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ÚVOD 
V Trnavskom kraji žije vyše 200  000 mladých ľudí vo veku do 30 rokov a  naším cieľom je zlepšovanie ich 
každodenného života. Ak si jedným/jednou z tejto obrovskej skupiny ľudí a rozmýšľaš o tom, že by si chcel/a aj do 
svojho života vniesť nejaký nový rozmer, neváhaj a obráť sa na nás – na Tematické centrum mládeže pre Trnavský 
kraj (TCM), ktoré je regionálnou pobočkou organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Poskytneme ti 
užitočné informácie o možnostiach, ktoré ponúkajú jednotlivé mestá a obce naprieč celým Trnavským krajom. 
Možno napríklad uvažuješ o tom, že by si chcel/a žiť zdravšie a chceš vedieť o možnostiach športového vyžitia 
v tvojom okolí. Možno patríš medzi tých, ktorí považujú za rozumné, ďalej si dopĺňať vzdelanie či rozvíjať svoje 
schopnosti a zručnosti, aby si sa dokázal/a lepšie presadiť na pracovnom trhu. Mohlo ti tiež napadnúť, že chceš svoj 
voľný čas venovať pomoci druhým ľuďom a chceš sa zapojiť do nejakej dobrovoľníckej činnosti, alebo občianskej 
iniciatívy. A možné je aj to, že práve tebe vŕtajú v hlave dobré nápady a hľadáš niekoho, kto by ti poradil ako začať 
a kde získať podporu pre tvoj vlastný projekt. V tom všetkom ti vieme poradiť, stačí ak sa na nás obrátiš. 

Okrem toho, že ti vieme poskytnúť veľa informácií o možnostiach pre mladých ľudí v Trnavskom kraji, venujeme 
sa prioritne téme zdravie a zdravý životný štýl. V rámci tejto našej činnosti sme realizovali neformálny vzdelávací 
program, zameraný na zvyšovanie kompetencií dobrovoľných aj profesionálnych pracovníkov s mládežou. 
Prostredníctvom tohto programu sa účastníci zdokonalili pri príprave a  realizácii inovatívnych zážitkových 
vzdelávacích programov, zameraných na tému zdravého životného štýlu. Ak sa pozorne začítaš do kapitol 2 a 3 
tejto publikácie, razom zistíš, že išlo o skvelý program, ktorého primárnym cieľom bolo upriamiť pozornosť na 
inovatívne metódy vzdelávania, konkrétne na prepájanie učenia sa s intenzívnymi zážitkami. O tom, že spojenie 
procesu učenia so zážitkami prináša dobré výsledky, sa účastníci vzdelávania presvedčili priamo v  praxi, na 
týždennom tábore za účasti detí a mladých ľudí z Trnavského kraja. Tento tábor bol príležitosťou na to, aby sa vaši 
učitelia a vedúci na vlastné oči a presvedčili o tom, že učenie sa a silné zážitky skrátka patria k sebe. Znie to dobre, 
však? A to ešte nie je všetko, čítajte ďalej a určite sa ešte dočítate všeličo zaujímavé.
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1 ČAS NA ZMENU 

Možno o  tom nevieš, ale fakt, že nie si starší ako 30 rokov, ťa automaticky robí súčasťou obrovskej skupiny 
občanov Slovenskej republiky a Európskej únie. Zlepšiť život tejto skupiny ľudí – a teda zlepšiť aj tvoj život – je 
cieľom mnohých slovenských a európskych iniciatív. Úsilie, ktoré k tomuto cieľu smeruje, je založené na  tomto 
predpoklade: len v prostredí, ktoré je dostatočne priaznivé, sa môže naplno rozvinúť potenciál každého jedného 
z nás. Možno si povieš, že sú to síce pekné, ale prázdne slová a že realita je celkom odlišná. Možno, že máš pravdu, 
ale pozor, táto tvoja pravda platí iba vtedy, ak si od reality a od sveta držíš obrovský a paralyzujúci odstup. Kašli na 
odstup. Vstúp do reality a začni ju pretvárať. Tie prázdne slová sa razom zmenia na rámec, v ktorom je ti umožnené 
konať a tým meniť tvoj život a aj svet k lepšiemu. Chceš zmeniť svoju situáciu, alebo chceš žiť v paralyzujúcom 
odstupe? Pozor, lebo tí, čo žijú v odstupe, sa časom menia na večne ufrflaných hundrošov, neschopných konať 
vo svoj prospech, či v prospech spoločnosti, v ktorej žijú. Ak si za zmenu, odváž sa a urob prvý krok – pokračuj 
v čítaní tejto publikácie. Nájdeš tu užitočné informácie o tom, ako sa aktivizovať, ako sa stať aktívnou súčasťou 
tvojej komunity alebo tvojho mesta, skrátka tvojho sveta, ktorý môžeš následne začať pretvárať tak, aby sa stal 
miestom pre dobrý život.  

Aktivizovať sa môžeš napríklad tak, že sa zapojíš do aktivít, ktoré ti ponúkajú mládežnícke organizácie v tvojom 
okolí. Tematické centrum mládeže (TCM) ti môže pomôcť zorientovať sa v ponuke týchto organizácií a ich aktivít. 
Snažíme sa, byť v  osobnom kontakte s  mládežníckymi organizáciami v Trnavskom kraji a diskutujeme s  nimi 
o tom, čo mladí ľudia najviac potrebujú a ako tieto potreby naplniť. V tejto kapitole si povieme, aký majú mladí 
ľudia v Trnavskom kraji prístup k mládežníckym organizáciám a predstavíme si niektoré z nich, aby si mal/a lepšiu 
predstavu o tom, akú pestrú paletu možností na sebarealizáciu ti ponúkajú.

Je čas! / Zdroj: Youngcitizens.volunteernow
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1.1 Zapni sa, zaktivizuj sa, zaujímaj sa
Ak by si dostal/a otázku, či ťa viac vystihuje slovo záujem alebo slovo nezáujem, pravdepodobne by si na to 
zareagoval/a inou otázkou: záujem o  čo? To by bola správna reakcia, pretože záujem je typ vzťahu. Všetci 
žijeme vo vzťahoch: máme rodinu, priateľov, známych... A existuje ešte jeden typ vzťahu, o ktorom sa obvykle 
nehovorí – vzťah k svetu. Iba málokto si uvedomuje, že svet je niečo, k čomu máme, alebo môžeme mať vzťah. 
Väčšinou svet považujeme za miesto, kde skrátka žijeme a  viac už nič. Svet je pre nás čímsi samozrejmým. 
Pravdou však je, že nijaký vzťah nie je samozrejmosť a  na každom je potrebné neustále pracovať. Tak, ako je 
potrebné neustále sa zaujímať a starať o ľudí, na ktorých nám záleží, je rovnako potrebné zaujímať sa a starať sa 
o svet, v ktorom žijeme, o náš svet. Vždy, keď v tom poľavíme, naše vzťahy sa začínajú zhoršovať a my sa ocitáme 
v akomsi podivnom beztiažovom stave, v ktorom náš život zákonite stráca smer a oporu. 

To, či sa o náš svet a druhých ľudí zaujímame alebo nie, súvisí veľmi úzko s našou aktivitou a pasivitou. Platí, že 
väčšina z nás je väčšinu svojho času pasívna a nemá nijaký, alebo len malý záujem o druhých ľudí a svet okolo 
seba. Väčšinou sme akoby vypnutí a  fungujeme iba vďaka zotrvačnosti. Aj výskumy potvrdzujú, že v  našom 
kraji je oveľa viac mladých, ktorí svoj voľný čas trávia pasívne, nemajú potrebu zdokonaľovať sa, rozvíjať svoje 
schopnosti a získavať nové zručnosti, napríklad s  cieľom pripravovať sa na svoj budúci život. Väčšina mladých 
nemá o  nič alebo skoro o  nič záujem. Mladí ľudia trávia svoj voľný čas najčastejšie vonku s  kamarátmi alebo 
pred televízorom či počítačom.1 Z  istého pohľadu na tom nie je nič zlé. Každý predsa potrebuje občas vypnúť. 
Problémom sa to stáva vtedy, keď už toto „vypínanie sa“, prestáva byť iba občasné a stáva sa hlavným životným 
nastavením mladého človeka. Vtedy je čas položiť si túto otázku: kam dôjdem, keď som väčšinu času vypnutý? 
Človeče, radšej sa zapni a uvidíš, začnú sa diať veci. 

Zostať sedieť vypnutý pred zapnutým počítačom či televízorom, nič nerobiť a  skrývať sa pred svetom a  jeho 
problémami, to nikam nevedie, nič nové sa pri tom nenaučíš a nikam sa neposunieš. Skús sa radšej poobzerať 
okolo seba, porozmýšľaj nad tým, čo môžeš urobiť navyše, zisti aké máš možnosti a ešte pred tým sa zamysli nad 
tým, čo naozaj potrebuješ. 

Najväčšou potrebou mladých ľudí je mať priestor, kde by sa mohli realizovať a miesto, kde by sa mohli stretávať. 
Mnohí tiež potrebujú niekoho, komu môžu dôverovať a s kým môžu zdieľať svoje problémy, týkajúce sa napríklad 
dospievania, školy alebo rodiny. Sú aj takí, ktorí potrebujú pomôcť so svojimi závislosťami (drogy, alkohol, 
televízia, internet...) A sú aj takí, ktorí potrebujú iba impulz – niekoho, kto ich strhne a zapáli pre niečo nové, 
pri čom sa môžu rozvíjať. Existujú rôzne organizácie, združenia a podujatia, ktoré dokážu naplniť všetky tvoje 
potreby. Na nasledujúcich riadkoch si pre lepšiu predstavu priblížime niektoré z nich, s dôrazom na ich tematické 
zameranie.

1  Kol.: Odborný prieskum o participácii mládeže v Trnavskom kraji, 2011, RMTK, Trnava
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1.2 Možnosti neorganizovanej mládeže
Hoci mnohí mladí ľudia nie sú nikde organizovaní, nebráni im to v tom, aby boli aktívni a zapájali sa do rôznych 
akcií. Príkladom je podujatie nazvané Tri dni pre hrdinov, ktoré je organizované Radou mládeže Trnavského 
kraja zhruba raz za dva roky. Počas týchto troch dní sa v rámci celého Trnavského kraja aktivizujú dobrovoľníci 
pri realizovaní rôznych dobrovoľníckych projektov, ktorých cieľom obvykle bývajú verejnoprospešné činnosti 
(dobrovoľníci napríklad odstránia čiernu skládku, zrekonštruujú detské ihrisko alebo hocijakým iným spôsobom 
pomôžu tam, kde je to potrebné). Zapája sa obrovské množstvo organizovaných, aj neorganizovaných mladých 
ľudí a  v  roku 2014 sa prvýkrát termín podujatia Tri dni pre hrdinov prelínal s každoročným celoslovenským 
podujatím 72 hodín – Dobrovoľnícky maratón, čím došlo k obrovskému zviditeľneniu dobrovoľníctva.

Rada mládeže Trnavského kraja (ďalej len RMTK) je organizácia, ktorá sa dlhodobo snaží presadzovať záujmy 
nielen mladých ľudí, ale aj mládežníckych organizácií venujúcich sa práci s mládežou. V súčasnosti RMTK združuje 
34 členských a pozorovateľských organizácií. Aktívne hľadá a ďalej ponúka to, čo mladí ľudia potrebujú pre svoj 
rozvoj. Organizuje konferencie, školenia a okrúhle stoly, kde sa diskutuje o potrebách a  postavení mladých 
v Trnavskom kraji. RMTK sa venuje vytváraniu podmienok pre regionálnu, ale aj medzinárodnú spoluprácu a 
podporuje mládežnícke výmeny do zahraničia. Intenzívne spolupracuje s Trnavským samosprávnym krajom (ďalej 
len TTSK), s mestom Trnava a s krajskými radami mládeže u nás a v zahraničí (v Českej republike či Bavorsku). 

Aj mnohé ďalšie organizácie sa snažia hľadať spôsoby, ako motivovať mladých ľudí, aby sa viac zapájali a zaujímali 
o svet okolo seba, o to, čo sa deje v ich meste alebo obci. V mestách aj v obciach sa neustále uskutočňujú rôzne 
podujatia, na ktorých môžeš stretnúť zaujímavých ľudí, zabaviť sa, niečo nové sa naučiť, alebo ako dobrovoľník 
pomôcť pri ich organizácii. Nikdy nevieš, kam ťa môže priviesť takýto malý krok. 

Príležitostí je neúrekom, stačí sa rozhliadnuť. Napríklad Centrum voľného času Kalokagatia v Trnave organizuje 
každoročne cez letné prázdniny Sídliskové aktivity pre deti. Nájdete tam rôzne tvorivé dielne, detské divadlo, 
športové aktivity, či nafukovací hrad alebo bungee futbal – všetko zadarmo. 

Osobitnou kategóriou pre neorganizovanú mládež sú takzvané nízkoprahové centrá (napr. centrum Mak v Trnave, 
nízkoprahový klub Smajlík v Šamoríne). 

Dobrovoľníci pri verejnoprospešnej činnosti / Zdroj: Wikipédia
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Ten, kto ich chce navštevovať, sa nemusí ani zaregistrovať, ani za nič platiť. Ich hlavným cieľom je poskytnúť 
priestor, kde je možné zažiť dobrú atmosféru a cítiť sa bezpečne, pri tom sa zabaviť alebo si skrátka spraviť 
úlohy. Ak aj ty chceš chodiť do nízkoprahového centra, musíš splniť iba jedinú podmienku – dodržiavať pravidlá 
bezpečnosti, aby si neublížil sebe ani niekomu druhému.2

Je dobrá správa, že počet organizácií, ktoré sa venujú neorganizovanej mládeži, sa v našom kraji stále zvyšuje. 
Napriek tomu ale stále nedokážu pokryť záujem všetkých mladých ľudí. A  to je výzva aj pre teba. Ty predsa 
najlepšie poznáš svoju komunitu, vieš, čo chýba tvojím kamarátom. Či už je to miesto, kde by ste sa mohli 
stretávať (napríklad skatepark), alebo si vypočuť rôzne prednášky, napríklad o tom, ako začať podnikať.  

1.3 Možnosti organizovanej mládeže
Na prvom mieste sú školy. Niektoré sa profilujú ako športové gymnáziá, iné ako umelecké či jazykové školy, 
alebo ako školy s rozšíreným vyučovaním náboženstva. Na školách sídlia tiež špecificky orientované organizácie 
zamerané na študentov. Napr. AIESEC, Buddy systém, venujúci sa mladým, ktorí sa zúčastnili na výmennom 
pobyte. Pôsobia na Trnavskej univerzite a na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Aktívni študenti sa združujú 
do žiackych školských rád a študentských parlamentov.

Okrem škôl sú v Trnavskom kraji aj iné stabilné organizácie, ktoré sa venujú organizovanej mládeži. Pôsobí v 
ňom 127 občianskych združení zameraných na prácu s mládežou a mládežnícke aktivity (napr. DOMKA, LAURA, 
Skauti, ERKÁRI), 252 školských klubov detí, 14 centier voľného času, 12 stredísk školskej záujmovej činnosti.3 Sú 
organizátormi rôznych podujatí, ako napríklad podujatia na deň detí, Festival hier, Klzisko pre mladých, festival 
LUMEN a pod. 

Väčšina mládežníckych organizácií funguje na dobrovoľnej báze a pracuje počas celého roka – venuje sa deťom 
a mládeži, najmä vypĺňaniu ich voľného času. Animátori pripravujú krúžky, tábory a kultúrne podujatia. 

V  kraji pôsobia tiež detské organizácie so špecifickým zameraním, napríklad organizácia Butterfly v  Bolerázi 
sa venuje telesne postihnutým deťom formou terapie s pomocou koní, občianske združenie Úsmev ako dar sa 
zameriava na prácu s deťmi z detských domovov. 

Aj iné organizácie majú vplyv na život detí a  mladých ľudí v  kraji. Napr. Centrum pomoci pre rodinu, Klub 
vozičkárov v Trnave, Kruh, Trnavská arcidiecézna charita a ďalšie. Živnostenská komora sa venuje osvete v oblasti 
podnikania. Chce, aby sa mladý človek nebál podnikať a aby mal väčšiu šancu úspešne sa uplatniť na trhu práce. 
Osvetové centrá v  Galante, Trnave, Senici a  Dunajskej Strede majú špecifickú náplň zameranú na prevenciu, 
osvetu, podporu tradícií a rozvoj umeleckej činnosti.  

Mládežnícke organizácie neposkytujú iba priestor pre trávenie tvojho voľného času, ale ponúkajú ti aj možnosť 
pre tvoj osobnostný rast, napríklad prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Je to taký typ vzdelávania, 
ktorého cieľom je rozšíriť a  doplniť vzdelanie, ktoré poskytuje škola. Zároveň je neformálne vzdelávanie aj 
príležitosťou pre získanie nových a  v  spoločnosti cenených kompetencií a  zručností. Ide najmä o  tie, ktoré od 
svojich budúcich zamestnancov požadujú zamestnávatelia. Napríklad komunikačné a  prezentačné zručnosti, 
schopnosť tímovej práce, organizačné schopnosti, projektové myslenie a iné osobnostné kvality, ako napríklad 
spoľahlivosť, schopnosť viesť druhých ľudí a iné. S neformálnym vzdelávaním sa môžeš stretnúť aj na školách, 
v rámci rôznych krúžkov a aktivít mimo vyučovania. 

2 Nízkoprah ako prevencia. In Noviny (online), 2007, s.1 http://noviny.všetko.com/nizkoprah-ako-prevencia-19696
3 Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Trnavskom samosprávnom kraji, In Trnavský samosprávny kraj (online), 2009 https://www.trnava-vuc.sk/sites/
default/files/data/skolstvo/sport-   mladez/koncepciamladez.pdf
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Neformálne vzdelávanie realizujú viaceré 
štátne i  mimovládne organizácie s 
regionálnou a  krajskou pôsobnosťou. 
Príkladom je Združenie pre podporu detí 
a mládeže (ZPDM), ktoré je organizátorom 
už tradičných podujatí ako je napríklad 
Festival mladých rodín, alebo Víkend ZPDM, 
kde si dobrovoľníci navzájom vymieňajú 
svoje skúsenosti s dobrovoľníctvom. ZPDM 
pripravuje tiež akciu Animátor roka – súťaž 
o najaktívnejšieho dobrovoľníka aktívneho 
v práci s  mládežou. ZPDM organizuje 
aj podujatie Obec s  najpriateľskejším 
vzťahom k deťom a mládeži – súťaž, ktorej 
snahou je motivovať predstaviteľov miest a obcí v Trnavskom kraji, aby podporovali prácu s mládežou. Aj vďaka 
tejto súťaži funguje na viacerých miestach v Trnavskom kraji intenzívna spolupráca predstaviteľov miest a obcí 
s mládežníckymi organizáciami a mestskými radami mládeže, napr. v Trnave, v Senici, v Piešťanoch a na ďalších 
miestach.

Ešte viac informácií, môžeš získať od ľudí z tvojho okolia, o ktorých vieš, že navštevujú niektorú z mládežníckych 
organizácií. Určite sa s tebou radi podelia o  svoju skúsenosť a  povedia ti, čo im prinieslo do života to, že sa 
aktivizovali. Ak budeš hľadať viac informácií o rôznych podujatiach a výzvach v Trnavskom kraji, dobre ti poslúži 
webová stránka www.rmtk.sk, kde sa môžeš preklikať ku kalendáru aktuálnych podujatí pre mládež. Informačné 
centrum mladých, na svojom webe www.icm.sk prináša informácie o možnostiach zapojenia sa mladých ľudí do 
rôznych aktivít. A ako si sa dočítal/a už v úvode tejto publikácie, veľa informácií o ponukách pre deti a mladých 
ľudí v Trnavskom kraji ti poskytneme aj my, zamestnanci Tematického centra mládeže pre Trnavský kraj so sídlom 
na Kapitulskej 6 v Trnave.

2 ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Doposiaľ sme hovorili o možnostiach aktívneho trávenia voľného času v Trnavskom kraji. Informovať o  týchto 
možnostiach je však len jedna z činností, ktorej sa venujeme v Tematickom centre mládeže pre Trnavský kraj. 
Okrem podávania informácií, je našou primárnou úlohou podpora zdravia a zdravého životného štýlu mladých 
ľudí v Trnavskom kraji. 

Ak by sme si chceli zadefinovať zdravý životný štýl, stačilo by vymenovať pár základných bodov: športovať, 
nefajčiť, nepiť alkohol, vyhýbať sa drogám, dávať prednosť zdravej strave... Keď je to napísané takto v rade za 
sebou, tak možno aj dokážeme pripustiť, že je to pravda, ale nie je v tom nijaký motivačný faktor, nič, čo by nás 
prinútilo k tomu, aby sme týchto pár bodov urobili súčasťou nášho každodenného života. Keď nám niekto hovorí 
o zdraví a zdravom životnom štýle a o tom, čo by sme mali a čo by sme nemali robiť, obvykle nás to skôr odradí, 
hoci aj pripustíme, že na tom niečo asi bude... 

V Tematickom centre mládeže sme si povedali, že na to pôjdeme inak. Rozhodli sme sa, že najlepší spôsob, 
ako propagovať zdravie a  zdravý životný štýl medzi mladými ľuďmi, nebude formou prednášok, ale formou 
zážitkových aktivít. Určite sa zhodneme na tom, že najlepšie si osvojujeme to, čo máme možnosť zakúsiť na 
vlastnej koži. 

Štartér pre mládežníckych vedúcich / Autor Jana Martinkovičová
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Práve preto sme pripravili zážitkový vzdelávací program, prostredníctvom ktorého sme dali dobrovoľným 
a profesionálnym pracovníkom s mládežou príležitosť osvojiť si základné princípy zážitkového vzdelávania, aby 
tak mohli vás, mladých, čo najviac zaujať v témach týkajúcich sa zdravia a zdravého životného štýlu.    

2.1 Buď  v pohode
V tejto kapitole si povieme viac o tom, prečo sme sa rozhodli sústrediť práve na túto tému a tiež si na ilustráciu 
vymenujeme niekoľko príkladov činností, ktorým sa venujú mládežnícke organizácie, akýmkoľvek spôsobom 
zamerané na podporu zdravého životného štýlu mladých ľudí v Trnavskom kraji.   

Keď sme zdraví a  cítime sa dobre, povieme, že sme „v  pohode“. Vlastne to neznamená nič iné ako to, že sme 
duševne a  fyzicky v  poriadku. To, že sme v  pohode, vieme jednoducho preto, lebo každý z  nás už zažil aj to, 
keď sme sa necítili dobre. Vieme, že vtedy niečo nie je v poriadku a my sa snažíme o to, aby sa opäť vrátil stav 
príjemnej pohody. Navštívime lekára, alebo keď je to menej vážne, tak vieme, že pomôže, ak sa skrátka len tak 
„vyvetráme“ či stretneme s kamarátmi a prídeme na iné myšlienky. 

Úlohou všetkých organizácií, ktoré sa venujú podpore zdravia a zdravého životného štýlu je to, aby sme sa cítili 
byť v  pohode čo najčastejšie. Dosiahnuť sa to dá množstvom spôsobov, najčastejšie prostredníctvom športu 
a aktívneho pohybu. Napr. skauti organizujú športové pobyty v prírode, bicyklisti združení v organizácií Pecobike 
sa angažujú za bezpečné cyklotrasy, CVČ Kalokagatia každoročne organizuje aerobik maratón. Skoro v každej 
obci či meste majú futbalový alebo iný športový klub. Príležitostí je množstvo, len si treba vybrať, čo ti najviac 
vyhovuje. 

V   t r n a v s ko m  k r a j i  j e 
z a re g i s t rova nýc h  1 1 4 6 
občianskych združení, ktoré 
sa sústreďujú na telovýchovu a 
šport. Z toho 164 občianskych 
združení je zameraných 
primárne na športové činnosti 
(napr. historické športy, ázijské 
a bojové športy, fitnes centrá 
a posilňovne a iné športové 
oblasti) a 982 občianskych 
združení je zameraných 
na telovýchovu (napríklad 
športové kluby, združenia 
zamerané na rekreačnú telesnú výchovu a šport,  združenia zamerané na letectvo, parašutizmus, motorizmus 
a iné)4

Ďalšiu skupinu tvoria organizácie, ktorých cieľom je zamedzovať vzniku sociálnopatologických javov a  venujú 
sa riešeniu problémov mladých ľudí, najmä vzdelávacích, zdravotných, vzťahových, finančných... Pretože aj 
nevhodné správanie môže viesť k nezdravému životnému štýlu. Napríklad k závislosti (na alkohole, na drogách, 
na počítačových hrách či sociálnych sieťach), alebo k asociálnemu správaniu (krádeže, vandalizmus, šikana). 

4 Koncepcia a program rozvoja telesnej kultúry a práce s mládežou na území Trnavského samosprávneho kraja, In Trnavský samosprávny kraj (on-
line), 2009, s. 41 https://www.trnava-vuc.sk/sites/default/files/data/dokumenty/2012/05/koncepciarozvojapracesmladezouvttsk-komplet.pdf

Tábor Zaži-to / Autor Jana Martinkovičová
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Galantské osvetové stredisko sa venuje záujmovej umeleckej a mimoškolskej činnosti zameranej na prevenciu 
pred závislosťami. Realizuje výstavy a umelecké súťaže pre deti a  mládež. Napr. organizuje medzinárodnú 
výtvarnú súťaž pod názvom Škodlivosť fajčenia. Občianske združenie STORM sa tiež venuje mladým, ktorí sú 
závislí na drogách. Mestskí policajti robia na školách preventívne školenia zamerané na protidrogovú oblasť a 
na oblasť bezpečnosti na cestách. V oblasti prevencie robí veľmi veľa dobrej a kvalitnej práce aj Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. 

Centrum Mak a Centrum Koburgovo, n.o. v Trnave realizujú nízkoprahové aktivity pre deti zo sociálne vylúčenej 
lokality v Trnave, ktoré sú už v rannom veku konfrontované so závislosťami na drogách, s kriminalitou a s násilím 
v  domácnostiach. Tieto inštitúcie majú svoje uplatnenie predovšetkým v  mestskom prostredí, kde je zvýšený 
výskyt sociálnopatologických javov. Viac než v iných častiach mesta žije práve tu veľa neorganizovanej mládeže, 
u ktorej je predpoklad rizikového spôsobu života. 

2.2 Pro-Fit
Ako vidíš, v Trnavskom kraji je naozaj množstvo organizácií, ktoré sa najrôznejšími spôsobmi snažia o to, aby mladí 
ľudia žili zdravo a dávali prednosť zdravému životnému štýlu. Aj Tematické centrum mládeže pre Trnavský kraj 
chce prispieť k týmto snahám. Rozhodli sme sa ísť cestou zvyšovania kvality vzdelávania v téme zdravie a zdravý 
životný štýl. A keď hovoríme o zvyšovaní kvality vzdelávania, máme na mysli obohatenie klasického vzdelávania 
o  silné a  intenzívne zážitky. Hovorí sa tomu skrátka zážitkové vzdelávanie. Toto vzdelávanie je zastrešené 
Národným projektom PRAKTIK – praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v  práci s mládežou, ktorý je 
spolufinancovaný z  prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Vzdelávanie. V  rámci 
tohto národného projektu bolo spustených niekoľko akreditovaných vzdelávacích programov, v Trnavskom kraji 
program „Pro-fit – podpora zdravého životného štýlu prostredníctvom zážitkových aktivít“. 

Téme zdravia je neustále potrebné venovať pozornosť rozvíjaním stále nových a  atraktívnejších prístupov. 
Našim príspevkom k  týmto snahám je vzdelávací program „Pro-fit“. Jeho primárnym cieľom je zvýšiť záujem 
detí a  mladých ľudí o  túto tému, a to formou zvyšovania zručností a  kompetencií pracovníkov s  mládežou 
v oblasti prípravy a realizácie zážitkových aktivít. Veríme, že spojenie témy zdravia a zdravého životného štýlu 
so zážitkovým vzdelávaním, bude viesť k  intenzívnejšiemu zavádzaniu inovatívnych prístupov do vzdelávania 
v tejto oblasti. 

Je množstvo iniciatív, s ktorými si sa mohol/a stretnúť aj na školách a ktorých cieľom je najmä rozvíjanie kultúry 
aktívneho pohybu a zdravého stravovania, protidrogové prednášky, ale aj také veci, ktoré so zdravím na prvý 
pohľad nesúvisia, ako je napríklad 
prevencia šikany. 

Cieľom vzdelávacieho programu 
Pro-fit je to, aby všetky tieto aktivity 
a  iniciatívy boli mladým ľuďom 
podávané novým a  atraktívnym 
spôsobom. 

Príklad zážitkového vzdelávania / Zdroj: Flickr
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Skrátka, aby ich zaujali a  motivovali k tomu, aby si princípy zdravého životného štýlu osvojovali s  radosťou 
a presvedčením o  ich skutočnej hodnote. Práve to má priniesť obrat od klasického vzdelávania k zážitkovému 
vzdelávaniu, prostredníctvom ktorého si všetko osvojíš tak, že si to vyskúšaš na vlastnej koži.  

Absolventi vzdelávacieho programu Pro-fit, teda profesionálni a dobrovoľní pracovníci s mládežou, si osvojili princípy 
zážitkového vzdelávania aby ich vedeli aplikovať tak, aby klasické vzdelávanie robili pútavejším a zaujímavejším. Či 
už ide o tému zdravé stravovanie alebo negatívne dôsledky fajčenia, všade je možné obvyklý výklad obohatiť hrou 
alebo inou aktivitou, vďaka ktorej si všetko lepšie zapamätáš a ešte sa aj zabavíš. A čo je možno ešte zaujímavejšie, 
osvojíš si takto aj množstvo nových poznatkov, lebo sa k tebe dostanú celkom novým spôsobom. 

Účastníci vzdelávania – vaši učitelia a  vedúci – si osvojili aj to, ako viesť vás, mladých ľudí, k  zdravému a 
dôstojnému správaniu sa k  samým sebe a k  druhým. Aby vám pomohli porozumieť tomu, čo je to zdravý 
sociálny svet a ako k nemu sami môžete prispieť, napríklad efektívnejším riadením svojich vzťahov a aktívnejším 
pristupovaním k prevencii negatívnych javov. 

3 PREPNI NA NÁŠ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Vitaj v  3. kapitole tejto publikácie. Pravdepodobne, už patríš medzi tých, ktorí chápu výhody toho, prečo byť 
radšej aktívny, než pasívny a prečo sa skôr zaujímať o  svet okolo, než zotrvávať v  nezáujme. V  prvej kapitole 
sme ti predstavili rôzne možnosti, ako sa aktivizovať a povedali sme si aj o mnohých spôsoboch, ako sa zapojiť. 
Ktorúkoľvek možnosť si vyberieš, všetky majú jedno spoločné – prostredníctvom nich sa ti otvára cesta k zmene 
tvojho životného štýlu. 

Správny životný štýl je zdravý životný štýl a  ten je zároveň hlavnou témou Tematického centra mládeže pre 
Trnavský kraj. Potreba venovať sa v Trnavskom kraji tejto téme sa neobjavila len tak z ničoho nič. V Trnavskom 
kraji sa vždy kládol dôraz na zdravie mladých ľudí a je tu tiež dlhodobá tradícia rôznorodých aktivít smerujúcich 
k  tomuto cieľu – spomeňme napríklad každoročnú Župnú olympiádu stredoškolskej mládeže. V Tematickom 
centre mládeže pre Trnavský kraj sa tejto téme venujeme s ohľadom na potrebu vniesť do širokého povedomia 
pracovníkov s  mládežou význam modernej metódy zážitkového vzdelávania. V  súvislosti s  tým sme vytvorili 
vzdelávací program Pro-fit zameraný na rozvíjanie potrebných kompetencií a zručností pracovníkov s mládežou 
pri príprave a realizovaní tematických zážitkových aktivít. 

Všetci, ktorí pracujú s deťmi a mladými ľuďmi v oblasti neformálneho vzdelávania (pracovníci centier voľného 
času, vedúci krúžkov a záujmových útvarov, vychovávatelia, mladí a mládežnícki vedúci, atď.), mali príležitosť 
zvýšiť si v rámci vzdelávacieho programu svoje poznatky v téme zdravý životný štýl. Zároveň nadobudli teoretické 
poznatky týkajúce sa prípravy zážitkových aktivít zameraných na túto tému. A napokon si svoje poznatky mohli 
vyskúšať v  praxi, v  rámci týždenného tábora, ktorý v spolupráci s  našimi školiteľmi kompletne pripravili a 
zrealizovali. 

Cieľom vzdelávania bolo zároveň aj zvýšenie tých kompetencií (podrobnejšie ich vymenúvame nižšie), ktoré 
sú dôležité vtedy, keď chce starší kolega zabezpečiť kontinuitu svojej práce odovzdaním svojich skúseností 
mladšiemu a  menej skúsenému kolegovi. To je ďalší dôležitý rozmer vzdelávacieho programu Pro-fit, ktorý 
umožňuje spájať pracovníkov s mládežou a tak im dať priestor, aby  si mohli navzájom vymieňať svoje vedomosti 
a skúsenosti týkajúce sa práce s mládežou.

Úspešní absolventi vzdelávacieho programu Pro-fit získali certifikát o absolvovanom akreditovanom tematickom 
vzdelávaní. V tejto kapitole si povieme viac o tomto vzdelávacom programe, o jeho jednotlivých častiach a jeho 
priebehu. 
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3.1 Na začiatok – Štartér
Tvorbe vstupného vzdelávacieho programu Štartér predchádzalo vytvorenie dvoch expertných skupín, v ktorých 
sa skĺbila profesionalita, odborné poznatky a ľudský prístup. Vybraní experti počas štyroch mesiacov absolvovali 
pracovné cesty s  cieľom identifikovať príklady dobrej praxe a  kvalitných know-how vzdelávacích programov, 
aj na základe ktorých vyprofilovali hlavné témy potrebné pre získanie požadovaných kompetencií absolventov 
vzdelávania NP PRAKTIK. 

Mládežnícky vedúci absolvovali 30 hodinový vstupný vzdelávací programom zameraný na získanie základných 
kompetencií pri organizovaní krátkodobých a  dlhodobých zážitkových aktivít pre deti a  mládež. Účastník 
vzdelávania získal schopnosť definovať ciele vzdelávacieho programu za pomoci vhodných motivačných faktorov 
v závislosti od špecifických charakteristík skupiny účastníkov.

Účastník vstupného programu pre vzdelávanie mládežníckych vedúcich nadobudol  zručnosti, vďaka ktorým 
bude schopný odhaliť a vyhnúť sa možným rizikám pri realizácií aktivít pre deti a mládež. Vzdelávací plán pre 
mládežníckych vedúcich je súborom vzdelávacích tém, ktoré sa prelínajú a spoločne vytvárajú kvalitný vzdelávací 
program. Účastník získal znalosti z oblasti projektovania aktivít, komunikácie; tímovej spolupráce; motivácie; 
formálneho a neformálneho 
v z d e l á v a n i a  a   z á ž i t k o v e j 
pedagogiky; praktickej realizácie 
aktivít pre deti a  mládež; spätnej 
väzby; bezpečnosti pri realizovaní 
programov pre deti a mládež.

Po absolvovaní 3-dňového vstupného vzdelávania si účastníci svoje nadobudnuté vedomosti overili v  praxi 
prostredníctvom prípravy, realizácie a vyhodnotenia krátkodobej aktivity pre skupinu približne dvadsiatich detí. 
Cieľom tejto aktivity bolo zhodnotiť nadobudnuté znalosti z absolvovaného vzdelávania.

Pracovníci s mládežou, ktorí aktívne pôsobia v oblasti práce s deťmi a mládežou a majú snahu rozšíriť si svoje 
kompetenčné zručnosti, mohli tak urobiť počas nášho dvojdňového vzdelávania. Vzdelávací program pre 
profesionálnych pracovníkov s mládežou bol zameraný na používanie rôznych prístupov odovzdávania skúseností 
mladým ľudom, aktívnych v oblasti práce s mládežou. Či už koučing, mentoring alebo supervízia.

Úspešní absolventi získali praktické zručnosti ako využívať inovatívne spôsoby zážitkového učenia v  práci 
s mládežou a uplatniť ich v prioritných tematických oblastiach. Pracovníci s mládežou si nadobudnuté zručnosti 
overili počas druhej časti vzdelávacieho programu NP PRAKTIK nazvaného Rabaka, v ktorom už pokračovali vo 
vopred vytvorených dvojiciach, ktorých vytvorenie malo za cieľ  prenos kľúčových zručností.

Garantmi pre vstupný vzdelávací program sa stali p. PhDr. Iveta Žeravíková, PhD. (garant pre program 
Mládežnícky vedúci) a  p. Mgr. Andrej Gliganič (garant pre program Pracovník s  mládežou), ktorí disponujú 
dlhoročnými  profesionálnymi zručnosťami z prostredia neformálneho vzdelávania a zážitkového učenia. 

Štartér pre mládežníckych vedúcich 
/ Autor Jana Martinkovičová



13

3.2 Rabaka – keď silnejší pomáha slabšiemu dosiahnuť cieľ
Rovnako ako pri Štartéri predchádzala expertná činnosť aj vzniku vzdelávacieho modulu Rabaka. Aj v  tomto 
prípade podnikli vybraní experti zahraničné pracovné cesty napríklad do Švajčiarska, Talianska, Estónska či 
Portugalska s  cieľom mapovať skúsenosti zahraničných mládežníckych organizácií s využívaním moderných 
metód tematicky zameraného zážitkového vzdelávania. Pokiaľ ide o  Trnavský kraj, experti na tému zdravie 
a zdravý životný štýl sledovali trendy v zážitkovom vzdelávaní zameranom na túto oblasť. Následne mali za úlohu 
pretaviť tieto inšpirácie zo zahraničia do prípravy kvalitných a  inovatívnych podkladov pre vzdelávací modul 
Rabaka, ktorý je teoreticko-praktickou časťou vzdelávacieho programu Pro-fit. 

Modul Rabaka trval 6 dní a  zúčastnilo sa ho 10-
16 dobrovoľných a  profesionálnych pracovníkov s 
mládežou. V jeho priebehu vytvorili účastníci dvojice, 
v  ktorých bol  vždy jeden profesionálny pracovník 
s  mládežou (PsM) a  jeden mládežnícky vedúci 
(MlV), venujúci sa práci s  mládežou dobrovoľne. 
Cieľom bolo poskytnúť účastníkom vzdelávacieho 
programu príležitosť, aby si zvýšili svoje kompetencie 
a  zručnosti pri príprave zážitkových programov pre 
deti a mládež, ktorých spoločným menovateľom bolo 
zážitkové vzdelávanie v téme zdravie a zdravý životný 
štýl. 

Vzdelávací modul Rabaka je rozdelený do 14 
vzdelávacích blokov, ktoré zodpovedajú trom 
základným cieľom: jednak sú zamerané na to, aby 
inšpirovali účastníkov v príprave zážitkových programov 
tematicky zameraných na zdravý životný štýl. Okrem 
toho sa orientujú na podporu spolupráce a  vzájomné 
odovzdávanie si skúseností medzi účastníkmi. A  do 
tretice, ich cieľom je prehĺbiť teoretické poznatky 
o  zážitkovom vzdelávaní. Tieto tri ciele zodpovedajú trom skupinám vzdelávacích blokov, ktoré sú rovnomerne 
rozdelené do jednotlivých vzdelávacích dní. 

•	 Prvá skupina vzdelávacích blokov je zameraná na konkrétne témy v  oblasti zdravia a  zdravého životného 
štýlu. Oblasť zdravia a zdravého životného štýlu chápeme široko, preto do nej spadá nie len téma fyzického 
zdravia, ale aj téma zdravý sociálny svet, ktorého predpokladom je človek so zdravým vzťahom k sebe samému 
a k spoločnosti, v ktorej žije. V rámci tohto bloku sa účastníci zdokonalili v príprave aktivít, ktorých cieľom je 
priviesť mladých ľudí k pozitívnemu seba prijatiu a k sebaúcte. Tiež sa tu kladie dôraz na aktivity podporujúce 
prevenciu patologického sociálneho správania, napríklad v súvislosti s odolávaním tlaku skupiny, pokiaľ ide 
o prevenciu závislostí. 

Vzhľadom na aktuálne požiadavky sme zaradili aj vzdelávací blok, ktorého témou je intímne zdravie. Súčasťou 
tohto bloku je aj hľadanie ideálnych prístupov k vzdelávaniu rôznych vekových skupín v oblasti sexuálnej výchovy 
a rodičovstva. Zároveň boli účastníkom ponúknuté príklady zážitkových aktivít v tejto téme. 

Rabaka / Autor Jana Martinkovičová
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S ochranou zdravia súvisí aj dodržiavanie pravidiel cestnej 
premávky, preto sa inovatívnym spôsobom pozeráme aj na 
túto stále dôležitú problematiku. Odborníci na vzdelávanie 
ponúkli účastníkom vzdelávania príklady zážitkových 
programov, ktorých cieľom je motivovať deti a  mladých 
ľudí k takému správaniu sa na cestách, ktoré je zodpovedné 
a  pozorné nie len k  samým sebe, ale aj k  ostaným, ktorí 
sa zúčastňujú cestnej premávky. Zážitkové programy 
sú zamerané zároveň aj na identifikovanie rizikového 
správania, ktoré býva príčinou dopravných nehôd.

•	 Druhá skupina vzdelávacích blokov kladie dôraz na 
potrebu osvojiť si princípy efektívnej spolupráce 
pracovníkov s mládežou pri príprave zážitkových 
programov. Z  výskumov, ktoré predchádzali príprave 
Národného projektu PRAKTIK vyplynulo, že je potrebné 
posilniť spoluprácu medzi pracovníkmi s  mládežou. Tí, 
ktorí sa práci s mládežou venujú dobrovoľne vo svojom 
voľnom čase, často chcú byť v tejto oblasti aktívni a vymýšľajú rôzne projekty pre deti a mládež, no nie vždy 
úplne presne vedia ako dospieť až k ich úspešnej realizácii. 

Riešením môže byť posilnenie spolupráce medzi profesionálnymi a dobrovoľnými pracovníkmi s mládežou. Ide 
o  jednu z čiastkových úloh NP PRAKTIK, ktorej naplneniu sú venované napríklad vzdelávacie bloky s  názvom 
„Tímová spolupráca“, či „Systém podpory“. Zamerané sú na zdokonalenie sa v líderských  schopnostiach ako 
je koučing a  mentoring, ale aj na zlepšenie komunikačných zručností. S rozvíjaním týchto kompetencií sa 
profesionálni pracovníci s mládežou stretli už vo vzdelávacom module Štartér.  

Celkový počet vyškolených pracovníkov s  mládežou v  Trnavskom kraji je dobrým základom pre vytvorenie 
neformálnej siete pracovníkov s mládežou, ktorá dokáže na úrovni kraja vniesť do práce s  mládežou mnoho 
inovatívnych prvkov. Veríme, že NP PRAKTIK vytvára predpoklady pre zavádzanie nevyhnutných a potreby doby 
reflektujúcich zmien v oblasti práce s mládežou, s cieľom zvyšovať kvalitu života mladých ľudí na Slovensku. 

•	 Tretia skupina vzdelávacích blokov reaguje na potrebu rozšíriť si a prehĺbiť teoretické poznatky o samotnom 
zážitkovom vzdelávaní. Na otázky súvisiace s tvorbou pútavých a podnetných aktivít v zážitkovom vzdelávaní, 
ako aj na otázky súvisiace s  prípravou a  organizovaním pobytových táborov sa sústreďujeme v  rámci 
vzdelávacieho bloku „Anatómia zážitkových aktivít“. Ďalšie vzdelávacie bloky sú zamerané na samotnú 
organizáciu týždenného tábora Zaži-to, v rámci ktorého si účastníci v praxi overujú kompetencie a zručnosti, 
ktoré nadobudli vo fázach Štartér a Rabaka. Napríklad, v bloku „Riziko“ sa účastníci oboznámujú s možnými 
nástrahami, ktoré môžu vyvstať v prostredí pobytového tábora a v súvislosti s tým aj so spôsobmi, ako im 
predchádzať a  tiež ako v  krajnom prípade riešiť krízové situácie. V  bloku „Príprava týždenného tábora“ sa 
zameriavame na tvorbu programu a prípravu na celý jeho priebeh.

Rabaka / Autor Andrej Skala
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3.3 Zaži-to – týždenný tábor plný zážitkových aktivít
Treťou fázou a  zároveň záverečným modulom NP PRAKTIK je samotná realizácia týždenného pobytového 
tábora s názvom Zaži-to. Okrem účastníkov vzdelávania, ktorí si v  rámci neho môžu v  praxi vyskúšať všetky 
novozískané znalosti o realizácii pobytového tábora, sa ho zúčastňuje aj 65 detí a mladých ľudí vo veku od 7-24 
rokov. Predpokladom bolo, že túto príležitosť dajú účastníci vzdelávania mladým ľuďom a deťom, s ktorými sami 
pracujú vo svojich centrách voľného času, mládežníckych organizáciách a krúžkoch. 

NP PRAKTIK prinášal mnoho bonusov každému, kto sa do neho zapojil. Deti a mládež sa naučili veľa nového 
pútavou formou. Zároveň získali učiteľov a vedúcich, ktorí dokážu pripravovať podnetné zážitkové aktivity, ktoré 
sú veľmi efektívnym nástrojom pri vzdelávaní v tých najrozmanitejších témach. Pracovníci s deťmi a mládežou 
získali nové zručnosti a kompetencie, rozšírili si svoje vedomosti, zvýšili si svoju kvalifikáciu a odbornosť. Okrem 
toho si osvojili inovatívne spôsoby realizácie aktivít s  obsahovým zameraním, ktoré zodpovedajú aktuálnym 
potrebám v oblasti práce s mládežou.  

Tábor Zaži-to bol vyvrcholením celého vzdelávacieho cyklu. Záujem o  vzdelávanie v rámci vzdelávacieho 
programu Pro-fit bol veľký a úspešní absolventi celého vzdelávacieho cyklu, získali certifikát o jeho absolvovaní, 
ktorým sa môžu v budúcnosti prezentovať napríklad pri hľadaní si práce.

Tábor Zaži-to / Autor Jana Martinkovičová
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4 TEMATICKÉ CENTRUM MLÁDEŽE 
     PRE TRNAVSKÝ KRAJ = TCM
Tematické centrá mládeže vznikli v rámci Národného projektu PRAKTIK a sú znalostnými centrami pre jednotlivé 
vzdelávacie programy. V Trnavskom kraji sa prostredníctvom vzdelávacieho programu Pro-fit zameriavame na 
rozvoj kompetencií a zručností pracovníkov s mládežou pri príprave zážitkových aktivít v téme zdravie a zdravý 
životný štýl. Nadväzujeme tým na potreby a tradíciu Trnavského kraja, ktorý sa už dlhodobo venuje práve rozvoju 
zdravia a  zdravého životného štýlu detí a mladých ľudí, najmä prostredníctvom športu. V Tematickom centre 
mládeže sa chceme pokúsiť o to, aby sa v tejto téme začala zameriavať pozornosť aj na ostatné témy týkajúce sa 
zdravia, ako sú napríklad zdravá výživa, zdravý sociálny svet, prevencia sociálno-patologických javov či intímne 
zdravie, alebo dopravná výchova. To všetko v tesnej súvislosti so vzdelávaním týkajúcim sa prípravy a realizácie 
zážitkových aktivít zameraných na tieto témy. 

Naším cieľom bolo od začiatku to, aby sme boli rozhodujúcim aktérom pri zlepšovaní života mladých ľudí v 
celom  Trnavskom kraji. V  prvom rade sme centrom, v  ktorom sa sústreďujú všetky informácie o  aktivitách 
a  projektoch, ktoré akýmkoľvek spôsobom môžu ponúknuť mladým ľudom šancu na to, aby sa aktivizovali 
a urobili niečo pre seba a svoje okolie: pre svoje mesto, obec či komunitu. Tieto informácie neustále zbierame, 
preto ak aj ty sám/a vieš o  čomkoľvek zaujímavom, alebo by si nám chcel/a napríklad povedať o  tom, akým 
zaujímavým činnostiam sa venujete vo vašom Centre voľného času, alebo vo vašej škole či obci, neváhaj a podeľ 
sa s nami o svoje skúsenosti a informácie. 

Vaše skúsenosti sú cenné, pretože môžu pomáhať iným, ktorí sa možno dnes boria s  problémami, ktoré ste 
vy a vaša organizácia dávno úspešne prekonali. Prostredníctvom nás sa môžete o vaše skúsenosti deliť a  tým 
napomáhať tomu, aby sa podmienky života mladých ľudí, ale aj mládežnícke inštitúcie či dokonca regionálne 
mládežnícke politiky stále zlepšovali a vyvíjali v prospech všetkých. To je hlavná motivácia tých snáh, v ktorých 
sa zameriavame na prepájanie aktivít rôznych organizácií aktívnych v  oblasti práce s  mládežou. Veríme, že 
v konečnom dôsledku takto i my prispejeme k tomu, aby sa v Trnavskom kraji zaangažovalo čo najviac mladých 
ľudí a zvýšila sa tým miera ich participácie na občianskom živote.   

Našim poslaním nie je iba poskytovať a zbierať informácie o tom, čo robia iné organizácie. Tieto organizácie zároveň 
sieťujeme medzi sebou, aby tak vznikali podmienky pre ich ďalšiu spoluprácu, ktorá vedie k skvalitňovaniu práce 
s mladými ľuďmi, čo sa v konečnom dôsledku prejaví zlepšením života mladých ľudí v Trnavskom kraji. 

Tvorba mládežníckych politík / Zdroj: Flickr
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Tematické centrum mládeže je tiež aktívne v oblasti tvorby mládežníckych politík na úrovni kraja, miest a obcí. 
Aktívne komunikujeme s predstaviteľmi Trnavského samosprávneho kraja ako aj jednotlivých miest a informujeme 
ich o prioritných témach v oblasti mládežníckych politík na európskej a národnej úrovni. Sme dôsledne oboznámení 
s tým, aké sú v tejto oblasti trendy v zahraničí, poznáme aktuálny stav doma a vieme, ktorým smerom je potrebné 
nastaviť kurz, aby pohyb smeroval k zlepšovaniu života mladých ľudí v Trnavskom kraji. 

Tematické centrum mládeže pre Trnavský kraj sa venuje týmto aktivitám, týkajúcim sa oblasti práce s mládežou 
vo všeobecnosti:
•	 sieťovanie organizácií a  inštitúcií, ktoré sú aktívne v  oblasti práce s  mládežou a  podávanie informácií o 

aktuálnych výzvach a programoch;
•	 poskytovanie konzultácií a poradenstva jednotlivcom a organizáciám, ktoré majú napríklad záujem rozbehnúť 

svoj projekt alebo hľadajú inú možnosť ako sa aktivizovať;
•	 vyhľadávanie informácií o aktuálnych výzvach týkajúcich sa Trnavského kraja (dotácie obcí a miest, miestne a 

regionálne nadácie, miestne firemné nadácie) a poskytovanie týchto informácií;
•	 aktívne zbieranie informácií o potrebách mladých ľudí v Trnavskom kraji; 
•	 komunikácia s regionálnou samosprávou a podieľanie sa na tvorbe mládežníckej politiky;
•	 podieľanie sa na tvorbe strategických dokumentov orientovaných na mládež;
•	 sledovanie dodržiavania inkluzívneho prístupu pri práci s mládežou v Trnavskom kraji;

Ďalšie aktivity Tematického centra mládeže pre Trnavský kraj súvisia bezprostredne so zabezpečovaním vzdelávaní 
v rámci vzdelávacieho programu Pro-fit. Téma zdravia a zdravého životného štýlu, je spoločným menovateľom 
týchto aktivít: 
•	 spolupráca s odborníkmi a vytváranie siete expertov v téme zdravie a zdravý životný štýl;
•	 vytváranie databázy  inštitúcií a organizácií pracujúcich s  mládežou, ako aj jednotlivcov, ktorí sa angažujú 

alebo pracujú v tejto oblasti;
•	 zhromažďovanie kontaktov na inštitúcie aktívne v  oblasti zdravia a  zdravého životného štýlu a  zbieranie 

príkladov ich dobrej praxe;
•	 vytvorenie akreditovaného vzdelávacieho programu Pro-fit v  spolupráci s  odborníkmi na tému zdravie 

a zdravý životný štýl; 
•	 prostredníctvom akreditovaného vzdelávacieho programu Pro-fit prispievať k zvyšovaniu kompetencií 

a schopností pracovníkov s mládežou pri príprave a realizácii zážitkového vzdelávania detí a mládeže;
•	 aktívne vyhľadávanie možných záujemcov o vzdelávací program a propagácia tohto vzdelávacieho programu;
•	 organizačne zabezpečovanie a realizácia samotného vzdelávania v  celom vzdelávacom cykle, počnúc 

vzdelávacím modulom Štartér a končiac týždenným pobytovým táborom Zaži-to;

Tematické centrum mládeže pre Trnavský kraj chce byť kľúčovým partnerom každému, kto je aktívny a  kto 
sa zaujíma o  svet okolo seba. Ak hľadáš možnosti svojho ďalšieho rastu, vieme ti poradiť. Vieme, čo a  kde sa 
v Trnavskom kraji deje. Poznáme mládežnícke organizácie od Dunajskej Stredy po Skalicu. Vieme ti odporučiť 
centrá voľného času aj nízkoprahové centrá v tvojom okolí. Poradíme ti, ak sa chceš venovať športu, alebo tancovať 
vo folklórnom súbore. Ak uvažuješ o tom, že chceš byť osožný/á ako dobrovoľník, povieme ti kde a aké možnosti 
sa ti ponúkajú. A ak máš ty sám/a nejaký dobrý nápad a hľadáš naň podporu, obráť sa na nás. Spojíme ťa s ľuďmi, 
ktorí už nejeden projekt rozbehli a majú s tým bohaté skúsenosti, alebo ti aj sami povieme o aktuálnych výzvach 
a grantových možnostiach. Sme tu pre teba, neváhaj sa na nás obrátiť. 
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PÁR  SLOV  NA  ZÁVER
Veríme, že sme ťa nie len zaujali popisom jednotlivých našich aktivít, ale že sme ťa aj motivovali k tomu, aby sa 
tvoj prebudený záujem premenil na čin. Záujem o vlastný život, o druhých ľudí a o svet, a tiež aktívny životný 
postoj síce môžu čeliť mnohým prekážkam, ale ako sa hovorí, prekážky sú na to, aby sa prekonávali. A Tematické 
centrum mládeže pre Trnavský kraj je tu pre to, aby Vám v tom pomohlo. 

Na začiatku tejto publikácie sme si hovorili, že nad každým dobrým nápadom je možné ohrnúť nos a povedať, že 
to aj tak nemá zmysel. Vzápätí sme si ale povedali, že takéto myslenie plodí skôr paralyzujúci odstup od osveta 
a večne nespokojných hundrošov. Aktívni a činorodí ľudia, ktorí sú vždy ochotní priložiť ruku k dielu, nemajú vo 
zvyku hundrať – skrátka konajú. Žiť aktívne totiž neznamená nič iné, ako nenechať sa odradiť. 

Veríme, že pri čítaní tejto publikácie ste v  sebe objavili vôľu či už prebudiť, alebo rozvinúť svoj potenciál. 
V  Trnavskom kraji existuje množstvo príležitostí pre mladých ľudí, ktorí chcú pracovať na svojom odbornom 
a osobnom raste, ako aj pre tých, ktorí chcú byť užitoční a robiť niečo pre druhých. Je iba na nás, mladých ľuďoch, 
či všetky tieto príležitosti využijeme vo svoj prospech, svojim blízkym a spoločnosti, v ktorej žijeme. Všetci máme 
svoje predstavy o tom, v akej krajine chceme žiť. 

Nehovoriac o tom, že ak sa dáme do pohybu, otvára sa nám pravdepodobnosť, že stretneme veľa zaujímavých 
a  podnetných ľudí. Sociálne siete sú síce pre mnohých skvelá vec, bez ktorej si nevedia predstaviť svoj život, 
ale stretnúť konkrétneho človeka z  mäsa a kostí, ktorý žije aktívny život a  aj nás dokáže zapáliť pre niečo 
zmysluplné – až to je skúsenosť, od ktorej ak sa stanete závislí, tak to bude tá najzdravšia závislosť, ktorá má 
schopnosť zmeniť k lepšiemu život vám aj ľuďom okolo vás.   

Záujem a  aktivita – dve čarovné slovíčka, ktoré nás sprevádzali pri čítaní celej tejto publikácie, je potrebné 
vyrieknuť aj v jej závere. Prejaviť záujem o ponuku mládežníckych organizácií a aktívne trávenie voľného času 
napríklad pri neformálnom vzdelávaní, či dobrovoľníctve, je ten najlepší možný začiatok pre aktívny a  tým 
aj zdravý životný štýl. Vychádzame z  toho, že mladí ľudia si uvedomujú, že aktívne trávenie voľného času im 
v konečnom dôsledku prináša aj množstvo ďalších príležitostí, pretože tu platí jedno: kto sa dá do pohybu, ten 
toho zažije omnoho viac ako ten, kto zostane sedieť. Takže neváhajme už toľko priatelia, keď nám svet ponúka 
toľko skvelých príležitostí.

Daj sa do pohybu! / Zdroj: Pixabay
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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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