
 
 

 

 

 

 

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 

 

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 



 
 

 

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 

 

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 

 

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 
 

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 
 

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 

 

 



 
 

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 

 

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 

  

 

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 

 

  

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

 

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 

 

5.2 Posilňovať cezhraničnú mobilitu mladých dobrovoľníkov.  

 

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 

 

 

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 

 

 

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 

 

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 
 



 
 

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

zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže v kultúrnych podmienkach. 
 

Úloha 7.5.1 
Názov aktivity: Jarný denný tábor  
Garant: KCA 

Cieľová skupina: deti od 5-13 

Termín: Február 2013 

Predpokladané miesto konania: KCA 
 

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 

 
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 

 
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) 

Predpokladané miesto konania: KCA 

 
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 

 

 

 



 
 

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 

 

 

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. 
 
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 
 
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. 

 

 

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 

 



 
 

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

aktívneho pohybu. 

Garant: MsÚ, neziskové organizácie 

 

 

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 

 

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

zanedbávané, obete domáceho násilia. 

Garant: MsÚ, neziskové organizácie 

 

 

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 

 


