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Projekt: Spolu dokážeme viac  

Realizátor projektu: V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže; Ústie nad Priehradou 41, 02801 

Trstená; www.ozviac.sk ; office@ozviac.sk  

Téma projektu: Participácia  

Dátum a miesto realizácie: 1.3.2013- 31.12.2013, okres Námestovo a Tvrdošín  

Partnerstvá: Rada mládeže Žilinského kraja, Mládežnícky parlament v Trstenej, O.Z. Harlekýn, firma 

IPA Slovakia, s.r.o.  

 

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu bolo podporiť zvyšovanie kvality práce s mládežou v 

okresoch Námestovo a Tvrdošín, prostredníctvom rozvoja aktívnej participácie mládeže. V záujme 

projektu tak bolo vytvorenie Regionálneho centra mládeže ako „regionálneho ombudsmana“ 

mládeže, vzbudili väčší záujem u mladých ľudí o veci verejné, vytvorili príležitosti pre štruktúrovaný 

dialóg a konzultácie ako priestoru na ich vyjadrenie.  

 

Cieľová skupina:  

- mladí ľudia vo veku 15-30 rokov  

- mimovládne organizácie, žiacke školské rady a mládežnícke parlamenty  

- samospráva, verejnosť  

 

Hlavné aktivity: Základom pre realizáciu projektu a aktivít bolo zriadenie Regionálneho centra 

mládeže. V projekte boli zrealizované informačno-konzultačné stretnutia so zástupcami organizácií a 

inštitúcií, kde cieľom bolo zhodnotiť stav v oblasti práce s mládežou v regióne a spustenie 

internetovej platformy pre štruktúrovaný dialóg. Štruktúrovaný dialóg prebiehal on-line formou a 

seminármi. Medzi aktivity v projekte bola zaradená podpora sieťovania a spolupráca organizácii a 

subjektov, ktoré pracujú s mládežou a pre mládež v regióne- subjektov verejnej správy, 

mimovládneho sektora a iných kompetentných subjektov. Dôležitou súčasťou Regionálneho centra 

mládeže sú formálne i neformálne stretnutia, pri ktorých si navzájom zástupcovia vymenili skúsenosti 

a relevantne informácie z oblasti práce s mládežou, zvlášť participácie mládeže a dobré príklady 

praxe.  

 



Výstupy a vzdelávacie ciele: Na záver projektu sa uskutočnila konferencia pre zástupcov organizácií a 

inštitúcií, ktoré pracujú s mládežou v regióne. Výstupom konferencie bol akčný plán rozvoja práce s 

mládežou (vo forme brožúry) so zapojením všetkých zúčastnených- mládeže, samospráv i organizácií. 

Výstupom projektu bola i séria krátkych videí na podporu aktívnej participácie na voľbách do 

Európskeho parlamentu 2014. Konkrétne projekty zamerané na riešenie predošlého systému 

vzdelávania, pomoc ľuďom bez domova, zvýšenie aktivity mladých ľudí, odbúravanie stereotypov voči  

iným národom a pod. Plány boli následne realizované účastníkmi na lokálnej úrovni. Projekt sa 

zameral na prácu s mládežou v okresoch Námestovo a Tvrdošín, v ktorých organizácia aktívne pôsobí.  

 

 

Odkazy a videá:  

http://www.ozviac.sk/index.php/projekty/ukoncene-projekty/spolu-dokazeme-viac.html 
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