 2013 v Strednej umeleckej 

škole v Trenčíne. Zúčastnili sa 20 študentov 1 až 4. ročník Strednej umeleckej školy a širokú 

verejnosť mesta Trenčín. Workshop bol zadarmo, a jediná podmienka pre účastníkov je aby 

si priniesli vlastné notebooky. Podujatie zorganizovala organizácia TRAKT o.z. a podporili 

mesto Trenčín a Stredná umelecká škola v Trenčíne. 
 
Úloha 8.1.2 
Názov aktivity: "Trenčín Art" - pracovný názov 
Garant: O.Z. Trakt 
Cieľová skupina: mládež, stredoškoláci 1 až 4. ročník SŠ,  
Termín (mesiac): júl - september 2013 
Predpokladané miesto konania: SUŠ Trenčín, výstupy z workshopu Mierové námestie, 
Mestská veža, Synagóga 
 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená. O.Z. TRAKT predstavil projekt Slovenský beamvertising. 25. augusta 2013 v 

uliciach miest Trenčín, Dubnica nad Váhom a okolie. V nočných trenčianskych uliciach a v 

blízkom okolí boli premietané netradičné projekčné vizuály z dielne TRAKTu. Prípravu 

projektu zahrňalo viacero koncepčných a pracovných stretnutí od začiatku leta 2013, na 

ktorých sa postupne vytýčili prejazdové trasy i vizuálne zložky. Ideu projektu zastrešil Lukáš 

Matejka a o realizáciu sa postarali Denis Matúš, Štefan Oliš, Adam Siekel a Pavol Soukal. 

Slovenský beamvertising sa realizoval večer v uliciach mesta a cieľovou skupinou je náhodný 

obyvateľ mesta, či turista – okoloidúci. Výhodou projektu je, že nieje viazaný na žiadny 

konkrétny čas a miesto. Prínos spočíva v poukázaní na skutočnosť, že tmavé večerné ulice sa 

dajú využiť nielen na presuny obyvateľstva, či vandalizmus (ilegálne graffiti), ale i napríklad 

formou digitálnych vizuálnych projekcií a tvorby svetelných umeleckých projektov. 
 
Úloha 8.1.3 
Názov aktivity: "Landscape vs. escape" 
Garant: O.Z. Trakt 
Cieľová skupina: mládež od 18 do 25 
Termín: nie je ešte definovaný 
Predpokladané miesto konania: TN a blízke okolie. 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha nesplnená. Projekt nakoniec nebol priložený na Národnú Agentúru Iuventa a sa 

prekladá na rok 2014. 



 

 

Úloha 8.1.4 
Názov aktivity: Banka roztancuje školy 
Garant: MsÚ 
Cieľová skupina: žiaci zo ZŠ Novomeského a Východná 
Termín: 13. máj 2013  
Predpokladané miesto konania: 
 
Výchovné podujatie s Laci Strikeom bol projekt pre mládež v Trenčíne. Projekt sa uskutočnil 
13. mája od 9.00 do 10.30 v Kine Hviezda v Trenčíne a bol určené výhradne deťom 
základných škôl. Deti si mohli vychutnať netradičný "výchovný koncert". Zúčastnili sa 360 
žiakov zo ZŠ Novomeského a Východná. V 60 minútach priblížil Laci Strike so svojimi 
tanečníkmi žiakom rôzne tanečné štýly aj ich históriu. Interaktívnou formou deti vtiahli do 
deja a motivovali ich. 
 

 

9. Úlohy v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu 

 

9.1 Podporovať programy zamerané 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, neziskové organizácie 

Termín: priebežne 2013 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená.  Bola realizovaná v spolupráci s Lukášom Jakabom protidrogová prednáška 

pre žiakov 9. ročníkov zo základných škôl na Juhu.  Prednáške absolvovali okolo 80 deti z 3 

tried zo základnej školy Novomeského.  

 

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

aktívneho pohybu. 

Garant: MsÚ, neziskové organizácie 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená.   

 

10. Úlohy v oblasti detí a mládeže čeliacej zložitým životným situáciám a pochádzajúcej zo  

 znevýhodneného prostredia 

 

10.1 Urobiť prieskum a vytvoriť databázu chránených dielní a špecializovaných organizácií, 

ktoré pracujú s ľuďmi so znevýhodnením. Sprístupniť získané informácie mladým ľuďom 

so znevýhodnením a pomôcť im zapojiť sa do ponúkaných činností. 

 

Úloha 10.1.1 

Názov aktivity: Svet stále lásku má 

Garant: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, MsÚ 



 

 

Cieľová skupina: deti z Detského domova Lastovička v Trenčíne 

Termín: december 2013 

Predpokladané miesto konania: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená. 

 

Úloha 10.1.2 

Názov aktivity: Hurá prázdniny 

Garant: MsÚ, OC Laugaricio 

Cieľová skupina: žiaci, široká verejnosť 

Termín: 28. jún 2013 

Miesto konania: OC Laugaricio 

 
Dňa 28.6.2013 od 13.00 do 17.00 sa v O.C. Laugarício uskutočnil projekt „Hurá prázdniny“.  
Projekt bol organizovaný v spolupráci s O.C. Laugarício a mal pestrý program pre deti ako 
trampolíny, kolobežky, lukostreľba, vzduchovky, nafukovací hrad, atď. Cieľom bolo osláviť 
spolu s žiakmi začiatok letných prázdnin a oceniť všetky prinesené vysvedčenia bez ohľadu 
na známky. Bolo tiež vybraných 10 detí zo sociálne slabších rodín, ktoré dostali ocenenie za 
dobrú prácu v škole. Zúčastnili sa okolo 500 deti. 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená. 

 

10.2 Spropagovať činnosť krízového strediska, inštitúcií a zariadení pre deti týrané, 

zanedbávané, obete domáceho násilia. 

Garant: MsÚ, neziskové organizácie 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha nesplnená. 

 

11. Úlohy v oblasti priamej systematickej podpory činnosti skupín formálneho 

i neformálneho charakteru zameraných na prácu s deťmi a mládežou. 

 

11.1 Systematicky podporovať činnosť neziskových organizácii a neformálny skupín   

pracujúcich s deťmi a mládežou na území Mesta Trenčín formou prípravy grantovej 

schémy na čerpanie finančných prostriedkov na realizáciu projektových aktivít. 

Garant: MsÚ Trenčín 

Termín: priebežne 2013 

 

Úloha 11.1.1 
Názov aktivity: Zostaviť skupinu mladých ľudí a odborníkov zodpovedných za tvorbu kritérií 
pre výber projektových zámerov a následného čerpania finančných prostriedkov 
z grantového programu mesta Trenčín. 

Garant: MsÚ, FAM, odborníci 



 

 

Termín: apríl 2013 

Predpokladané miesto konania: neurčené 

 

Úloha 11.1.2 

Názov aktivity: Vytvoriť podmienky čerpania grantového systému formou stanovenia kritérií.  

Garant: MsÚ, FAM, odborníci 

Termín: apríl 2013 

Predpokladané miesto konania: neurčené 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená. Grantový systém v oblasti mládeže bol úspešný vytvorený a vyhlásený. 

Hodnotiace kritéria a schémy boli vypracované koordinátorke práce s mládežou Joana 

Detoni a Silvii Štefánikovej, odborná riešiteľka pre Trenčiansky kraj z Iuventy.  V roku 2013 sa 

uskutočnili v Trenčíne pod tomto grantovom systéme 6 projektov. Žiadatelia grantu dostali 

podporu v každej fázy projektu, od písanie, plánovanie do realizácie a zhodnotenie. 

 

1. Autis o.z. - Dobrovoľníci pomáhajú autistickým deťom 

Dobrovoľníci pomáhajú autistickým deťom“ bol pilotným projektom a úspešne odštartoval  

dobrovoľnícku činnosť v Trenčianskom autistickom centre PRO AUTIS. Projekt sa uskutočnil 

od septembra do novembra 2013 v Trenčianskom autistickom centre PRO AUTIS 

v Soblahove. 

 Počet účinkujúcich: 3 dobrovoľníci, 12 autistických detí, 7 zamestnancov autis centra  

 Počet návštevníkov: 15 rodičov detí s poruchou autistického centra 

Dobrovoľníci pomáhali v dennom stacionári pri práci s deťmi predškolského veku raz do 

týždňa – v pondelok v dopoludňajších hodinách dve vyučovacie hodiny od 8.00. hod. do 

10.00. hod. terapeutovi pri odborných terapiách, modelovaní, kreslení, hraní rol a pritom sa 

učili pracovať s autistickými deťmi. Popoludní raz do týždňa pomáhali pri praktickej výchove 

starších detí s autizmom. Tá spočívala v práci v arteterapeutickej dielni, kde spolu s deťmi 

čistili, maľovali steny, robili výzdobu dielne a dekoráciu. Spolupodieľali sa na príprave 

vianočného večierka, vytvárali scenár programu a kostýmy detí. Program s deťmi 

prezentovali na vianočnom večierku. 

Cieľom projektu bolo za pomoci dobrovoľníkov umožniť viacerým deťom navštevovať  

autistické centrum, čím sa skvalitnili ponúkané služby v autistickom centre a zlepšila sa  

symptomatika autizmu u detí. Na druhej strane projekt naplnil svoj ďalší cieľ a to zapojenie 

mladých ľudí - dobrovoľníkov do pracovnej aktivity čím si upevnili svoje pracovné návyky, 

a osvojili nové zručnosti. Naučili sa konkrétnej práci s autistickými deťmi, v kontakte s deťmi 

sa naučili vnímať ich špeciálne potreby, rozvíjať svoje zmysly, naučili sa tolerancii a 

akceptácii. 

V autistickom centre aj po skončení projektu dobrovoľníci naďalej pomáhajú pri práci s deťmi 

vo svojom voľnom čase. Naďalej si rozvíjajú svoje zručnosti a upevňujú pracovné návyky. 

 



 

 

2. Trenčianke centrum mládeže - TeCeMko – „Som mladý/á nezamestnaný/á a čo 

ďalej?“ 

Projekt „Som mladý/á nezamestnaný/á a čo ďalej?“ prebiehal od 3.10.2013 do 3.12.2013. Do 

projektu boli zaradené 17 mladých nezamestnaných, ktorí sa stretávali 1x do týždňa 

v prenajatých priestoroch v Trenčíne na ul. Braneckého 14 v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod. 

Skupinové stretávania prebehli počas 8 dní a to v termínoch 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 

8.11., 14.11., 20.11., a 3.12.2013. 

Počas stretávaní v rozsahu celkom 32 hodín projekt účastníkom poskytol súbor informácií 

a poradenstva skupinovou formou na rôzne témy. Jednalo sa o neformálne vzdelávanie 

zážitkovou formou zamerané pre rozvoj osobnosti a nácvik sociálno-komunikačných 

zručností, niektoré témy mali sociálno-psychologický charakter, ďalšie boli zamerané na 

profesijnú a kariérnu typológiu, ďalšie mali informatívno-právny charakter. Témy boli 

napríklad: Úvod – predstavenie sa, Zoznámenie – metaplán, Kto som?, Informácie o stážach, 

Dobrovoľnícka činnosť, Možnostiach neformálneho vzdelávania, Aktívne opatrenia trhu 

práce, Samo zamestnanie – mám na to?, Test profesijnej orientácie, Pracovná typológia, 

Osobnostná typológia, Predsudky/stereotypy/diskriminácia, Navigácia v povolaní, Vnímanie 

osoby, Možnosti riešenia nezamestnanosti, Trh práce, Ja na trhu práce, Spôsoby hľadania si 

práce (žiadosť, životopis, inzercia, pohovor), Témy súvisiace s oslovovaním zamestnávateľov 

– seba prezentácia, Osobná inventúra, Kľúčové kvalifikácie, Komunikácia, Diagnostické 

metódy – testy a dotazníky k lepšiemu sebapoznaniu, Moje sociálne role, Konflikty, Pyramída 

riešenia problému a ďalšie.  

 

3. O.Z. Trakt - Projekt Digitálne Mesto 

Projekt sa uskutočnil v dňoch 13.9. - 14.9.2013 v Trenčíne. Počet návštevníkov bol 400.  

Ciele projektu boli naplnené. Akcia digitálne mesto jednoznačne priniesla do ulíc Trenčína  a 

blízkeho okolia oživenie. Do projektu sa zapojila komunita mladých ľudí, detí a mládeže. Do 

interaktívnej projekcie sa ľudia aktívne zapájali. Veková kategória mladých ľudí, ktorá mala 

byť primárne vtiahnutá do projektu, bola nadšená, zároveň sa zapájali aj starší ľudia. Priamo 

na tvorbe projektu sa podieľali dvaja čerství absolventi Strednej umeleckej školy, ktorý sa 

podieľali priamo na tvorbe projektovaného vizuálu. Na každom stanovišti, sa ľudia priebežne 

striedali, zároveň  náhodní diváci sledovali projekciu z idúceho akcia. Týchto divákov, bolo 

pomenej, no zaujala, každého, kto ju mal možnosť vidieť. Celej akcie sa zúčastnil aj štáb 

televízie Markíza a následne po projekte bola odvysielaná reportáž o projekte Digitálne 

mesto. Zároveň bolo napísaných niekoľko článkov v médiách na internete. Vizuál projektu 

bol pre laickú verejnosť príťažlivý, jednoduchý. 

Ľudia sa zapojili a reagovali na projekt aj na stanovištiach na sídlisku, teda mimo centra. 

Oživili sa tak aj sídliská, ktoré, štandardne bývajú z kultúry vynechávané. Do budúcna by 

organizátori radi ešte vylepšili, marketing a propagáciu akcií. 

 

 



 

 

4. KCA - Návrat k prírode – Eko kreatívne leto a Tajomstvá lesa 

Prvá časť projektu bola určená pre deti z ekonomicky a sociálne slabších rodín. 25 vybraných 

detí absolvovalo týždeň trvajúci denný tábor v Kc Aktivity pod vedením dobrovoľníckeho 

tímu KcA.  

Druhá časť projektu bola určená deťom z materských a základných  škôl, ktoré absolvovali  

skupinkách v 90 min. intervaloch počas jedného týždňa vzdelávanie pod vedením lesnej 

pedagogičky a sprievodné aktivity zabezpečované tímom mladých dobrovoľníkov z KcA. 

Projektu sa nakoniec zúčastnilo 310 detí v doprovode ich pedagógov. Aktivity sa stretli s 

veľkým pozitívnym ohlasom u detí ale i u ich učiteľov. Záujem o účasť na projekte bol 

dvojnásobne vyšší, než sme mohli uspokojiť.  

Dosiahnuté ciele projektom boli: 

 zvýšenie povedomia detí o lese a jeho ekosystéme 

 motivácia učiteľov k častejšiemu využívaniu interaktívnych a zážitkových metód pri 

vzdelávaní 

 zapojenie mladých dobrovoľníkov do všetkých fáz projektových aktivít /prípravná, 

realizačná, hodnotiaca/ 

 vyplnenie voľného letného času detí z ekon. A soc. Slabšieho prostredia 

Dobrovoľnícky tím už teraz pracuje na zostavení aktivít pre Jarný denný tábor opäť pre 

cieľovú skupinu detí zo sociálneho a ekonomického slabšieho prostredia s úmyslom začleniť 

aj deti ZŤP. 

 

5. Pre prírodu - Zelený bazár - aktívna mládež 

Cieľom projektu Zelený bazár - aktívna mládež bolo zapojenie mládeže do dobrovoľníckych 

aktivít občianskeho združenia Pre Prírodu a podporiť projekt budovania Prírodného parku pri 

Váhu v Trenčíne zorganizovaním eko-akcie Zelený bazár.  

S pomocou dobrovoľníkov z radov mládeže (SUŠ Trenčín, členovia občianskeho združenia 

3run Slovakia - parkouristi a ostatní) bolo zorganizovaný dňa 28.9.2013 eko-akciu Zelený 

bazár (ZB) na pravom brehu Váhu (Trenčín – Orechové). Počet návštevníkov bol cca 500 ľudí 

a celkový výťažok z akcie 2.332 €. 10% z výťažku 230,-€ boli venovaní na charitu. 

Silné stránky projektu: 

 veľká angažovanosť mladých dobrovoľníkov 

 vynikajúca atmosféra na bazári, spokojnosť návštevníkov, ktorí radi prispeli na tvorbu 

nového zeleného priestranstva. 

Predpokladané pokračovanie projektu ZB:  

Občiansky združenie Pre Prírodu by rad eko-akciu Zelený bazár zorganizoval aj v roku 2014 a 

pokračoval v tradícii. To ale závisí od personálnych kapacít občianskeho združenia Pre 

Prírodu v budúcom roku.  



 

 

 

6. Papučová Noc v knižnici s detektívkou – Verejná Knižnica Michala Rešetku 

Projekt sa uskutočnil v knižnici Michala Rešetku v Trenčíne v dňoch 4.-5.10.2013. Projekt bol 

určený deťom od 6 do 18. r., a bol zameraný na  podporu čítania a formovanie trvalých 

čitateľských návykov u detí a mládeže. Cieľom projektu  bol naučiť deti zmysluplne tráviť 

voľný čas  a poukázať na to, že aj knižnice môžu byť jedným z takých miest. Zúčastnení boli 

deti z rôzneho prostredia ( z DD Lastovička v Trenčíne, zo ZŠ v Trenčíne, skupine  

mládežníckych dobrovoľníkov najaktívnejším čitateľom knižnice) v počte 30. Celonočný  

program bol zameraný na literatúru,  zábavné úlohy s detektívnou zápletkou, poukazujúci na 

dôležitosť partnerskej spolupráce. V realizačnom tíme boli knihovníci, 10 mladí dobrovoľníci 

a spisovateľ. 

 


