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ÚVOD  
Ahoj čitateľ, mladý telom, duchom alebo obojako – raduj sa, kým si mladý!

A dôvodom pre radosť nech ti je samotná mladosť. Keď už nič iné. Alebo sa nájde niečo, čo by potešilo mladých v 
dnešných časoch v našom kraji1?

V tejto útlej publikácii prinášame za hrsť drobných nápadov a návodov, ako by sa dalo v Nitrianskom kraji postupovať, 
aby sa dôvodov pre radosť našlo čo najviac. Ako konkrétny príklad takého postupu si priblížime Národný projekt 
PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou.

V prvej kapitole si predstavíme za hrsť drobných informácií o mládežníckej politike v Nitrianskom kraji – čo to je, 
kto sa na nej podieľa, pre koho a ako sa vykonáva. Načrtneme aj malý tip na jej skvalitnenie, resp. obohatenie.

Kapitola 2 priblíži Nitriansky kraj z pohľadu jeho predpokladov pre ústrednú tému nového špeciálneho 
vzdelávania. Identifikujeme v kraji za hrsť nedrobných výziev v oblasti práce s mládežou. Napokon sa bližšie 
oboznámime s drobnou témou Rozvoj praktických zručností pri práci s drobným materiálom.

V kapitole 3 sa pozrieme na akreditovaný vzdelávací program – ako ho tvorila expertná skupina, akú má štruktúru 
a aký je jeho širší prínos v oblasti podpory práce s mládežou.

Záverečná kapitola drobno predstaví novovzniknuté centrum v kraji, Tematické centrum mládeže, jeho poslanie, 
ciele, činnosť a poskytované služby.

Hoci v publikácii rozoberáme trochu drobné, ale komplikované a sčasti odborné témy, snažili sme sa hovoriť 
jazykom čo najbližším mladým ľuďom.

Prajeme príjemné (pre)čítanie.

1 Odkaz na úvodný verš„hymny dospelosti“ Gaudemus Igitur, ktorá hovorí o čase, konečnosti, mladosti a radosti.
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1 PREDSTAVENIE MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY 
    V NITRIANSKOM KRAJI
Mládež v kraji
Pod mládežou rozumieme deti a mladých ľudí, ktorí dovŕšili najviac 30 rokov a jedným slovom im hovoríme 
mládežníci2. V Nitrianskom kraji tvoria takmer 34,5 % obyvateľstva. Patria k najzraniteľnejším skupinám v 
spoločnosti a zároveň sú cenným zdrojom jej rozvoja3. O týchto skoro 240-tisíc mládežníkov4 v kraji sa treba 
vhodne a dostatočne starať – spravovať veci týkajúce sa ich. Túto úlohu plnia rôzne inštitúcie a rôzni ľudia 
pracujúci s mládežou. Dospievajúci a skúsenosti zbierajúci mladý človek chce však stále viac sám „hovoriť“ do 
správy svojho života.

Politika mládeže je...
V zastupiteľskej demokracii, ktorá sa na Slovensku využíva na národnej, regionálnej i miestnej úrovni riadenia a 
spravovania, si občania volia svojich zástupcov, ktorí v ich mene a záujme rozhodujú. Títo zástupcovia sa volajú 
politici a to, čo robia, politika. Politika sa často definuje ako správa vecí verejných, medzi ktoré patrí aj oblasť 
mládeže. Riadenie a spravovanie sa odohráva na Slovensku na úradoch, ktoré sa členia na rôzne sekcie, odbory 
a oddelenia. Život mládeže neovplyvňujú iba odbory spravujúce školstvo, záujmovú činnosť či šport, ale aj 
bývanie, investičné plány, zamestnanosť, vidiek, zdravotníctvo, dobrovoľníctvo, sociálne veci, kultúru či životné 
prostredie5.

Medzi odbormi a sektormi
Z vyššie uvedeného vyplýva, že pri komplexnom riešení problémov by mali rôzne odbory úradov spolupracovať, 
uplatňovať tzv. medziodborový prístup. Úradníci často nemajú ani aktuálne skúsenosti a poznatky z praxe, ani 
čas na hlbinné výskumy. Preto by mali spolupracovať s profesionálmi z podnikateľského a tretieho (neziskového) 
sektora, pracovníkmi a výskumníkmi zo školského a akademického sektora a v neposlednom rade aj s mladými 
ľuďmi a rodičmi, predstaviteľmi občianskeho sektora. Uplatňovať tzv. medzisektorový prístup.

Na Slovensku sú tieto prístupy pomerne mladé, špeciálne v oblasti práce s mládežou. Opúšťame postupne 
centrálne riadené plánovanie, ktoré by sa dalo prirovnať k bábkovému divadlu, kde režiséri, politici, vytvorili 
plány, scenáre, podľa svojich cieľov, štátnej ideológie, s použitím nanajvýš štatistických údajov. Ostatní tvorili 
„Osoby a obsadenie“ v podobe bábok, tí šikovnejší ťahali nitkami. Ostaňme pri metafore divadla a pozrime sa, 
aká je dnes, prípadne, aká by mohla byť „zajtra“ situácia v mládežníckej politike v Nitrianskom kraji. Skúsme z nej 
vytvoriť slobodnejšie a interaktívnejšie alternatívne predstavenie.

Režiséri
Režisérmi máme na mysli v našom prípade ľudí, čo riadia, usmerňujú, koordinujú, vedú. Môžu riadiť ľudí 
(pracovníkov s mládežou), procesy (realizáciu nejakého projektu, programu, stratégie), toky (informácií, peňazí). 
Hlavnými režisérmi v oblasti mládeže na regionálnej a miestnej úrovni sú tí, ktorí pôsobia na príslušných odboroch 
úradu samosprávneho kraja, na mestských a obecných úradoch, manažéri zo združení obcí a verejno-súkromných 
partnerstiev (napr. Miestne akčné skupiny). 

2 Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len„Zákon o podpore práce s mládežou“) 
3 Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. (Koncepčný materiál pre oblasť štátnej politiky vo vzťahu k mládeži). 
2013., s.1
4 Presne 236 599 obyvateľov vo veku 0-30 rokov podľa údajov ŠÚSR k 31.12.2013.
5 Pozri napr. dokument„Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky voči deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008-2013“ 
dostupný na www.iuventa.sk v časti Legislatíva.
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„Pomocnými“ režisérmi by sme mohli nazvať riadiacich pracovníkov v rôznych podoblastiach práce s mládežou: 
riaditeľov škôl a centier voľného času, aktivistov z neziskových združení pôsobiacich v oblasti mládeže alebo 
pre mládež či konateľov súkromných spoločností ako potenciálnych zamestnávateľov mladých ľudí. V prostredí 
divadla sa dobrý režisér nemusí držať scenára alebo ani žiadny mať. V našom prostredí sú scenáre spôsobom 
demokratického a participatívneho riadenia.

Scenáre
Scenármi mládežníckej politiky v kraji6 môžeme nazvať strategické regionálne/lokálne a sektorové dokumenty 
na úrovni kraja, mikroregiónov, miest a obcí. Regionálne a lokálne dokumenty riešia spravidla komplexný rozvoj 
určitého územia. Sektorové dokumenty sú primárne zamerané na nejakú oblasť, napr. inovácie, šport alebo 
mládež.

Nitriansky samosprávny kraj rieši aktuálne oblasť mládeže v nasledovných dokumentoch:
•	 Program rozvoja NSK na roky 2012 – 2018
•	 Regionálna inovačná stratégia na roky 2014 – 2020
•	 Program rozvoja vidieka NSK 2009 – 2015
•	 Kľúčové oblasti a Návrh akčného plánu politiky mládeže Nitrianskeho kraja
•	 Hlavné ciele a úlohy odboru školstva, mládeže, športu a kultúry ÚNSK na roky 2011 – 2014
•	 Koncepcia rozvoja stredného školstva v Nitrianskom samosprávnom kraji s výhľadom do roku 2015.

Problematiku mládeže na úrovni mikroregiónov v súčasnosti riešia hlavne Integrované stratégie rozvoja územia, 
ktoré si vytvárajú Miestne akčné skupiny, čo sú zoskupenia obcí, podnikateľov a tretieho sektora. Na lokálnej 
úrovni je venovaný priestor rozvoju v oblasti mládeže v Programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a 
miest, prípadne vo väčších mestách aj v užšie zameraných plánoch (napr. Akčný plán politiky mládeže mesta Nitry 
na roky 2010 – 2013).

Scenáristi
Kto píše scenáre? Kto sú scenáristi, editori, autori literárnych predlôh vyššie spomínaných dokumentov? Dobrým 
zvykom je, ak sú nimi čo najväčší odborníci na dané oblasti. V tak prierezovej téme, akou je mládež, je nevyhnutná 
čo najširšia spolutvorba – participácia dotknutých nasledovných skupín.

Mládežníci. Je obojstranne osožné, ak sú v procese písania scenárov čo najviac spoluúčastní samotní mladí 
ľudia. Často ale ešte potrebujú pomocnú ruku či slovo, aby participovali7. Reálne tento proces stimulujú 
lídri, mladí a mládežnícki vedúci. Motivujú k aktivite mladých ľudí v rôznych mládežníckych organizáciách, 
združeniach a neformálnych skupinách. Zapájať mládež do vecí verejných sa snažia mládežnícke a 
žiacke parlamenty a obecné rady mládeže. Žiacke školské rady vedú aktívnych žiakov a študentov k 
participácii na činnosti základných a stredných škôl. Mládežnícke organizácie sú mládežou vedené a 
mládeži sa venujúce s cieľom zmysluplne tráviť voľný čas. Spektrum dopĺňajú združenia reprezentujúce 
mládež a servisné organizácie pre mládež, napr. informačné centrá mládeže (ICM). Mládežnícke 
organizácie v kraji môže zastrešovať Rada mládeže príslušného kraja, pričom v takom prípade poskytuje 
pre členské organizácie poradenské, metodické a informačné služby.

6 Krajské scenáre by mali ísť v línii scenárov, ktoré sú„nad nimi“: na úrovni národnej a európskej.
7 Zákon o podpore práce s mládežou definuje spoluúčasť /participáciu mládeže v Čl. I, § 2, bode i) ako aktívne zapojenie mládeže v procese 
plánovania, rozhodovania a uskutočnenia podujatí a projektov v oblasti spoločenského a hospodárskeho života.
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Rodičia. Najbližšie majú k mladým ľuďom ich vlastní (alebo nevlastní) rodičia. V rodinách je položený základný 
kameň výchovy, odpozorované primárne vzory správania, prejdené prvé kroky. Z toho dôvodu by mali rodičia 
vstupovať do „scenáro-tvorby“, či už jednotlivo alebo prostredníctvom rodičovských združení, školských rád, 
centier pre rodinu, materských centier alebo aj združení vlastníkov bytov. Môžu tak priamo zasiahnuť do 
plánovania budúceho životného prostredia svojich detí. Stanú sa navyše príkladom aktívnej participácie na 
verejnom a občianskom živote.

Pedagógovia. Školské prostredie je druhým domovom mladých ľudí. Trávia v ňom počas týždňa množstvo hodín. 
Pracovníci v oblasti formálneho vzdelávania (základné, stredné a vysoké školy) tak významne formujú svojich 
žiakov a študentov. Každodenný kontakt s mladými dáva učiteľom cenné skúsenosti a poznatky. Mládežnícku 
politiku môžu tak nielen prakticky poznať, ale aj sami dotvárať. Možností je veľa. Môžu robiť aktivity priamo v 
škole (vyučovanie, výchova), pre školu (podujatia, projekty), za školu (reprezentácia školy) i po škole (vlastná 
angažovanosť).

Pracovníci s mládežou. Najhlasnejšie by do tvorby politiky mládeže mali prehovoriť tí, u ktorých je mládež 
jadrom pracovnej náplne. Sú to osoby, ktoré pripravujú a organizujú podujatia alebo programy v oblasti práce 
s mládežou. Zamestnanci príslušných úradov a úsekov samosprávneho kraja, miest a obcí riadia a koordinujú 
činnosť mládežníckych organizácií s konkrétnymi cieľmi v oblasti mládeže v príslušnom regióne. Pracovníci 
občianskych združení a neziskových organizácií realizujú projekty a aktivity z vlastnej iniciatívy väčšinou z 
poznania lokálnych potrieb a problémov.

Nadácie sa zameriavajú na získavanie a sústreďovanie financií a usmerňovanie ich efektívneho a účelného 
toku. Členovia registrovaných cirkví a náboženských spoločností sa venujú mládeži v rámci svojej pastoračnej 
alebo evanjelizačnej činnosti. Vychovávateľky z materských škôl sa po komplexnej stránke venujú výchove detí 
v predškolskom veku. Primárne vzdelávanie vhodne dopĺňajú školské kluby detí, školské strediská záujmovej 
činnosti a školské internáty. Manažment voľného času a jeho zmysluplné využitie majú na starosti pracovníci 
centier voľného času. Zážitkové vzdelávanie so silným environmentálnym akcentom umožňujú školy v prírode8.

Dobrovoľníci a tretí sektor. Oblasť dobrovoľníctva mladých ľudí je úzko prepojená s činnosťou organizácií 
tretieho sektora. Je to z dôvodu, že občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie pôsobia väčšinou na 
báze dobrovoľnej činnosti svojich členov a priaznivcov. Uvedené subjekty tak už svojou existenciou prakticky 
podporujú dobrovoľníctvo mládeže. Okrem toho sa zapájajú do aktivít podporujúcich neformálne vzdelávanie 
alebo vytvárajúcich lepšie podmienky pre život a bývanie, napr. obohatením spoločenského a kultúrneho života 
či zlepšením vzájomného spolužitia. Iné sa zameriavajú sa podporu zamestnanosti alebo zahraničných mobilít 
mladých ľudí. V obciach priamo riešia problematiku vidieckej mládeže. Ďalšie majú za cieľ podporu zdravého 
životného štýlu, prevenciu sociálno-patologických javov či sociálnu inklúziu mladých. Z tých významnejších v 
kraji spomeňme Nitriansku komunitnú nadáciu, Asociáciu Divadelná Nitra, OZ Triptych (Kultúrne centrum 
Hidepark), OZ Nástupište 1-12, OZ Meetpoint, Združenie STORM, OZ Odysea mysle, Centrum Slniečko, Centrum 
pre rodinu, YMCA, Slovenský skauting, eRKO9.

Výskumníci. Odbornú kvalitu do mládežníckej scenáristiky prinášajú výskumníci a vedci z príslušných odborov 
vysokých škôl, výskumných ústavov a špecializovaných pracovísk. Za región spomeňme sociologicko-etnologické 
výskumy vidieckej mládeže na Katedre spoločenských vied Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. 

8 Spomenuté subjekty menuje zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; § 2 a 15.
9 Bližšie informácie o organizáciách a ich činnosti nájdete na ich webových stránkach uvedených v zozname použitej literatúry.



7

Či sociologické výskumy mládeže na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. 
Mládež v regiónoch komplexne skúma aj hlavný garant v oblasti výskumu mládeže na Slovensku, organizácia 
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže10.

Podnikatelia. Z dôvodu rastúceho spoločenského významu témy (ne)zamestnanosti, ako aj možnosti 
odovzdávania cenných skúseností je užitočné v čo najväčšej miere zapájať do diskusií o stave a budúcnosti 
mládeže zástupcov podnikateľov, zamestnávateľov a rôznych profesijných zväzov, združení a klubov. Prínosom 
z takýchto diskusií môže byť napríklad špecifikácia požiadaviek dobre zamestnateľného mladého človeka. Mladí 
ľudia sa tiež môžu inšpirovať, poučiť a motivovať k rozbehnutiu vlastného podnikania.

Herci a diváci alebo rozvoj
Všetci vyššie menovaní režiséri a scenáristi sú zároveň hercami alebo divákmi na scéne mládežníckej politiky 
v kraji, prípadne oboje. Európska komisia vyzvala členské štáty, aby podporovali iniciatívy, ktorých cieľom je 
povzbudiť mladých ľudí, aby prebrali svoj podiel zodpovednosti za otázky, ktoré sa ich týkajú, a to prostredníctvom 
dialógu, v rámci ktorého môžu všetci účastníci prezentovať nápady ako zapojiť mladých ľudí do demokratických 
rozhodovacích postupov na všetkých úrovniach11. Prizvime ich a povzbuďme k tvorbe scenárov, k riešeniu 
problémov a výziev v oblasti mládeže12, k aktívnej činnosti v organizáciách, a tých nad 18 rokov minimálne k účasti 
na voľbách, miestnych, regionálnych alebo národných, v ktorých si vyberáme hlavných scenáristov a režisérov aj 
mládežníckej politiky. Tak budeme môcť očakávať ozajstný a udržateľný rozvoj tým správnym smerom. Vtedy aj 
publikum bude tlieskať.

2 NITRIANSKY KRAJ A PRIORITNÁ TÉMA PRAKTIK

2.1 Predpoklady a výzvy kraja
Predpoklady kraja pre tému
Nitriansky kraj je priestorom, v ktorom sa na 
pozadí vzácnych a jedinečných prírodných 
podmienok odohrali veľké historické udalosti. 
Nitriansky kraj a jeho metropola, starobylé mesto 
Nitra, zohrali v dejinách formovania slovenského 
národa, Slovenska, jeho kultúry a vzdelanosti 
významnú úlohu13. Z hľadiska prírodného 
bohatstva vyniká kraj v oblasti termálnych 
prameňov v Podhájskej, Patinciach, Komárne, 
Poľnom Kesove a Štúrove14.

Nitriansky kraj je TOP poľnohospodársky región 
Slovenska. Okrem najväčšej výmery obrábanej 
pôdy má aj najrozsiahlejšiu vinohradnícku oblasť, 
sídli v ňom jediná slovenská poľnohospodárska 
univerzita i Slovenské poľnohospodárske múzeum. 

10 Výsledky výskumov nájdete na stránke: https://www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Vyskumy-katalog-dat.alej
11 Závery Rady z 11. mája 2012 o podpore tvorivého a inovačného potenciálu mladých ľudí (2012/C 169/01). 2012. s.2
12 V ďalšej kapitole priblížime tri identifikované súčasné veľké výzvy v oblasti mládeže v Nitrianskom kraji.
13 Webovské sídlo Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. www.unsk.sk
14 Program rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012-2018.
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Nachádza sa tu najväčšia poľnohospodárska výstavná plocha Agrokomplex, viacero špecializovaných ústavov a 
pracovísk a napokon má najviac rozvinuté nástroje podpory rozvoja vidieka (špeciálny grantový program Leader 
NSK na podporu regionálneho rozvoja spôsobom zdola nahor, najvyšší počet Miestnych akčných skupín). Kraj 
je predurčený na objavovanie a ochranu nášho najstaršieho kultúrneho a historického dedičstva (sv. Cyril a 
Metod, Pribina, sv. Svorad, prvý kresťanský kostol, prvé písomné zmienky – Zoborské listiny). Okrem najstarších 
známych historických sídel na našom území (Nitra, Bojná) tu sídli Archeologický ústav SAV, viacero múzeí, 
katedry Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (katedry kulturológie, etnológie a folkloristiky, Ústav pre výskum 
kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda a pod.), ako aj doposiaľ jediná maďarská vysoká škola na Slovensku 
(Szeleyho univerzita v Komárne).

Výzvy v oblasti mládeže v Nitrianskom kraji
V Nitrianskom kraji vnímame v súčasnosti v oblasti mládeže, práce s mládežou a mládežníckej politiky ako 
najcitlivejšie a najpálčivejšie nasledovné tri výzvy.

Výzva 1: Vidiek. Nitriansky kraj je najvidieckejším regiónom Slovenska a aj z vyššie uvedených predpokladov 
kraja je pochopiteľný záujem o mládež žijúcu na vidieku, o jej poznanie, podporu a v neposlednom rade udržanie. 
Podľa Moravčíkovej nie je možné vnímať týchto mladých ľudí ako cieľovú skupinu len v spojení s budúcnosťou a 
rozvojom vidieka. „Je to reálne existujúca skupina, ktorá môže výrazným spôsobom prispieť k súčasnému rozvoju 
vidieckych komunít, avšak potrebuje k tomu určité stimuly a podporu vo všetkých možných oblastiach participácie“.15 
Vidiecky život má svoj osobitý kolobeh a vzťahy medzi občanmi sú inak štruktúrované ako v mestách. Preto je 
„participáciu vidieckej mládeže nevyhnutné presadzovať a rozvíjať na medzigeneračnej báze v podobe otvoreného 
dialógu, resp. premosťovaním záujmov či aktivít rôznych vekových skupín“. 16

Výzva 2: Dialóg. Pod výzvou po dialógu myslíme súčasne na niekoľko pálčivých oblastí. Nitriansky kraj je 
vhodným miestom pre dialóg národností. Žije tu najväčší podiel občanov maďarskej národnosti (24,6%17) a 
napriek dlhodobému a harmonickému spolužitiu v národnostne zmiešaných oblastiach sa v kraji (a to nielen 
v našom) prejavujú extrémistické nálady a činy. S kým iným začať o tom hovoriť a vzájomným počúvaním sa 
spoznávať ako s mladými ľuďmi naprieč celým krajom. Historické dejisko počiatkov kresťanstva – Nitrava je 
predurčená dotknúť sa v rozhovoroch s mládežou aj citlivých etických otázok, pri ktorých ani akademické a 
spoločenské elity nevedia stále nájsť univerzálne uspokojivé odpovede (napr. počatie, eutanázia, tradičná rodina).

Výzva Dialóg volá aj po väčšom zapájaní (sa) mladých aktívnych ľudí do verejného života, lebo práve oni môžu byť 
hybnou silou kraja a sú jeho budúcnosťou.

V neposlednom rade treba hľadať spôsoby začatia komunikácie s neorganizovanou či rizikovou mládežou, a tým 
predchádzať vzniku rôznych sociopatologických javov.

Výzva 3: Sieť. V záveroch z výskumu vidieckej mládeže Moravčíková konštatuje, že „dôležitou výzvou je sieťovanie 
mládežníckych aktivít v rámci lokalít, mikroregiónov i regiónov, pretože izolované aktivity nemusia mať dostatočný 
rozvojový efekt.18 Neplatí to len v priestore vidieckom, ale aj mestskom. 

15 Danka Moravčíková a kol.: Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka. SPU v Nitre, 2013. Spracované pre projekt č. 330TT1001313: Aktivizácia 
mládeže v rozvoji vidieka (kód projektu 330TT1001313); Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013: Opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie 
(http://www.fem.uniag.sk/fem/AMRV/)
16 Ibid.
17 Podľa údajov ŠÚSR k 31.12.2013.
18 Danka Moravčíková a kol.: Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka. SPU v Nitre, 2013. Spracované pre projekt č. 330TT1001313: Aktivizácia 
mládeže v rozvoji vidieka (kód projektu 330TT1001313); Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013: Opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie 
(http://www.fem.uniag.sk/fem/AMRV/)
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Myšlienka networkingu môže byť tiež ponímaná dvojako. Veľmi účelné a funkčné sú siete pozostávajúce zo 
subjektov podobného charakteru, ktoré si takto môžu vymieňať odborné skúsenosti a v spoločných projektoch 
rýchlejšie napredovať. V našom priestore je to napr. sieť aktívnych mládežníckych organizácií a neformálnych 
združení s názvom Dobromapa (www.dobromapa.sk). Iným typom môže byť sieť všetkých subjektov, ktoré 
svojím pôsobením zasahujú do oblasti práce s mládežou v regióne, či už sú zo sektora verejného, súkromného 
alebo neziskového. Jej ambíciou by bolo komplexné podchytenie a riešenie celého spektra úloh a problémov v 
danej oblasti.

Otázku, ako odpovedať na tieto tri výzvy, si položili autori NP PRAKTIK. S prihliadnutím na charakter regiónu 
identifikovali ako vhodný spôsob podporiť rozvoj praktických zručností, ktorých hodnota stúpa práve vo vidieckom 
prostredí. Praktických zručností je však veľa. Tvorcovia projektu našli oblasť, ktorá v sebe ukrýva spoznávanie 
historického a kultúrneho bohatstva (napr. tradičné ľudové tradície), ako aj potenciál znovuobjavenia slovenského 
vidieka u mladých ľudí. Touto oblasťou je Práca s drobným materiálom. A čo všetko v sebe skrýva, to sa dozvieme 
z nasledovných riadkov.

2.2 Práca s drobným materiálom 
        a rozvoj praktických zručností
Dobrá dispozícia – drobná pozornosť
Drobný materiál je súhrnný názov pre rozličné suroviny a produkty, ktoré by sme v bežnej praxi možno ani 
materiálmi nenazvali. Delí sa na základe pôvodu na prírodný a technický, resp. primárny a druhotný. Prírodný/
primárny zahŕňa napr. šišky, konáriky, semienka, kvety, kamienky. Technický/druhotný napr. všetko vyhodené 
(odpad), rozobraté (súčiastky z pokazeného rádia, mobilu), nedokončené (polotovary, tvarovacie hmoty). Drobný 
materiál je charakteristický tým, že je ľahko dostupný. Jeho určujúcou vlastnosťou nie je ani tak jeho veľkosť, ako 
jeho dispozícia. Je k dispozícii, pretože sa nájde v okolí, pretože je vyhodený v smetnom koši, pretože je v komore, 
v kuchyni. Drobná je skôr pozornosť, ktorú mu zatiaľ venujeme. Jedným z cieľov vzdelávania v NP PRAKTIK je 
upútať pozornosť na tento materiál a jeho potenciál, rozšíriť jeho konotácie.

Práca s drobným materiálom
Práca s drobným materiálom zahŕňa prvoplánovo oboznámenie sa s prácou v umeleckých remeslách a 
špecifikáciu rôznych pracovných postupov (točenie na kruhu, modelovanie z hliny, glazúrovanie, plstenie, 
smaltovanie, kresba, grafika, maľba, ručný papier). Skrýva v sebe ale aj nevídané možnosti využitia v modernom 
živote a nenásilného a neformálneho oboznámenia sa s veľkými súčasnými témami (globálne vzdelávanie, 
environmentalistika, diverzita).

Práca s drobným materiálom je zmysluplnou alternatívou využitia voľného času, nakoľko ponúka zážitok z 
tvorivosti a rozvíja fantáziu prostredníctvom rôznych aktivít pre vekovo neobmedzenú skupinu. Človek pri nej 
spoznáva tradičné materiály v ľudovej tvorbe, ako aj nové materiály, napr. pri práci s recyklovaným materiálom. 
Ručné práce môžu byť jedným zo spôsobov sebarealizácie a vlastnej podnikateľskej činnosti, napr. v tvorbe 
handmade produktov alebo v prieniku niektorého tradičného remesla a umenia19. Z pohľadu iného prospechu 
„navodzujú ručné práce stav hlbokého pokoja, zníženie srdcovej frekvencie, krvného tlaku, rýchlosti dýchania a 
svalového napätia. Ochraňujú pred demenciou, pretože aktivizujú uvoľnenie dopamínu, ktorý stimuluje pamäť, 
schopnosť udržať pozornosť, kreatívne riešiť problémy a túžbu po sexe“20.

19 Množstvo príkladov takýchto typov podnikaní mladých ľudí možno vidieť napr. na portáli http://www.sashe.sk/. 
20 Lišháková, G.: Uštrikujete si molekulu túžby. In: NOTA BENE 03/2015.
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Hlbšie pochopenie významu témy
Výsledkom aktivít v práci s drobným materiálom 
môže byť niečo opätovne využiteľné, užitočné, napr. 
z vyhodených PET fliaš originálny farebný kryt na 
svietidlo. Veľmi často je cieľom práce„iba“ samotná 
krása a/alebo význam vytvoreného diela, napr. 
obraz zo semienok, ktorý nesie nejakú myšlienku. 
Veď nielen chlebom je človek živý. Pomôcť pochopiť 
nám to môžu dva nasledovné známe výroky.

Mysli globálne, konaj lokálne. (David Brower) 
Práca s drobným materiálom je takmer výlučne 
lokálnou činnosťou, ktorá smeruje k oživeniu 
tradičnej kultúry, k využitiu niečoho zbytočného, 
vyhodeného, alebo k vytvoreniu niečoho krásneho 
či zmysluplného. Všetky tieto ciele majú charakter 
určitého širšieho prínosu. Teda konaj lokálne, mysli 
širšie, ďalej, hlbšie, vyššie.

Malé je krásne. (E. F. Schumacher) Ešte viac 
sa priblížime k pochopeniu práce s drobným 
materiálom cez kratučkú interpretáciu citátu Malé 
je krásne (Small is beautiful). Na/v malom (priestore, predmete, procese) sa dá ľahšie vidieť detailný priebeh 
vzniku, premeny, ako aj vlastnosti konkrétnej veci. Potom v tejto veci môžeme odhaliť jej krásu a hodnotu, jej 
dobro(?). V kontexte práce s drobným materiálom je drobné dobré.

Širšie využitie a súvislosti témy
Téma práce s drobným materiálom zahŕňa jednak návrat ku koreňom miestnej kultúry v oživení tradičných 
remesiel, folklóru a použití starých umeleckých techník, materiálov, postupov. Podobne a pre porovnanie sa dá 
poukázať na iné kultúry, ako aj na nové materiály. Zároveň však práca s drobným materiálom ponúka možnosť 
sebavyjadrenia a môže viesť k budúcemu sebauplatneniu a to aj v priestore slovenského vidieka. Téma ukazuje 
úzke, obojstranne závislé a plodné prepojenie krajiny a človeka vo vidieckom prostredí (poľnohospodárstvo – 
remeslá – folklór – životné prostredie – duševné zdravie).

Stretnutie mládeže s drobným materiálom
Veľa ľudí staršej generácie sa môže domnievať, že sa mladí ľudia vo voľnom čase iba bezmyšlienkovito zabávajú 
a užívajú si. Avšak za túžbou niečo zažiť je aj túžba viac sa dozvedieť niečo o sebe, svojom okolí a o svete, vyjadriť 
sa k dianiu okolo seba a aktívne niečo spraviť. Mladí ľudia majú radi pestrosť názorov, chcú žiť v zdravom, 
peknom a podnetnom prostredí. Chcú byť sebestační, lebo túžia po slobode. Chcú byť jedineční a zaujímaví. 
Jednou z kreatívnych možností ako to dosiahnuť je práca s drobným materiálom, ak sa im predstaví pútavo a v 
širších súvislostiach. „Potrebujem to zažiť naplno,“ hovoria. Aj preto sa Národný projekt PRAKTIK pri inovatívnom 
uchopení témy práce s drobným materiálom a tvorbe aktivít inšpiroval práve zážitkovou pedagogikou. Vo 
vzdelávaniach budú pracovníkom s mládežou neformálnym spôsobom ponúknuté nové nápady, inšpirácie a 
poznatky o modernej, cielenej a atraktívnej práci s mládežou.

Výroba kvetiny z plastovej fľaše



1121 Výskumy sú dostupné na stránke https://www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Vyskumy-katalog-dat.alej.

3 PRÁCA EXPERTNEJ SKUPINY

3.1 Tvorba vzdelávacieho Národného programu PRAKTIK
Výskumy, ktoré realizovala v posledných rokoch organizácia IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže21, poukazujú na 
základné potreby v oblasti vzdelávania a výchovy: prinášať inovatívne prístupy a kreativitu (napr. prostredníctvom 
rozvíjania zážitkového učenia), zohľadňovať novo sa vynárajúce potreby v skupine detí a mládeže a vytvárať 
možnosti ďalšieho rozvoja ľudských zdrojov profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou.

Národný projekt PRAKTIK reaguje na vyššie uvedené potreby mládeže priamou ponukou výchovno-vzdelávacích 
programov, ktoré využívajú moderné prístupy v súlade s aktuálnymi svetovými trendmi. Pracovníci s mládežou 
tak môžu získať špecifické kompetencie na prácu s organizovanou aj neorganizovanou mládežou využiteľné aj po 
skončení projektu.

NP PRAKTIK zohľadňuje aj regionálny aspekt potrieb pracovníkov s mládežou vytvorením regionálnych 
Tematických centier mládeže. Tie zabezpečia sústredenie know-how a inšpirácií vo svojej krajskej téme. Poznatky 
budú potom sprostredkovávať cez tvorbu komplexných vzdelávacích programov a metodík so špeciálnym 
dôrazom na výchovu zážitkom.

K tvorbe akreditovaného tematického vzdelávacieho programu v krajskej téme Praktik – rozvoj praktických 
zručností pri práci s drobnými materiálmi bola vytvorená sedemčlenná expertná skupina. Stretli sa v nej odborníci 
z rôznych organizácií a inštitúcií, ktorí dlhodobo pôsobia v téme alebo v práci s mládežou. Vďaka tomu disponovali 
rôznymi prístupmi a pohľadmi na kreatívne využitie drobného materiálu vo vzdelávaní.

„Nitrianska“ expertná skupina bola pestrou zmesou odborných znalostí a užitočných skúseností. 
Expertky svojím vzdelaním pokrývali oblasti pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, prírodných, technických aj 
poľnohospodárskych vied, oblasti umenia, folkloristiky, psychológie a plánovania. Disponovali poznatkami o 
mládeži, či už z praxe alebo z výskumnej činnosti. Mali dlhoročné organizačné a riadiace zručnosti v tvorbe a 
riadení detských táborov, tvorivých dielní pre deti hudobného, výtvarného, dramatického charakteru či dielničiek 
ručných prác.

Zuzana Godálová, garantka vzdelávacieho programu - Expertka využila svoje bohaté skúsenosti z tvorby 
a organizovania podujatí doma i v zahraničí. Na základe svojich jazykových znalostí, kontaktov a vzdelania 
(odbor Súčasné výtvarné umenie na Fakulte umení Hallam University, Sheffield) bola neoceniteľným prínosom v 
reflektovaní aktuálnych trendov v kultúre mládeže, jej motivovaní, zapájaní a vzdelávaní. Expertka zúročila svoje 
pestré pracovné skúsenosti z oblasti neformálneho vzdelávania, v súčasnosti predovšetkým ako predsedníčka 
a spoluzakladateľka OZ Nástupište 1-12 a Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru. Na základe týchto 
skúseností ako aj po zhodnotení práce v expertnej skupine sa stala garantom vzdelávacieho programu.

Cieľ a postup práce
Cieľ. Každá pracovná skupina mala za úlohu vypracovať rámec a obsah vzdelávacieho programu v príslušnej 
téme kraja. Základnou podmienkou bolo, aby program obsahoval teoretickú a praktickú prípravu a praktické 
overenie získaných kompetencií formou tvorby a realizácie zážitkového tábora.

Postup. Úlohou a cieľom expertnej skupiny bolo vytvorenie obsahu vzdelávacieho programu a príprava 
podkladov na jeho akreditáciu. Experti absolvovali tuzemské a zahraničné pracovné cesty s cieľom oboznámiť sa 
s aktuálnymi trendmi pri tvorbe inovatívnych programov. 
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Na základe svojich skúseností, poznatkov z ciest a spoločnej práce na pracovných stretnutiach identifikovali nosné 
témy potrebné pre získanie požadovaných kompetencií absolventov vzdelávania NP PRAKTIK. Na nich stavali 
jednotlivé vzdelávacie bloky a aktivity.

Pri analýze práce s drobným materiálom sa expertky zhodli v tom, že vzdelávacie aktivity v tejto téme sú tradičnými 
v oblasti neformálneho vzdelávania mládeže, napr. v činnosti centier voľného času. Na jej inováciu a zatraktívnenie 
pre súčasnú mládež ju nestačí len obohatiť o najnovšie kreatívne techniky. Prácu s drobným materiálom treba 
obohatiť o ďalší rozmer, v ktorom by prinášala aktuálne zaujímavé svetové alebo mládežnícke témy.

Expertná skupina sa inšpirovala predpokladmi, z ktorých vychádzal NP PRAKTIK, keď identifikoval 7 kľúčových 
tém pre slovenskú mládež (7 krajských tém). Nitrianska krajská téma môže v sebe ako pridanú hodnotu prinášať 
praktický zážitok a priblíženie či pochopenie niektorých z týchto tém priamo pri práci s drobným materiálom. 
Po analýzach možného prepojenia a vzájomnej kompatibility identifikovala ako „pridané“ či doplnkové témy: 
globálne vzdelávanie, rôznorodosť, environmentálny zážitok a sebavyjadrenie.

3.2 Štruktúra a prínos vzdelávania
Vzdelávací plán sa skladá z troch častí. Pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci absolvujú najprv oddelene 
vstupnú prípravu Štartér. Po jej úspešnom zvládnutí sa spoločne zúčastnia teoreticko-praktickej prípravy s 
názvom Rabaka, ktorej praktickým overením je príprava a realizácia zážitkového tábora nazvaného Zaži-to. 
Úspešní účastníci vzdelávacích aktivít získajú vydané 2 osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávania v 
oblasti špecializovaných činností práce s mládežou podľa Zákona 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou – 
jedno za Štartér a jedno za Rabaku.

Štartér
Pomenovanie Štartér nesie vstup do celého vzdelávacieho systému v projekte. Tvoria ho 2 akreditované 
vzdelávacie programy. Program pre pracovníkov s mládežou sa zameriava na koučing, mentoring a supervíziu 
v práci s mládežou. Program pre mládežníckych vedúcich smeruje k nadobudnutiu organizačných zručností 
dobrovoľníkov pre prípravu krátkodobých aj dlhodobých aktivít s deťmi a mládežou. Vstupný program je spojený 
aj s overením novozískaných kompetencií prostredníctvom prípravy, realizácie a vyhodnotenia krátkodobej 
aktivity pre skupinu približne dvadsiatich detí.

Rabaka a Zaži-to
Vzdelávací program Rabaka tvoria 2 školenia o dĺžke spolu 110 hodín. Rabaka je 6-dňové školenie prezenčnej 
formy v rozsahu 50 hodín. Overenie Rabaky v praxi má názov Zaži-to a je to 7-dňové školenie v rozsahu 60 hodín, 
v rámci ktorého sa organizuje 5-dňový zážitkový tábor pre deti vo veku 7-24 rokov.

Primárnou cieľovou skupinou vzdelávaní sú pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci. Podmienkou účasti na 
Rabake je úspešné absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu Štartér.

Absolvent vzdelávania získa spôsobilosť pre kvalifikovanú odbornú tvorivosť v práci s mládežou. Osvojí si 
poznatky a zručnosti z oblasti neformálneho vzdelávania, akými sú medzigeneračná komunikácia a prezentácia, 
poskytovanie cielenej spätnej väzby, tímová spolupráca či dynamika skupiny. Naučí sa vytvárať pozitívnu náladu v 
skupine. Informácie bude vedieť interpretovať v dialógu. Vzdelávanie zdôrazní prístup, ako akceptovať a venovať 
pozornosť účastníkovi ako jedinečnej bytosti, podporiť jeho talent a kreativitu v rôznych umeleckých smeroch.

Účastník sa presvedčí o dôležitosti rôznorodosti medzi ľuďmi a vzájomného prepojenia pri spoločnej práci a 
tvorbe z rôznych materiálov. Naučí sa spracovávať moderné materiály pri ručnej výrobe, aj ako táto činnosť môže 
pomôcť rozvoju motoriky a kreativity mladých ľudí a ich osobnostnému rastu. 
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22 Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. (Koncepčný materiál pre oblasť štátnej politiky vo vzťahu k mládeži). 
2013, s.7.

Budú mu poskytnuté znalosti ako prepojiť jednotlivé disciplíny a aktivity a vytvoriť dialóg medzi nimi. Získa 
kompetencie, ako u mladých ľudí podporovať ich podnikavosť, tvorivosť a inovatívnosť, ktoré sú jednými 
z kľúčových kompetencií mladých ľudí pomáhajúce rozvíjať ich potenciál v zamestnaní alebo v podnikaní22.

Inovatívny a kreatívny prístup pri tvorbe metodiky
Inovatívni sme v samotnom spôsobe vzdelávania, ktoré bude „prísne“ neformálne. Nebude to jednosmerný 
a ani striedavý tok informácií. Bude to zmes zážitkov a poznatkov v ľahko stráviteľných kapsliach. Pridanou 
hodnotou k práci s drobným materiálom bude jej prepojenie s veľkými a pálčivými témami súčasnosti, akými sú 
rozvoj morálnych postojov účastníkov voči svetu/planéte (globálne vzdelávanie), voči odlišnostiam a pestrosti 
v ňom (rôznorodosť), voči životnému prostrediu (environmentálno) i voči sebe samému (sebapochopenie – 
sebavyjadrenie – sebauplatnenie).

Témy pridanej hodnoty k práci s drobným materiálom
Globálne vzdelávanie. V pozadí všetkých aktivít a metód práce s drobným materiálom sa vznáša možnosť 
na malom priestore a v malej veci pochopiť a uchopiť globálne súvislosti. Príkladom môže byť tvorivá práca s 
odpadom (napr. rolky z toaletného papiera, vyhodený pokazený mobilný telefón), pri ktorej sa účastník súčasne 
dozvie o kolobehu nejakého materiálu vrátane celého príbehu jeho výroby. Tá je často spojená s nezmyselným 
plytvaním prírodných zdrojov či bezohľadným, ako sa hovorilo - vykorisťovateľským prístupom k zamestnancom.

Rôznorodosť. Realizáciou vzdelávacieho bloku Drobné je pestré umožníme účastníkom spoznať na základe 
rôznorodosti materiálu zákonitosti v spoločnosti a v prírode. Každý účastník vzdelávania sa stane súčasťou 
spoznávania a porozumenia rôznym skupinám komunít, národov, národností, ktoré sú v súčasnosti v rôznom 
stupni spolunažívania, aj poznania. Na základe vnímania rôznorodosti a samozrejmej pestrosti v prírode sa budú 
aj v ľudskej spoločnosti hľadať podmienky pre spolunažívanie a spoznávanie seba cez iné kultúry a ich zvyklosti, 
ako aj cez naše rôzne regionálne tradície a národopis.

Environmentálne povedomie. Cieľom bloku 
Drobný envirozážitok je sprostredkovať nové a rozšíriť 
už získané poznatky a zručnosti u pracovníkov 
s mládežou a mládežníckych vedúcich v oblasti 
kreatívnej činnosti a tvorby s drobnými prírodnými 
materiálmi a odpadmi (recyklovateľnými 
materiálmi) tak, aby boli schopní realizovať tvorivé 
aktivity zamerané na rozvoj pozitívneho vzťahu k 
životnému prostrediu v neformálnom vzdelávaní, 
ako aj dozvedieť sa, ako efektívne chrániť a 
zveľaďovať životné prostredie.

Hudobné nástroje z drobného materiálu
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Sebavyjadrenie. Vo vzdelávacom bloku Vyjadri sa drobným materiálom sa účastníci naučia prezentovať a 
vyjadriť seba samého, svoju prácu, aktivity, myšlienky či činy rôznymi spôsobmi - textom, slovom, zvukom, 
obrazom. Na pozadí práce s drobným materiálom a kreatívnej činnosti s tým spojenej si budú skúšať vzájomne 
sa akceptovať ako svojské a jedinečné bytosti. V tomto bloku sa vzájomne prelínajú aktivity na podporu talentu 
a kreativity v rôznych umeleckých smeroch s aktivitami, ktoré vedú účastníka k pozorovaniu a vnímaniu jedinca, 
k prijímaniu jeho postojov a názorov.

4 Tematické centrum mládeže
Prečože tu vaše TéCéeMko je?
Tematické centrá mládeže alebo po našom TéCéeMká vznikli v jednotlivých krajských mestách za účelom 
zabezpečenia realizácie aktivít Národného projektu PRAKTIK. Hlavnou náplňou ich práce je koordinácia tvorby a 
organizácie vzdelávacích programov. Súčasne sa majú počas doby trvania projektu snažiť metodicky usmerňovať 
regionálne inštitúcie aktívne v oblasti práce s mládežou. Úlohou TéCéeMiek je poskytovanie komplexnej podpory 
práce s mládežou priamo v regióne.

Tematické centrum mládeže pre Nitriansky kraj tvorí tím 5 pracovníkov, z čoho sú 3 regionálni odborní riešitelia 
(pre každú hlavnú aktivitu národného projektu) a dvaja odborníci na vzdelávanie. TéCéeMko je otvorené mladým 
ľuďom, ktorí hľadajú informácie alebo radu, či už v oblasti vzdelávania alebo nasmerovania. TéCéeMko je tu aj pre 
širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o problematiku mládeže a práce s mládežou.

TéCéeMko – znalostí všakovakých stredisko
TCM ako znalostí všakovakých stredisko, alebo 
po JÚĽŠovsky23 znalostné centrum, vyhľadáva a 
oslovuje expertov v krajskej téme na Slovensku 
i v zahraničí. Vytvára neformálnu sieť expertov, 
informuje ich o svojej činnosti a zameraní. Mapuje 
situáciu v téme Práca s drobným materiálom. 
Vytvára a následne pravidelne aktualizuje databázu 
existujúcich informácií v nej. Zbiera príklady 
dobrej praxe a kontakty na inštitúcie pôsobiace v 
danej téme a tvorí prehľad zdrojov podporujúcich 
jej rozvoj. TéCéeMko v prvom roku projektu 
zorganizovalo niekoľko domácich a zahraničných 
študijných návštev za účelom získania know-how 
v danej téme. Toto know-how sa snaží aktualizovať 
a organizovať diseminačné aktivity zamerané na 
jeho sprostredkovanie osobám a organizáciám, 
ktorým by bolo na prospech.

23 JÚĽŠ – Jazykový ústav Ľudovíta Štúra, garant spisovnej slovenčiny.

Tábor Zaži-to, Mojmírovce, Február 2015
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TéCéeMko – vzdelávaní inovatívnych spoluriaditeľ  a tvoriteľ
Ako koordinátor a tvorca inovatívnych 
vzdelávaní TéCéeMko facilitovalo a 
usmerňovalo pracovnú skupinu expertov 
pri príprave inovatívneho vzdelávacieho 
programu Rabaka. Spoločne sa tak vytvorili 
podklady pre prácu, definovali nové oblasti 
v téme, prístupy, ktoré treba inovovať v 
obsahu alebo metodike. Identifikovali sa 
kompetencie, ktoré je nutné rozvíjať vo 
vzdelávacích programoch. Pripravili sa 
podklady pre akreditáciu vzdelávania. Po 
preverení metodík v praxi ich bude TCM spolu 
s expertmi a vybranými odborníkmi na tému 
ďalej prehodnocovať a v následnosti na to 
aktualizovať.

TéCéeMko – v téme NP PRAKTIK aktivít vzdelávacích uskutočňovateľ
TCM pripravuje kalendárny plán a vypracováva ponuku vzdelávaní v prioritnej téme. Priamo oslovuje zariadenia 
a združenia aktívne v oblasti práce s mládežou v regióne s ponukou vzdelávaní a medializuje ponuku vzdelávaní. 
Komunikuje s príslušnými úradmi pri podpore šírenia informácií o možnosti ďalšieho vzdelávania v práci s 
mládežou. Zisťuje záujem o vzdelávacie aktivity a vytvára databázu potenciálnych záujemcov. Odporúča a 
oslovuje zariadenia v regióne (rôzne subjekty, ktoré pôsobia v práci s mládežou) vhodné na vzdelávacie aktivity. 
Koordinuje prípravu metodík (tlačená forma, video metodiky), ich vydanie a šírenie. Vytvára prehľady, štatistiky 
a komplexné hodnotenia vzdelávacích aktivít TCM.

TéCéeMko – v práci s mládežou v programoch našepkávač
TCM v oblasti podpory, poradenstva a konzultácií v programoch a projektoch v práci s mládežou upozorňuje na 
aktuálne výzvy k programom v práci s mládežou. Vytvára priestor na konzultácie (informačné dni, skupinové 
a individuálne konzultácie). Osobne vyhľadáva a oslovuje vhodné cieľové skupiny (pre ktoré sú programy a 
projekty vhodné, no nezapájajú sa z rôznych dôvodov do výziev) s ponukou a poradenstvom. Sleduje úspešnosť 
programov a projektov MŠVVaŠ SR v regióne na základe dodaných centrálnych informácií. Sleduje a šíri informácie 
o aktuálnych výzvach vzťahujúcich sa na daný región (dotácie obcí a miest, miestne/regionálne nadácie, miestne 
firemné nadácie). Napokon sleduje aj využitie a úspešnosť regionálnych výziev.

TéCéeMko – dát regionálnych stredisko
Ako regionálne dátové centrum TCM identifikuje cieľové skupiny na úrovni regiónu a organizácie pracujúcie s 
cieľovými skupinami so špeciálnym dôrazom na znevýhodnené skupiny mládeže. Realizuje zber regionálnych 
informácií na základe centrálneho (národného) plánu rôznymi formami a metódami. Taktiež spracováva 
regionálne dáta do výstupov a posúva výstupy zainteresovaným stranám (samosprávy, inštitúcie, donori, úrady).

TéCéeMko – samosprávy regionálnej služobník
S regionálnou samosprávou v oblasti práce s mládežou komunikuje o jej prioritách a v súvislosti s prioritami 
poskytuje informácie o potrebách cieľových skupín v regióne. Vytvára odborné podklady pre tvorbu strategických 
dokumentov regionálnej práce s mládežou, ako aj vlastné inovatívne podklady a vlastné návrhy opatrení v práci 
s mládežou pre regionálne samosprávy.

Infodeň TCM v Nitre, Máj 2014
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TCM informuje cieľové skupiny a 
kľúčových aktérov v regióne (vrátane 
zamestnávateľov) o plánoch a 
konzultuje s nimi ich obsah a formu. 
Vyhodnocuje napĺňanie koncepcie 
práce s mládežou na úrovni regiónu. 
Vytvára a diseminuje populárne 
formy strategických dokumentov 
pre zainteresované cieľové skupiny, 
vrátane samotnej mládeže.

TéCéeMko – prístupu inkluzívneho tvoriteľ  a uskutočňovateľ
V rámci podpory inklúzie v oblasti práce s mládežou vypracováva TCM audit svojej dostupnosti a prístupnosti 
znevýhodneným cieľovým skupinám. Vytvára výstupný dokument z auditu a navrhuje vhodné opatrenia. Sleduje 
dodržiavanie inkluzívneho prístupu v opatreniach práce s mládežou na úrovni regiónu (tzv. watch-dog inklúzie). 
Vytvára priaznivú klímu pre uplatňovanie inkluzívneho prístupu prostredníctvom špeciálnych opatrení.
 

Deň otvorených dverí TCM Nitra, 19.11.2014
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ZÁVER
V  dnešnom globálnom svete sa aj v  našom Nitrianskom kraji nachádzame v  čase PO – po  technologickom 
pokroku. V dobe, kedy technológie ovládli a rozdupali starý svet. Niekto hovorí Starý – Dobrý, my sa pýtame: 
Starý – Skutočný? Technológie môžu zvrchovane udávať tempo a my sa pýtame: Starý – Pomalý?

V  tomto čase prichádzame s  projektom, ktorého opis aj súvislosti sme predstavili v  tejto publikácii. So 
vzdelávaním, v ktorom sa ideme pomalým pohybom obrátiť späť, do tradícií, do polí, do starej dobrej prírody. Aj 
preto, že Nitriansky kraj sa tým smerom stále snaží pozerať. 

Práca s drobným materiálom prináša aj iné ako rozumové poznávanie. Umožňuje stretnutie so skutočným svetom, 
ktorému však podmienene predchádza spomalenie a  ktoré prirodzene prechádza v  splynutie, odegoizovanie 
a tichý návrat.

Čínsky drak z Tábora Zaži-to, Mojmírovce, Marec 2015
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IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

je príspevková organizácia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pripravuje a riadi 
množstvo zaujímavých programov a projektov pre mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a ľudí zodpovedných 
za mládežnícku politiku. Snaží sa o to, aby mladí ľudia poznali svoje možnosti, boli aktívni a pracovali na sebe 
tak, aby boli raz úspešní a uplatnili sa na trhu práce. IUVENTA vychováva mládež k ľudským právam, podporuje 
rozvoj dobrovoľníctva, vzdelávacie programy a tiež mladé talenty.

IUVENTA je realizátorom národných projektov v  oblasti práce s  mládežou KomPrax – Kompetencie pre prax 
a PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, ktoré sú podporené z Európske-
ho sociálneho fondu. Zároveň administruje Programy pre mládež na roky 2014 – 2020 MŠVVaŠ SR, je národnou 
agentúrou Programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a národným partnerom európskej informačnej 
siete pre mládež Eurodesk.
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SK-811 04 Bratislava 1
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web: www.iuventa.sk
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