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ŽIADOSŤ O DOTÁCIU- PROGRAM SLUŽBY 

 

Projekt: Ako to vnímaš ty? Zapoj sa! 

Realizátor projektu: Informačné centrum mladých Topoľčany, Pribinova, 72/14, 95501 Topoľčany, 

www.icm.sk/index.php/to/, topolcany@icm.sk 

Téma projektu: Participácia 

Dátum a miesto realizácie: 1.1.2015 - 31.12.2015, Topoľčany 

Partnerstvá: Občianske združenie STORM Nitra, Klub extrémnych športov ZooCrew 

Ciele projektu: Všeobecným cieľom bolo posilniť postavenie mládeže v Nitrianskom kraji, zvýšiť ich 

záujem o participáciu na občianskom živote, na činnostiach v komunite, zvýšenia ich participácie v 

systéme zastupiteľskej demokracie na lokálnej a regionálnej úrovni. Aktivitami projektu nastaviť 

zapájanie mladých ľudí do dialógu s pracovníkmi s mládežou, tvorcami politík a expertov z relevantných 

oblastí. Projektové aktivity priamo smerovali k napĺňaniu princípov štruktúrovaného dialógu a tak 

poskytli možnosti na vyjadrenie sa. 

Cieľová skupina:  

-mladí ľudia vo veku 15-30 rokov 

-mladí vedúci, pracovníci s mládežou v Nitrianskom kraji (NSK): ľudia aktívni v práci s mládežou v 

školách, školských zariadeniach, inštitúciách v neziskovom sektore, prípadne úzko spolupracujúci 

odborní spolupracovníci 

-tvorcovia mládežníckych politík na miestnej, regionálnej úrovni, zástupcovia samospráv a ostatných 

úradov 

Hlavné aktivity: Aktivity v prvom rade napĺňali ciele štruktúrovaného dialógu a poskytovali priestor na 

diskusie a možnosť vyjadriť sa pre mladých ľudí. V aktivitách boli zahrnuté besedy na tému motivácia 

k participácii mladých ľudí o verejné dianie (dialóg s tvorcami politík a pracovníkmi samospráv). 

Vytváranie „študentských samospráv“ na miestnej úrovni, priestoru na stretnutia a rokovania mladých 

ľudí s dospelými poverenými riadením samospráv. Na základe zozbieraných údajov - dotazníkov, 

výstupov zo stretnutí a materiálov, následného vyhodnotenia  spolupracujú a pomáhajú mládeži a 

študentskej samospráve pri zostavovaní správ a návrhov opatrení, ktorých zámer bolo predložiť ich 

danej miestnej samospráve k rokovaniam.  

Výstupy a vzdelávacie ciele: V spolupráci s občianskym združením STORM Nitra a ZooCrew Levice a 

Informačným centrom mladým Topoľčany ako koordinátorom projektu zamerali činnosť na Nitriansky 

kraj, konkrétne okresy Topoľčany, Nitra, Levice a Nové Zámky. Projekt bol spropagovaný 

prostredníctvom internetu, lokálnych denníkov, v spolupráci so školami na verejných nástenkách, na 

sociálnych sieťach a tiež na oficiálnej stránke www.icm.sk, www.zajednolano.sk. Výstupy projektu boli 

dostupné aj mládeži s nedostatkom príležitostí-konkrétne mladí ľudia do 30 rokov v evidencii ÚPSVaR 

Topoľčany a Šurany. Zorganizované besedy a aktivity, vytváranie „študentských samospráv“ na 

miestnej úrovni slúžili ako nástroj na dialóg medzi skupinami: mládež, pracovníci s mládežou a 

zástupcovia samospráv. Medzi výstupmi a výsledkami sú k dispozícii funkčné a overené pilotné systémy 

http://www.icm.sk/
http://www.zajednolano.sk/


poskytovania informácií a poradenstva mládeži s nedostatkom príležitostí a tiež je vytvorené portfólio 

informačných zdrojov o možnostiach aktivizácie mládeže s nedostatkom príležitostí. V rámci projektu 

sa tak mladí ľudia s nedostatkom príležitostí venovali činnostiam dobrovoľníctva. 

Odkazy a videá:  

http://icm.sk/index.php/to_spravodajstvo/clanok/ako_to_vnimash_ty_zapoj_sa/ 

https://www.facebook.com/icmtopolcany/posts/986166218092302 

 

 

 

 

http://icm.sk/index.php/to_spravodajstvo/clanok/ako_to_vnimash_ty_zapoj_sa/
https://www.facebook.com/icmtopolcany/posts/986166218092302


 

 

 

 

 


