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Programy pre mládež 2014-2020 
 

Deti a mládež v procese neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa sú základným 

prvkom, ktoré patria k prioritám štátnej politiky voči deťom a mládeži. 

IUVENTA ako administrátor Programov pre mládež  svojou misiou  zabezpečuje  také 

podmienky, aby mladí ľudia na Slovensku mohli vyrastať a tvoriť v kvalitnejších 

podmienkach a aby bolo zabezpečené ich právo byť aktívnymi občanmi. Práca s mládežou je 

jeden z najdôležitejších nástrojov dosahovania cieľov mládežníckej politiky.  

Čo sú Programy pre mládež? 

Sú to programy finančnej podpory aktivít detí a mládeže Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej  republiky na roky 2014 – 2020, ktoré kladú dôraz na 

rôznorodosť oblastí podpory samotných aktivít organizácií pracujúcich pre mládež. Majú za 

cieľ zvýšiť kompetencie mladých ľudí v oblasti ich prípravy na ďalší život. Hlavný dôraz sa 

kladie na rozvoj aktívneho občianstva, posilnenie postavenia mládeže v spoločnosti, podporu 

dobrovoľníctva medzi mladými ľuďmi, uznanie neformálneho vzdelávania v oblasti práce s 

mládežou, podporou mladej generácie ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach 

založenej spoločnosti. 

Kvôli väčšej adresnosti a obsiahnutiu čo najväčšej cieľovej skupiny existuje viacero 

programov zameraných na rôznu formu a prijímateľov pomoci. V roku 2017 išlo o programy 

PODPORA, PRIORITY, KOMUNITA, HLAS, SLUŽBY a DÔKAZY. 

Koordinátorom Programov pre mládež je Odbor detí a mládeže Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. Komplexnú administráciu programov a komunikáciu 

so žiadateľmi zabezpečuje Odbor podpory práce s mládežou, ktorý je organizačne začlenený 

do štruktúry IUVENTY  - slovenského inštitútu mládeže. 

PPM v roku 2017 

V roku 2017 bolo vyhlásených 10 výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu. Spolu bolo 

podporených 76 subjektov v celkovej výške 2 335 538 €, z toho 1 656 418 € bolo 

poskytnutých v rámci výzvy č. PODPORA/D/2017, ktorá sa zamerala na podporu 

systematickej a dlhodobej činnosti mládežníckych organizácií. Dvadsať z podporených 

projektov bolo hodnotiteľmi označených ako príklady dobre praxe. 
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Prehľad podporených projektov v roku 2017 

výzva 
predložen

é žiadosti 

podporené 

žiadosti 

nepodporené 

žiadosti 

výška dotácie 

(€) 

PODPORA/D/2017 19 19 0 1 656 418 

HLAS/D/1/2017 13 7 6 146 760 

SLUZBY/D/1/2017 20 14 6 254 853 

PRIORITY/D/1/2017 1 1 0 30 000 

PRIORITY/D/2/2017 16 8 8 79 694 

PRIORITY/D/3/2017 19 7 12 70 754 

DȎKAZY/D/1/2017 3 2 1 19 960 

DȎKAZY/D/2/2017 1 1 0 18 100 

KOMUNITA 

I/D/2/2017 7 5 2 35 139 

KOMUNITA 

II/D/1/2017 3 3 0 23 860 

Spolu 2017 102 67 35 2 335 538 
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IUVENTA počas celého roka pripravila množstvo podporných aktivít, ktoré boli súčasťou 

administrácie Programov pre mládež. Cieľom podporných aktivít, či už išlo o „nalievárne“, 

osobné konzultácie alebo informačné semináre, bolo zlepšiť  kvalitu predkladaných 

projektov a tým zvýšiť počet podporených žiadateľov o podporu. 
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Programy a podporené projekty a organizácie 

 

PODPORA mládežníckych organizácií  

Program PODPORA je určený občianskym združeniam, ktoré systematicky a pravidelne 

pracujú s mládežou, fungujú aspoň 1 rok, majú viac ako 300 členov a pôsobia minimálne 

v troch krajoch. V roku 2017 bolo finančne podporených 19 subjektov, ktoré plnia hlavný cieľ 

programu formou realizácie pobytových podujatí pre deti a mládež, jednorazových podujatí, 

vzdelávacích aktivít pre členov žiadateľa a tiež pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych 

lídrov, dobrovoľníckych aktivít pre mládež, informačných kampaní a iných podujatí 

zameraných na zvýšenie informovanosti verejnosti o aktivitách žiadateľa.  

Aktivity podporených organizácii dlhodobo vedú k zvyšovaniu kvality neformálneho 

vzdelávania, k výchove mladej generácie k demokracii, k podpore rozvoja poznatkov 

v oblasti ľudských a občianskych práv a zabezpečujú zvýšenie počtu dobrovoľníkov, ktorí sa 

do aktivít zapájajú. 

 

Podporené organizácie v rámci programu PODPORA 

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže  

(Spišská Nová Ves) 

https://www.zksm.sk/about 

 

ZKSM v roku 2017 realizovalo veľké množstvo vzdelávacích podujatí pre svojich členov 

zameraných na osobný rozvoj, animátorstvo alebo efektívne fungovanie základných 

kolektívov. Realizovali tiež akreditovaný výchovno-vzdelávací program Animátorská škola 

určený pre budúcich vedúcich základných kolektívov. Celkovo bolo zorganizovaných 2588 

podujatí. Členovia sa zapájali do mnohých dobrovoľníckych aktivít, napríklad projekt 

ŽATVA alebo festival GODZONE. 

 

https://www.umeniemilovat.sk/uvod  

 

Republikové koordinačné centrum Ideálna mládežnícka aktivita  

(Bratislava) 

http://www.ima.sk/ 

 

Aktivity organizácie sa sústredili predovšetkým na prácu základných kolektívov, ktoré sú 

zamerané na špecifické činnosti, s dôrazom na rozvoj zdravého životného štýlu. S týmto 

cieľom bol realizovaný projekt „Zvyšovanie pohybovej gramotnosti detí a mládeže“, ktorý 

priniesol do škôl nové moderné športy. Organizácia aktívne spolupracuje s miestnou 

samosprávou, vďaka čomu zvyšuje spoločenské povedomie o práci s mládežou. Realizovala 

vzdelávacie aktivity pre svojich členov (vrátane akreditovaných vzdelávaní), pobytové tábory 

a športové súťaže.  

https://www.zksm.sk/about
https://www.umeniemilovat.sk/uvod
http://www.ima.sk/
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YMCA na Slovensku  *príklad dobrej praxe 

(Bratislava)   

http://www.ymca.sk/ 

 

V roku 2017 YMCA rozvíjala pravidelné klubovú činnosť v nízkoprahových a  komunitných 

centrách, podarilo sa realizovať projekty medzinárodného dobrovoľníctva s viac ako 10 

zahraničnými účastníkmi. Vedúci základných kolektívov sa vzdelávali nielen v rámci 

regionálnych školení a teambuildingových aktivít, ale zúčastnili sa aj niekoľkých 

zahraničných podujatí zameraných na osobnostný rozvoj a sieťovanie. Organizácia do svojich 

aktivít programovo zapája znevýhodnených mladých ľudí. 

 

Stredoškolská študentská únia Slovenska  

(Šúrovce) 

https://www.studentskaunia.sk/ 

 

Združenie počas roka vzdelávalo stredoškolských študentov prostredníctvom viacdňových 

školení, ktorých cieľom bolo podnietiť mladých k aktivite smerom k svojmu okoliu a 

predstaviť im ich možnosti v Európe. Tieto aktivity boli realizované v spolupráci s viacerými 

vysokými školami. 

 

Detská organizácia FÉNIX, o.z. 

(Bratislava) 

http://www.do-fenix.sk/ 

 

Zameranie na rozvoj kľúčových kompetencií mládeže podporili projekty ako Vyskilluj sa 

rozvíjajúci čitateľskú a finančnú gramotnosť a digitálne a jazykové zručnosti alebo Neseď 

doma, ktorý aktivizoval mladých k zlepšeniu života seba a svojho okolia. Uskutočnila sa 

detská konferencia zameraná na vzťahy. Projekt ŠKOLA INAK sa zameriaval na 

zatraktívnenie formálneho vzdelávania, oživenie vyučovacieho procesu. Organizácia aktívne 

propagovala dobrovoľníctvo a dobrovoľnícke príležitosti a zorganizovala stretnutia 

dobrovoľníkov a ich supervízie. 

 

http://www.do-fenix.sk/projekty/trasa-valasskej-kultury/  

 

Záhorácky Fénix  

(Senica) 

http://zafenix.com/ 

 

Organizácia Záhorácky Fénix v roku 2017 posilnila starostlivosť o dobrovoľníkov a mladých 

vedúcich formou neformálneho vzdelávania aj troch akreditovaných vzdelávaní. Veľká 

pozornosť sa venovala mládeži do 17 rokov prostredníctvom vzdelávaní, organizácie 

voľnočasových aktivít, víkendových pobytov, besied a pod. Zvýraznila sa spolupráca 

http://www.ymca.sk/
https://www.studentskaunia.sk/
http://www.do-fenix.sk/
http://www.do-fenix.sk/projekty/trasa-valasskej-kultury/
http://zafenix.com/
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s obecnými a mestskými úradmi, uskutočnilo sa viacero spoločných podujatí v oblasti športu 

a kultúry, besedy s poslancami. 

 

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí  

(Bratislava) 

https://erko.sk/ 

 

Jednou z najvýraznejších aktivít eRka bola kampaň „Vypni telku, zapni seba“, ktorá 

motivovala deti a mládež k rozvíjaniu priateľstiev mimo virtuálneho sveta. Kampaň 

„Dobrodružstvo pokoja“ zasa reaguje na negatívne správy a skúsenosti detí v každodennom 

živote a má za cieľ podporiť kritické myslenie. Organizácia pripravila veľké množstvo 

podujatí pre svojich dobrovoľníkov, vrátane akreditovaných vzdelávaní. Uskutočnil sa 

prieskum zameraný na analýzu potrieb členov v spolupráci s medzinárodnou platformou 

FINCAP a na jeho základe bola spracovaná nová ponuka vzdelávaní na ďalšie roky. 

 

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti  

(Dunajská Streda) 

http://szmcs.sk/kapcsolat 

 

Cieľom SZMCS-ZSMN na rok 2017 bolo posilnenie hnutia, čo sa aj podarilo a boli vytvorené 

dva nové zbory a tiež mapa potenciálnych miest pre ďalšie zbory. Do pracovných skupín 

organizácie sa vo výraznejšie zapájali aj mladí ľudia do 18 rokov, čím sa posilnila ich 

participácia. Podarilo sa akreditovať kurz vzdelávania radcov malých skautov a tiež vydať 

metodickú príručku pre radcov a vodcov. Organizovali sa tradičné podujatia, napríklad 

školiace kurzy, pre ktoré bol zorganizovaný vzorový tábor skautov, Veľký letný tábor, 

celozväzové prekážkové preteky alebo Železný skaut 2017. 

 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar *príklad dobrej 

praxe 

(Bratislava) 

https://www.usmev.sk/ 

 

Aktivity organizácie sa sústreďujú na mládež v ústavnej starostlivosti. Rôzne diskusie a 

prednášky sa zameriavali na prevenciu sociálno-patologických javov, ľudské a občianske 

práva a osobný rozvoj, ale aj životné prostredie alebo prvej pomoci. Zároveň vzdelávali 

študentov v problematike detských domovov a význame rodiny. V rámci pravidelných 

stretnutí sú odchovanci detských domovov zapájaní do činnosti základných kolektívov. 

Všetky aktivity sú smerované na pomoc k dosiahnutiu samostatnosti a schopnosti starať sa o 

deti. 

 

 

 

 

https://erko.sk/
http://szmcs.sk/kapcsolat
https://www.usmev.sk/
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DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže  *príklad dobrej praxe 

(Bratislava) 

https://www.domka.sk/ 

 

Domka sa vo svojich vzdelávacích aktivitách otvorila verejnosti a organizuje školenia 

líderstva a animátorstva aj pre mladých a mladých vedúcich, ktorí nie sú jej členmi. Zároveň 

umožnila flexibilnú mobilitu animátorov medzi jednotlivými základnými kolektívmi.  

 

 

NODAM - Združenie detí a mládeže  

(Nové Mesto nad Váhom) 

http://www.nodam.sk/wp/ 

 

K sociálnej inklúzii NODAM prispel cielenou prácou s deťmi zo znevýhodneného prostredia, 

ktorým sa intenzívne venoval vo svojich aktivitách usilujúc sa o individuálny prístup. K týmto 

aktivitám boli prizvaní aj študenti misijnej práce. Organizácia sa venovala aj mediálnej 

výchove a mediálnej gramotnosti, zorganizovala animátorské kurzy pre nových mladých a 

mládežníckych vedúcich. Spolu sa uskutočnilo 115 podujatí, ktorých výsledkom bolo 

zvýšenie počtu dobrovoľníkov. 

 

Združenie mariánskej mládeže  

(Nitra) 

http://zmm.sk/ 

 

ZMM zabezpečuje ponuku projektov a podujatí pre mládež v oblasti dobrovoľníctva, 

charitatívnej činnosti a sociálnej integrácie, dôraz kladie na systematickú prácu s deťmi a 

mladými. Medzi pravidelné podujatia patria napríklad stanovačky, výlety, športové turnaje, 

Deň spoločenstva, tábory, duchovné obnovy, plesy, karnevaly, Zlet, animátorské kurzy. 

Podnety od svojich členov pravidelne zbiera pomocou dotazníkov a následne ich 

vyhodnocuje.  

 

Klub Prieskumník – Pathfinder  

(Bratislava) 

http://www.pathfinder.sk/ 

 

Okrem pravidelných aktivít s mladými ľuďmi (stretnutia, športové aktivity a turnaje, hudobné 

večery...) sa organizácia zamerala aj na spracovanie metodických a učebných materiálov pre 

prácu s mládežou aj pre učiteľov základných škôl. Realizoval sa interný grant ŠTARTÉR na 

podporu dobrovoľníckych projektov alebo súťaž Biblický pátrač. Konali sa pravidelné 

školenia dobrovoľníkov a vedúcich základných kolektívov. 

 

 

 

https://www.domka.sk/
http://www.nodam.sk/wp/
http://zmm.sk/
http://www.pathfinder.sk/
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Slovenská debatná asociácia  

(Bratislava) 

http://www.sda.sk/ 

 

SDA zaviedla do praxe niekoľko noviniek, ktoré majú zlepšiť fungovanie debatných klubov – 

rozšírila sa ponuka školení pre externých školiteľov a dobrovoľníkov, vytvorilo sa miesto 

rozvojového koordinátora, ktorého úlohou je poskytovať klubom metodickú podporu. 

 

 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku  

(Bratislava) 

http://www.amavet.sk/ 

 

Aktivity AMAVETu sa tradične sústreďujú na vzdelávanie v oblasti prírodných vied. 

Dlhodobo organizovanými podujatiami sú Festival vedy a techniky, konferencia pre IT Junior 

Internet, online seminár LaBáK alebo tábory „Zvedaví vedci“.  K nim je pre animátorov k 

dispozícii rovnomenné akreditované vzdelávanie. Usporadúva tiež celoštátne postupové 

súťaže a realizuje popularizačné aktivity v oblasti vedy a techniky. Organizácia pri svojich 

aktivitách spolupracuje s viacerými univerzitami a výskumnými pracoviskami. 

 

Laura, združenie mladých  

(Bratislava) 

https://www.laura-mladez.sk/ 

 

Jednotlivé strediská ponúkajú mladým ľuďom krúžkovú aj klubovú činnosť, usporadúvajú 

jednodňové aj viacdňové podujatia, viaceré z nich realizované formou vzdelávania a dostupné 

aj pre nečlenov. Laura pri svojich aktivitách rôznymi spôsobmi podporuje znevýhodnenú 

mládež. Vzdelávanie dobrovoľníkov sa uskutočňuje na pravidelnej báze formou supervízií 

alebo tematických školení, napríklad mediálna škola alebo kurzy pre dobrovoľníkov 

pracujúcich s marginalizovanými skupinami.  

 

Spoločenstvo evanjelickej mládeže  

(Košice) 

www.sem.sk/  

 

Počas roka 2017 sa SEM podarilo aj naďalej udržať aktívne zapojenie sa do života komunít 

najmä v menších mestách a pokračovala spolupráca s miestnymi samosprávami. Prepracovali 

sa  vzdelávacie programy tak, aby napĺňali potreby mladých, opäť sa realizoval ročný 

program pre mladých a mládežníckych vedúcich. SEM hosťovalo viacerých zahraničných 

dobrovoľníkov a podarilo sa posilniť spoluprácu so zahraničnými mládežníckymi 

organizáciami. 

 

 

http://www.sda.sk/
http://www.amavet.sk/
https://www.laura-mladez.sk/
http://www.sem.sk/
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Strom života  

(Bratislava) 

https://stromzivota.sk/ 

 

V súlade so svojim zameraním vypracoval Strom života vzdelávací materiál v oblasti 

environmentálnej výchovy pre deti predškolského veku. Podarilo sa vytvoriť a realizovať 

kampaň „Kufrík mladého ekológa patrí do každej školy a Envirokonferenciu. V rámci 

environmentálnej výchovy majú členovia k dispozícii učebnice, doplnkové metodické 

materiály, environmentálny časopis, pravidelné súťaže, dva programy pre talentovanú mládež, 

program terénneho monitoringu životného prostredia a mobilnú aplikáciu EcoUP. Konali sa 

workshopy zamerané na prežitie v prírode, kováčstvo a šperkárstvo alebo novinárčinu. 

https://www.youtube.com/watch?v=iEngLh8gzZI  

 

 

Slovenský skauting  

(Bratislava) 

http://skauting.sk/ 

 

Slovenský skauting v roku 2017 výrazne zmodernizoval svoj výchovný program. Pre všetky 

vekové kategórie sa pripravili nové príručky a pribudli nové odznaky odbornosti a program na 

rozvoj outdoorových zručností. Rozvinul sa systém interného oceňovania dobrovoľníkov a na 

podporu práce s mládežou boli vydané príručky pre skautských vodcov a pre prácu so žiakmi 

prvého stupňa ZŠ. Zároveň bol realizovaný rozsiahly vzdelávací program aj prostredníctvom 

letných škôl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stromzivota.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=iEngLh8gzZI
http://skauting.sk/
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DÔKAZY o mladých 

 

Program Dôkazy o mladých sa zameriava na: 

a) získavanie relevantných a dôveryhodných informácií o mladých ľuďoch pre potreby tvorby 

opatrení mládežníckej politiky na rôznych úrovniach, a to prostredníctvom výskumu,  

b) spoluprácu a sieťovanie rôznych subjektov aktívnych vo výskume mládeže pre potreby 

tvorby mládežníckej politiky.  

 

V roku 2017 boli vyhlásené výzvy na uskutočnenie prieskumu na zisťovanie efektívnosti 

využívania vzdelávacích poukazov s prepojením na aktuálne strategické dokumenty v oblasti 

mládeže a uznávanie neformálneho vzdelávania v spoločnosti a na prípravu návrhu koncepcie 

výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. 

 

PODPORENÉ PROJEKTY V RÁMCI PROGRAMU DÔKAZY 

Rada mládeže Slovenska  

(Bratislava) 

http://mladez.sk/ 

Prieskum efektívnosti využívania vzdelávacích poukazov 

Projekt reagoval na potrebu vyhodnotenia efektívnosti vzdelávacích poukazov v systéme 

financovania aktivít mimo vyučovania, čo dosiahol dotazníkovým prieskumom medzi 

školami a školskými zariadeniami. Hlavným výstupom projektu je Záverečná správa z 

prieskumu, ktorá okrem analýzy a interpretácie výskumných zistení obsahuje aj návrhy a 

odporúčania vo vzťahu k zvýšeniu efektivity systému vzdelávacích poukazov. 

 

Asociácia krajských rád mládeže  *príklad dobrej praxe 

(Dunajská Streda)   

http://www.akram.sk/ 

Vzdelávacie poukazy pri napĺňaní strategických dokumentov pre mládež 

Projekt bol zameraný na realizáciu prieskumu s cieľom zistiť úroveň efektívnosti využívania 

vzdelávacích poukazov. Aktivity, ktoré slúžili k príprave výstupov do správy z prieskumu, 

boli online dotazníkový prieskum medzi žiakmi  základných a  stredných škôl, rodičmi 

a riaditeľmi škôl a školských zariadení, so študentmi boli navyše realizované aj fokusové 

skupiny.  

 

Závery prieskumu: 

http://www.akram.sk/vzdelavacie-poukazy-pre-mladez-zavery-prieskumu 

 

 

 

http://mladez.sk/
http://www.akram.sk/
http://www.akram.sk/vzdelavacie-poukazy-pre-mladez-zavery-prieskumu
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Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií *príklad dobrej praxe 

(Stupava)   

http://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/domov/ 

Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu 

Podstatou projektu je spracovanie návrhu koncepcie vzdelávania a výchovy mládeže k 

dobrovoľníctvu na Slovensku založené na výskume zameranom na dobrovoľníctvo mládeže, 

jeho aktuálnych trendoch a mapovaní existujúcich príkladov dobrej praxe. Výskum bol 

realizovaný na reprezentatívnej vzorke 806 mladých ľudí. Následne prebehol zber príkladov 

dobrej praxe a tvorba samotnej koncepcie, na ktorej sa podieľala pracovná skupina zložená 

z odborníkov z tretieho sektora, základných, stredných a vysokých škôl, MŠVVŠ, Iuventy 

a ďalších subjektov. Projekt vytvoril predpoklady pre prácu s učiteľmi, pracovníkmi 

s mládežou a samotnou mládežou v oblasti výchovy k dobrovoľníctvu.  

 

Koncepcia: 

http://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/dobrovolnictv

o/2018/Koncepcia_VaV_DaM_k_dobru_final_19.4.2018%20(2).pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/domov/
http://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/dobrovolnictvo/2018/Koncepcia_VaV_DaM_k_dobru_final_19.4.2018%20(2).pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/dobrovolnictvo/2018/Koncepcia_VaV_DaM_k_dobru_final_19.4.2018%20(2).pdf
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HLAS mladých 

 

Program HLAS mladých podporuje činnosť štruktúr zastupujúcich záujmy mládeže na úrovni 

samosprávnych krajov alebo na celoštátnej úrovni s cieľom: 

a) zohľadniť potreby a záujmy mladých ľudí v rôznych regionálnych a národných politikách; 

b) zvýšiť úroveň participácie mladých ľudí a povedomia o aktívnom občianstve, 

c) posilniť reprezentáciu mládeže v rôznych štruktúrach na úrovni samosprávnych krajov a na 

celoštátnej úrovni, 

d) posilniť dostupnosť činnosti zastupiteľských štruktúr mládeže pre všetkých mladých ľudí, 

e) zabezpečiť pravidelný zber podnetov a potrieb mládeže pre tvorbu regionálnej, národnej a 

Európskej mládežníckej politiky, 

f) vytvárať partnerstvá medzi kľúčovými hráčmi mládežníckej politiky, štruktúrami 

zastupujúcimi mládežnícke organizácie a mladých ľudí, 

g) zvyšovať kvalitu mládežníckej politiky na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej 

úrovni, 

h) posilniť postavenie mládežníckych organizácií, žiackych školských rád, parlamentov 

mládeže a i. v politike samosprávnych krajov a ich štruktúrach a v mládežníckej politike na 

národnej úrovni, 

i) identifikovať a vzdelávať mladých vedúcich a iných aktivistov na úrovni samosprávnych 

krajov a na celoštátnej úrovni. 

 

Podporenými organizáciami sú predovšetkým miestne Rady mládeže. 

 

PODPORENÉ PROJEKTY V RÁMCI PROGRAMU HLAS 

Rada mládeže Žilinského kraja *príklad dobrej praxe 

(Žilina)   

https://www.rmzk.sk/  

Mládežnícky hlas a jeho presadzovanie v Žilinskom kraji 

S cieľom zvýšiť úroveň, kvalitu a odbornosť v participácii mladých ľudí a ich zapojenie do 

aktívneho občianstva pripravila RMŽK vzdelávacie aktivity pre mládež, podpísala dohody 

o spolupráci s regionálnymi stakeholdermi, realizovali sa stretnutia mládeže s dôležitými 

dospelými v rámci štruktúrovaného dialógu. Výstupom projektu je prieskum o prínosoch ŽSK 

očami mladých ľudí. Pomocou oceňovania aktívneho občianstva sa mediálne zviditeľnili 

príklady dobrej praxe. 

 

Mládežnícke noviny: 

https://www.rmzk.sk/mladeznicke-noviny-1/ 

 

 

 

 

https://www.rmzk.sk/
https://www.rmzk.sk/mladeznicke-noviny-1/
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Rada mládeže Prešovského kraja *príklad dobrej praxe 

(Prešov)   

http://www.rmpk.sk/web/ 

 

Hlas(ná) párty pre mladých 

V rámci projektu bolo zabezpečené systematické vzdelávanie mladých lídrov z 

mládežníckych parlamentov alebo žiackych školských rád a ich podporovanie v osobnostnom 

rozvoji, kritickom myslení a zvyšovaní úrovne ich kompetencií a zručností. Výsledkom týchto 

činností sú drafty konkrétnych projektových zámerov. Ďalšou aktivitou bolo spropagovať 

širokej verejnosti činnosť organizácii, ktoré pracujú s deťmi a mládežou v rámci PSK. 

 

Rada mládeže Trenčianskeho kraja *príklad dobrej praxe 

(Považská Bystrica)   

http://www.rmtnk.sk/ 

"BEZ TEBA TO NEJDE" 

RMTK s cieľom podporiť motiváciu mladých ľudí v regióne, zvýšiť ich angažovanosť vo 

veciach verejných a zapojiť ich do procesu rozhodovania na úrovni školy, mesta a kraja 

pripravila pre mladých ľudí tréningy, workshopy a pracovné stretnutia so zástupcami 

samospráv. Podnety zozbierané z týchto aktivít boli použité pri tvorbe Akčného plánu rozvoja 

práce s mládežou v TSK 2017. Boli zrealizované simulované elektronické voľby a vznikli 

nové žiacke školské rady. Projekt tým posilnil reprezentáciu mladých ľudí na rôznych 

úrovniach prostredníctvom partnerov a neformálneho vzdelávania mládeže. 

 

Rada mládeže Košického kraja  

(Košice) 

http://rmkk.sk/ 

Hlas mladých v Košickom kraji 2017 

RMKK v spolupráci s KSK a Regionálnym centrom mládeže prostredníctvom projektu 

vytvorili podmienky pre priamu participáciu mladých ľudí na tvorbe regionálnej politiky na 

úrovni KSK, pričom  cieľom bolo identifikovať a vychovávať mládežníckych lídrov a 

občianskych aktivistov v samosprávnom kraji. Nosnou aktivitou bola mediálna kampaň 

zameraná na zber podnetov a názorov mladých ľudí v oblasti práce s mládežou, realizácia 

sieťovacích stretnutí a workshopov a realizácia štvrtého ročníka konferencií na tému Aktívna 

participácia na miestnej a regionálnej úrovni ako nástroj rozvoja potenciálu mladých ľudí. 

 

 

 

 

http://www.rmpk.sk/web/
http://www.rmtnk.sk/
http://rmkk.sk/
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Rada mládeže Slovenska  

(Bratislava) 

http://mladez.sk/ 

 

Zmena v mládežníckej politike 

Cieľom projektu bolo zvyšovanie kompetencií mládežníckych organizácií, ich prepájanie s 

aktérmi vo verejnej sfére, s mladými ľuďmi mimo organizácií a verejnosťou ako takou a čo 

najlepšie presadenie ich záujmov. Hlavnými aktivitami boli zastupovanie a obhajoba záujmov 

mladých ľudí prostredníctvom ich reprezentácie vo verejných orgánoch tvoriacich 

mládežnícku politiku, štruktúrovaný dialóg a participácia mladých na tvorbe politík a 

informovanie o práci mládežníckych organizácií a ich sieťovanie. 

 

Asociácia krajských rád mládeže  

(Dunajská Streda) 

http://www.akram.sk/ 

 

Bližšie k mladým v regiónoch 

Projekt sa zameral na  zvýšenie efektívnosti fungovania krajských rád mládeže s následným 

dopadom na zvýšenie aktívneho občianstva mladých ľudí, participácie mládežníckych 

vedúcich a pracovníkov s mládežou na úrovni krajských samospráv. Tieto ciele dosahoval 

prostredníctvom rozoberania príkladov dobrej praxe, zapájania mladých do participácie 

v krajoch (motivácia k účasti v župných voľbách), posilnenia komunikácie medzi mladými a 

samosprávami, tvorby analýz a ukazovateľov kvality práce v krajoch, posilnenia 

štruktúrovaného dialógu či kampane na posilnenie občianstva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mladez.sk/
http://www.akram.sk/
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KOMUNITA mladých 

 

Program KOMUNITA mladých podporuje aktivity zamerané na tvorbu opatrení, ktoré sú 

predpokladom pre systémovú a strategickú mládežnícku politiku na miestnej úrovni - 

zavádzanie nových trendov v práci s mládežou, tvorbu medzi sektorovej politiky voči 

mládeži, posilnenie synergického efektu pôsobenia všetkých zainteresovaných strán aktívnych 

v oblasti starostlivosti o mládež, posilnenie uznania prínosu práce s mládežou a neformálneho 

vzdelávania, rozvoj dialógu medzi mladými ľuďmi a osobami zodpovednými za mládežnícku 

politiku a zapájanie mládeže do rozhodovacích procesov na miestnej úrovni. 

Z hľadiska vyššie uvedeného zamerania, program KOMUNITA podporuje 3 oblasti činností: 

a) Zber údajov a ich analýza pre potreby tvorby mládežníckej politiky založenej na 

dôkazoch Tvorba mládežníckej politiky založenej na dôkazoch predpokladá dôkladnú analýzu 

aktuálneho stavu existujúcich opatrení zameraných na mladých ľudí, zisťovanie a analýzu 

chýbajúcich údajov, identifikáciu výziev, ktorým mladí ľudia čelia v rámci daného mesta či 

obce, a to pri zohľadnení dostupných informácií a údajov, získaných výskumnou činnosťou 

na európskej, národnej či regionálnej úrovni.  

b) Tvorba strategického dokumentu pre oblasť mládeže Moderná mládežnícka politika 

musí byť vytváraná s využitím relevantných a aktuálnych údajov, participatívne a s využitím 

potenciálu všetkých aktérov, ktorí vykonávajú činnosti v prospech mladých ľudí v danom 

meste či obci. To predpokladá poznanie relevantných kľúčových aktérov, ich zapojenie do 

procesu definovania priorít a stanovenia strategických cieľov zameraných na mladých ľudí, 

vrátane priorít a cieľov v oblasti práce s mládežou, ako aj systematickú spoluprácu pri 

napĺňaní definovaných cieľov. 

 c) Napĺňane strategických cieľov mládežníckej politiky prostredníctvom modernej práce s 

mládežou. Pri práci s mládežou je nevyhnutné identifikovať moderné a efektívne formy 

činností, ktoré zohľadňujú špecifiká a rýchlo sa meniace potreby mladých ľudí a aktívne ich 

zapájajú do prípravy i realizácie rôznych činností. Takého činnosti v práci s mládežou majú 

prispievať k napĺňaniu cieľov mládežníckej politiky. 

 

V roku 2017 boli vyhlásené výzvy na prvé dve fázy programu. 

 

 

PODPORENÉ PROJEKTY V RÁMCI PROGRAMU KOMUNITA 

Rada mládeže Trenčianskeho kraja *príklad dobrej praxe 

(Považská Bystrica)   

http://www.rmtnk.sk/ 

Mladí ľudia na Považí 

 

Projekt vychádzal z potreby zmapovať aktuálnu situáciu mladých ľudí na Považí pre tvorbu 

mládežníckej politiky. Jeho nosnými aktivitami boli analýza opatrení zameraných na kvalitu 

života mladých ľudí, online dotazníkový prieskum, okrúhle stoly pre aktérov mládežníckej 

politiky, fokusové skupiny a pracovné stretnutia so zástupcami mesta, ktoré slúžili ako 

http://www.rmtnk.sk/
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podklad pre tvorbu samotnej Správy o živote mladých ľudí na Považí ako expertného 

dokumentu, ktorý bude zároveň podporným dokumentom pri tvorbe Koncepcie práce 

s mládežou v meste Považská Bystrica.  

 

Stránka projektu: 

http://povazskamladez.blogspot.com/ 

 

Mesto Nové Zámky  *príklad dobrej praxe 

http://www.novezamky.sk/ 

 

Nové Zámky - komunita priateľská deťom a mladým ľuďom 

Mesto Nové Zámky pripravilo projekt na zistenie potrieb mladých ľudí, ktoré sa skúmali 

pomocou metodiky Nadácie pre deti Slovenska, ktorá poskytla aj dvoch facilitátorov. 

Hlavnými aktivitami boli workshop pre zástupcov organizácií pracujúcich s mládežou a 

fokusové skupiny s mladými ľuďmi, na základe ktorých bola spracovaná Analýza potrieb 

mládeže. Keďže analýzu si nechalo vypracovať samotné mesto, jej závery sa rýchlo premietli 

do realizácie navrhovaných opatrení – bol zriadený školský klub a pripravuje sa otvorenie 

mestského klubu detí a mladých ľudí. Aktéri projektu sa stretávajú na pravidelnej báze aj po 

jeho ukončení, čím mesto aktívne podporuje rozvoj práce s mládežou. 

 

 

Rada mládeže Žilinského kraja *príklad dobrej praxe 

(Žilina)   

https://www.rmzk.sk/  

Mládež v Liptovskom Hrádku 

Projekt mapoval aktuálnu situáciu mladých ľudí v Liptovskom Hrádku a jeho cieľom bolo 

identifikovať priority práce s mládežou. Na začiatku bola spracovaná analýza  prijatých 

opatrení v oblasti mládežníckej politiky a následne sa mladí ľudia zúčastnili projektu 

prostredníctvom elektronických dotazníkov a fokusových skupín, výstupom z ktorých bol 

okrem SWOT analýzy aj videodokumet o živote mladých v meste. Hlavný výstup výstupom 

projektu je expertný dokument Mládež v Liptovskom Hrádku. 

 

Správa a video z projektu: 

https://www.liptovskyhradok.sk/oznamy/projekt-rady-mladeze-zsk-mladez-v-liptovskom-

hradku-v-roku-2018.html 

   

Dedinská únia heľpianskych aktivistov  

(Heľpa) 

 

Tota Heľpa, tota Heľpa 

Nosnou aktivitou projektu bolo získanie informácii o potrebách mladých ľudí, s ktorými by 

bolo možné pracovať do budúcna. Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom 

neformálneho vzdelávania zvýšiť kompetencie mladých ľudí pre ich život, posilniť ich 

http://povazskamladez.blogspot.com/
http://www.novezamky.sk/
https://www.rmzk.sk/
https://www.liptovskyhradok.sk/oznamy/projekt-rady-mladeze-zsk-mladez-v-liptovskom-hradku-v-roku-2018.html
https://www.liptovskyhradok.sk/oznamy/projekt-rady-mladeze-zsk-mladez-v-liptovskom-hradku-v-roku-2018.html
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postavenie v spoločnosti, priviesť ich k získavaniu pozitívnych skúseností s formulovaním 

svojich názorov a pomenovaním svojich potrieb. Ďalej mal za cieľ presvedčiť mladých ľudí o 

tom, že ich názory môžu zmeniť a ovplyvniť kvalitu života vo svojej komunite a nabudiť ich 

k tomu, aby sa zapájali do rozhodovacích procesov a tak sa stali zodpovednými za komunitu, 

v ktorej žijú. Prostredníctvom získaných kompetencií si pripravili aktuálne, relevantné a 

kvalitné podklady pre tvorbu mládežníckej politiky v obci Heľpa. 

 

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže  

(Trstená) 

http://www.ozviac.sk/ 

 

Povedz to! 

Projekt vychádzal z potreby zmapovať aktuálnu situáciu mladých v Poprade. Zámerom bolo 

vytvoriť Správu o živote mládeže v Poprade obsahujúcu výsledky výskumu zrealizovaného 

prostredníctvom online dotazníkov pre mladých, sieťovacích  stretnutí pre všetkých aktérov, 

individuálnych interview so samosprávou a zamestnávateľmi. Výsledná správa obsahovala 

všetky výstupy analýz vrátane pomenovania najväčších problémov a výziev. 

https://ozviac.sk/sprava-o-mladezi/  

 

Rada mládeže Žilinského kraja *príklad dobrej praxe 

(Žilina)   

https://www.rmzk.sk/  

 

Vidiecka mládež v komunite II. 

Projekt rozvíjal spoluprácu so štyrmi zapojenými obcami regiónu Biela Orava v oblasti 

prípravy stratégie pre prácu s mládežou v danom regióne a nadväzoval na prvú fázu projektu, 

ktorej výstupom bola Analýza stavu miestnej mládežníckej politiky. Ciele projektu a s nimi 

súvisiace aktivity boli zamerané na definovanie kľúčových aktérov lokálnej mládežníckej 

politiky na vidieku, participatívne vytvorenie vízie strategického dokumentu, definovanie 

stromu problémov a z neho vyplývajúce strategické ciele, vytvorenie akčného plánu a 

príslušných opatrení, vypracovanie, odkonzultovanie a následne prijatie strategického 

dokumentu pre mládež na úrovni zapojených samospráv.  

 

https://www.zubrohlava.eu/e_download.php?file=data/editor/174sk_2.pdf&original=Koncepc

ia%20pr%C3%A1ce%20s%20ml%C3%A1de%C5%BEou%20Zubrohlava.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozviac.sk/
https://ozviac.sk/sprava-o-mladezi/
https://www.rmzk.sk/
https://www.zubrohlava.eu/e_download.php?file=data/editor/174sk_2.pdf&original=Koncepcia%20práce%20s%20mládežou%20Zubrohlava.pdf
https://www.zubrohlava.eu/e_download.php?file=data/editor/174sk_2.pdf&original=Koncepcia%20práce%20s%20mládežou%20Zubrohlava.pdf


 
 

19 

 

Mládež ulice  

(Bratislava) 

https://mladezulice.sk/ 

 

Zaujíma nás život mladých v Rači II. 

 

N základe analýzy stavu a potrieb mládeže z prvej fázy bolo cieľom projektu vytvorenie 

Akčného plánu pre oblasť mládeže v Rači. Realizovali sa konzultácie s cieľovými skupinami 

projektu, door-to-door kampane a stretnutia komunitného plánovania. Výstupy z aktivít boli 

spracované formou videa a fotomáp, vďaka čomu sa závery akčného plánu stali 

zrozumiteľnejšími pre samotných aktérov aj širšiu verejnosť.  

https://www.youtube.com/watch?v=zoPFuc8iHkw 

 

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže *príklad dobrej praxe 

(Trstená)   

http://www.ozviac.sk/ 

 

Povedz ako 

Na základe už spracovanej Správy o mládeži regiónu Hornej Oravy bolo cieľom projektu 

vytvoriť strategický plán pre oblasť mládeže v Trstenej na obdobie troch rokov. Na stránke 

projektu mali mladí ľudia možnosť vyjadriť sa k situácii mládeže v meste Trstená a predstaviť 

svoje nápady na jej zlepšenie. Víkendové podujatie Orava budúcnosti umožnilo mládeži 

vytvoriť návrhy riešení pomenovaných problémov , ktoré prezentovali aj zástupcom 

samosprávy. Tieto a ďalšie podklady následne spracovali expertné skupiny do akčného plánu.  

 

Stránka projektu: 

https://ozviac.sk/sprava-o-mladezi/o-projekte/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mladezulice.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=zoPFuc8iHkw
http://www.ozviac.sk/
https://ozviac.sk/sprava-o-mladezi/o-projekte/
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PRIORITY mládežníckej politiky 

 

Program Priority mládežníckej politiky sa špecificky zameriava na 

a) vytváranie príležitostí pre aktívne zapojenie rôznych subjektov do napĺňania aktuálnej 

národnej stratégie pre mládež, 

b) tvorbu opatrení v práci s mládežou, ktorých cieľom je prispievať k posilneniu postavenia 

mládeže, proti jej spoločenskému vylúčeniu, ako aj k rozvoju aktívneho občianstva mladých 

ľudí, 

c) mladých ľudí v získavaní kompetencií s cieľom osobného rozvoja s dôrazom na možnosti 

ich zamestnávania, 

d) posilnenie synergie formálneho, neformálneho vzdelávania (v práci s mládežou) a 

spontánneho učenia sa, 

e) uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania, posilnenie autonómie mládeže a podporu 

podnikavosti ako životnej kompetencie, 

f) zaistenie lepšieho uznania kompetencií získaných v prostredí práce s mládežou pre aktívny 

spoločenský a pracovný život, 

g) rozšírenie kompetencií pracovníkov s mládežou, mladých a mládežníckych vedúcich pri 

zavádzaní inovácií a zabezpečovaní vyššej kvality neformálneho vzdelávania v práci s 

mládežou reflektujúcej tematické priority programu, 

h) spoluprácu medzi rezortmi a sektormi, t.j. subjektmi štátneho sektora, samospráv, 

mimovládnych organizácií a podnikateľského sektora pri príprave aktivít neformálneho 

vzdelávania v práci s mládežou s ohľadom na aktuálne potreby mladých ľudí. 

 

V roku 2017 boli vypísané výzvy na: 

 podporu aktivít nadväzujúcich na predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade 

Európskej únie v roku 2016 v oblasti mládeže a prijatý dokument závery Rady a 

zástupcov vlád členských štátov prijatý 21.11.2016 s názvom „Podpora nových 

prístupov k práci s mládežou s cieľom odhaliť a rozvinúť potenciál mladých ľudí“  

 podporu projektov, ktoré:  

a) využívajú, vyvíjajú, z iných oblastí prinášajú a adaptujú, alebo šíria nové nástroje a 

prístupy práce s mládežou  

b) zbierajú a analyzujú informácie o životných trendoch mladých ľudí a podporujú ich 

šírenie medzi zainteresovanými stranami  

c) špecificky zavádzajú inovatívne prístupy práce s mládežou (nad 15 rokov) v 

centrách voľného času ako príkladov dobrej praxe pre potreby možnej transformácie 

centier voľného času na centrá mládeže a mapovanie potrebných legislatívnych úprav. 
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PODPORENÉ PROJEKTY V RÁMCI PROGRAMU PRIORITY 

Rada mládeže Slovenska  

(Bratislava) 

http://mladez.sk/ 

 

Podpora pre Národnú pracovnú skupinu pre Štruktúrovaný dialóg 

Cieľom Štruktúrovaného dialógu je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom 

živote, diskutovať o témach, ktoré sú v rámci aktuálneho cyklu Štruktúrovaného dialógu 

stanovené ako priority, a dosiahnuť výsledky, ktoré budú užitočné pri tvorbe mládežníckych 

politík.  

 

Rada mládeže Žilinského kraja  

(Žilina) 

https://www.rmzk.sk/  

Mladí bez nenávisti 

Projekt "Mladí bez nenávisti" reagoval na potrebu spoločnosti u mladých ľudí zvýšiť 

informovanosť o nebezpečenstvách v oblasti nenávistného vyjadrovania v online aj offline 

priestore a ich schopnosti im predchádzať a odolávať. Projekt sa skladal z 2 hlavných aktivít: 

akreditované vzdelávanie školiteľov a následné vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí na 

školách i mimo nich. Obe tieto aktivity boli zamerané na znižovanie dopadu nenávistných 

prejavov.  

 

Inštitút neformálneho vzdelávania  

(Bratislava) 

http://inv.education/aktivity 

 

Kampaň "Bez nenávisti na internete" 

 

Cieľom projektu bolo prispieť k formovaniu hodnotových postojov u mladých ľudí 

ohrozených radikalizmom, xenofóbiou a extrémizmom a to cez zvýšenie dopadu a kvality 

mechanizmov výchovy a vzdelávania k dodržiavaniu ľudských práv a cez boj s prejavmi 

nenávisti v online a offline priestore. Nosnými aktivitami boli akreditované vzdelávania a 

workshopy.  

 

Protect work  

(Veľké Leváre) 

http://www.protectwork.sk/  

 

"Buď zmenou ty sám" - TEO tolerantný euroobčan. 

Projekt je reakciou na potrebu výchovy k tolerancii a predchádzaniu všetkých foriem 

diskriminácie, xenofóbie a intolerancie v kontexte meniaceho sa Slovenska a Európy. Nosnou 

aktivitou projektu bolo vytvorenie ilustrovaného príbehu (komiksov, videí, blogov, 

http://mladez.sk/
https://www.rmzk.sk/
http://inv.education/aktivity
http://www.protectwork.sk/
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sieťovanie) výchovno-vzdelávacieho projektu TEO Tolerantný euroobčan zameraného na 

usmernenie mladých ľudí k hodnotám.  

http://www.teoeu.sk/ 

 

Nadácia pre deti Slovenska  

(Bratislava) 

http://www.nds.sk/ 

 

Online Generácia 

Projekt mal za úlohu zvyšovať kompetencie mladých ľudí  vo svojich komunitách a 

regiónoch, v ktorých sa stavajú nositeľmi témy Ako napĺňať potreby detí a mladých ľudí 

vo virtuálnom a reálnom svete zároveň. Nosnými aktivitami sú vzdelávania, z ktorých 

poznatky môžu mladí ľudia využiť pri príprave vlastného projektu, ďalej konzultácie, online 

podpora, realizácia projektov v komunitách a ich následné odprezentovanie. 

 

Centrum voľného času Stará Ľubovňa  *príklad dobrej praxe 

http://cvc.sk/ 

 

NE Bezpečný internet 

Projekt "NE Bezpečný internet" vytváral priestor pre aktivizáciu peer skupín, pravidelné 

klubové činnosti mladých ľudí zamerané na diskusiu, pomoc, výchovu a neformálne 

vzdelávanie mladých ľudí. V rámci aktivít bol zrealizovaný prieskum, zaškolenie peer 

aktivistov a uskutočnené workshopy na stredných školách v meste Stará Ľubovňa. Mladí 

ľudia sa tak naučili diskutovať, obhajovať, vedieť kriticky hodnotiť mediálne informácie a 

posúdiť vierohodnosť informácii na internete a na sociálnych sieťach a tiež dokázať odlíšiť 

fakty od názoru alebo rozoznať propagandu. 

http://cvc.sk/nebezpecny-internet/ 

 

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania  

(Prešov) 

http://cenef.sk/  

 

(Ne)bezpečne v sieti 

Projekt "(Ne)bezpečne v sieti" bol zameraný na rozvoj kritického myslenia a schopnosti 

vedieť kriticky hodnotiť informácie. Prostredníctvom informačno-vzdelávacej kampane boli 

mladým ľuďom poskytované informácie a zároveň i prakticky rozvíjané kompetencie 

potrebné na rozvoj ich kritického myslenia. Úlohou projektu bolo aj sieťovať a rozvíjať 

spoluprácu medzi pracovníkmi s mládežou, inštitúciami, mimovládnymi organizáciami a 

subjektmi samospráv a štátneho sektora, s ktorými bol následne vypracovaný návrh opatrení v 

práci s mládežou, ktorého cieľom je prispieť k posilneniu postavenia mládeže v spoločnosti a 

tiež k rozvoju ich aktívneho občianstva. 

 

http://www.teoeu.sk/
http://www.nds.sk/
http://cvc.sk/
http://cvc.sk/nebezpecny-internet/
http://cenef.sk/
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Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF 

(Bratislava)                                                       *príklad dobrej praxe 

http://osf.sk/ 

 

ČÍTANIE NASLEPO 

Projekt sa skladal z kampane a nadväzných vzdelávacích aktivít. Hlavným cieľom projektu 

bolo sprostredkovať mladým ľuďom zážitkovou formou, aké to je byť zasiahnutý hoaxami a 

falošnými správami. Mladým ľuďom boli v rámci projektu poskytované správy, ktoré mohli 

zdieľať, komentovať a posúvať ich obsah ďalej. Na záver kampane sa však dozvedeli, že 

informácia, ktorej verili, nebola pravdivá. Jej súčasťou boli aj rady, ako sa v online prostredí 

správať, špecificky v kontexte kontroly a overovania informačných zdrojov. Druhá časť 

projektu bola založená na priamych stretnutiach s mladými ľuďmi. 

https://hoaxmaster.sk/ 

 

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže  

(Trstená) 

http://www.ozviac.sk/ 

 

Neveríš? 

Projekt vychádzal z potreby riešiť nenávistné prejavy a netolerantné postoje k odlišnostiam u 

mladých ľudí regiónu Oravy. Hlavným cieľom projektu bolo rozvíjať mediálnu gramotnosť a 

kritické myslenie a prostredníctvom aktívnej participácie prispieť k formovaniu pozitívnych 

hodnotových postojov mladých. Jednotlivé aktivity projektu boli vypracované tak, aby boli 

mladí ľudia po celý čas trvania projektu aktívnymi účastníkmi, ktorí sa učili prezentovať 

svoje pozitívne hodnoty a postoje a pretvárať ich do mediálnych obsahov. Mladí ľudia sa tiež 

naučili, ako vytvárať videá s konkrétnou výpovednou hodnotou a zároveň zachytili aj reálne 

príbehy ľudí, ktorí prežili diskrimináciu a extrémizmus v akejkoľvek podobe. 

 

Rada mládeže Slovenska  

(Bratislava) 

http://mladez.sk/ 

 

Aktuálne trendy v oblasti trávenia voľného času a možnosti ich využitia v práci s mládežou 

Aktivity projektu prebiehali v dvoch fázach - vo výskumnej a aplikačnej. Výskumná časť 

projektu bola zameraná na zber a vyhodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov o 

trendoch v oblasti trávenia voľného času mladých ľudí. Výskum bol osobitne cielený na 

potreby, ale aj riziká a ohrozenia, ktorým čelia mladí ľudia. V aplikačnej fáze projekt 

priniesol odporúčania pre prax práce s mládežou spolu s návrhmi, ako tieto poznatky 

premietnuť do konkrétnych aktivít v rámci voľného času. Ambíciou projektu bolo priniesť 

také zistenia, ktoré umožnia poskytovateľom voľnočasových aktivít pre mládež, aby 

poskytovali atraktívnejší a kvalitnejší program, ktorý adekvátne umožní rozvoj potenciálu 

mladých ľudí. 

 

 

http://osf.sk/
https://hoaxmaster.sk/
http://www.ozviac.sk/
http://mladez.sk/
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YouthWatch  

(Bratislava) 

http://www.youthwatch.sk/ 

TrendWatch 

Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo v spolupráci s belgickou organizáciou 

Trendvolwes (ktorá je špecificky zameraná na zisťovanie nových trendov mládeže) overiť, či 

trendy mládeže, ktoré boli identifikované na európskej úrovni, platia aj na slovenskú mládež. 

K hlavným aktivitám projektu patrila realizácia výskumu na vzorke mladých ľudí a mladých 

trendsetteroch. Výstupom z projektu je záverečná správa v populárnej forme, ktorá obsahuje 

zistenia z výskumu o aktuálnych trendoch mládeže vo vybraných oblastiach (zamestnanosť a 

mobilita, vzdelávanie a zdravie, sociálna inklúzia, participácia) ako aj odporúčania.  

http://www.youthwatch.sk/clanok/trendwatch 

 

Asociácia CVČ SR *príklad dobrej praxe 

(Banská Bystrica)   

http://www.acvc.sk/home 

CENTRUM MLÁDEŽE 

Projekt poukazuje na potenciál existujúcej siete centier voľného času reagovať na 

spoločenskú situáciu a potreby mladých ľudí využiť vlastný potenciál v moderných 

zariadeniach. Cieľom projektu bolo realizovať v 6 vybraných centrách voľného času nové 

metódy a prístupy práce s mládežou nad 15 rokov a navrhnúť virtuálne mládežnícke centrum, 

overiť 3 pilotné moduly, zrealizovať prieskum, seminár a konferenciu, vypracovať metodickú 

príručku a odporúčania pre možnú transformáciu centier voľného času na moderné centrá 

mládeže. 

 

A Centrum *príklad dobrej praxe 

(Kaplna)   

https://www.a-centrum.net/ 

Cesty k inklúzii 

Cieľom projektu "Cesty k inklúzii" bolo zmapovanie situácie zraniteľných skupín mládeže, 

špecificky mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom, autizmom, ADHD. Projekt zbieral 

údaje o situácii tejto špecifickej skupiny v oblasti vzdelávania, sociálneho a pracovného 

života. Tiež sa zameral na definovanie prekážok v ich začleňovaní do bežného života a 

definovania riešení. Odkrývanie potenciálu tejto skupiny mladých ľudí zvýši ich vlastné 

povedomie o ich možnostiach a poskytne zainteresovaným subjektom dôkazy a podporné 

nástroje pre možnosti riešenia tejto problematiky. Priame zapojenie mladých ľudí so 

znevýhodnením bolo zabezpečené formou online diskusií na sociálnych sieťach, ktoré 

preferujú ako spôsob komunikácie.  

 

http://www.youthwatch.sk/
http://www.youthwatch.sk/clanok/trendwatch
http://www.acvc.sk/home
https://www.a-centrum.net/
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IPčko *príklad dobrej praxe 

(Bratislava)   

http://www.ipcko.sk/  

Skvalitnenie služieb online krízovej pomoci pre mladých 

IPčko pracuje v oblasti poradenských služieb pre mladých ľudí. Aby posilnili odborné 

kapacity, v rámci projektu vytvorili vzdelávanie v oblasti online krízovej intervencie. 

Samotné vzdelávanie pozostávalo z teoretickej prípravy týkajúcej sa krízovej intervencie ako 

aj z praktických nácvikov s reálnymi klientami, pod vedením supervízorky. V rámci projektu 

bol pripravený aj okrúhly stôl s linkami pomoci. 

 

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže *príklad dobrej praxe 

(Trstená)   

http://www.ozviac.sk/ 

 

Level up!  

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť dopad práce s mládežou na mladých ľudí a rozvíjať ich 

potenciál prostredníctvom zavádzania inovatívnych nástrojov prevzatých zo zahraničia. V 

rámci projektu sa využívali dva gamifikované nástroje – online hra Classcraft a larpy, ktoré sa 

odohrávajú v reálnom offline prostredí. Vytvorili sa a na neformálnych skupinách otestovali 

tri larpy, ktoré boli zamerané na objavovanie potenciálu mladého človeka. Iným nástrojom 

bolavytvorená a otestovaná online hra Minas Tirith, ktorá odráža bežné fungovanie 

neformálnej skupiny, pričom v hre účastníci pracovali na konkrétnych individuálnych a 

tímových úlohách. 

 

Centrum dobrovoľníctva *príklad dobrej praxe 

(Banská Bystrica)   

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/ 

Dobroapka 

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť informovanosť a záujem mladých ľudí v BBSK o 

dobrovoľníctve, dobrovoľníckych príležitostiach a dobrovoľníckych organizáciách 

prostredníctvom vytvorenia a šírenia inovatívnej mobilnej aplikácie postavenej na 

gamifikácii. Zámerom bolo pritiahnuť mladých ľudí do sveta dobrovoľníctva, pomocou 

kreatívneho využitia sociálnych médií formovať ich hodnoty, prispieť k rozvoju ich aktívneho 

občianstva a kompetencií potrebných pre uplatnenie sa v živote. 

 

 

 

http://www.ipcko.sk/
http://www.ozviac.sk/
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/
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SLUŽBY mladým 

 

Program SLUŽBY mladým podporil činnosť klientsky orientovaných organizácií v 

nasledovných oblastiach:   

A. informačné a poradenské služby pre mládež,   

B. služby v oblasti dobrovoľníctva mládeže.   

 

Je zameraný na podporu  

a) tvorby systémov poskytovania informácií a poradenstva a overovanie ich funkčnosti,   

b) tvorby informačných zdrojov o možnostiach aktivizácie mládeže, vrátane zabezpečenia ich 

propagácie a dostupnosti,   

c) komunikácie s mladými ľuďmi, ktorá je založená na transparentných a nezávislých 

informáciách podporujúcich mediálnu gramotnosť, kritické a analytické myslenie,  

d) aktívnej partnerskej spolupráce subjektov, ktoré sa zameriavajú na tvorbu a zabezpečenie 

opatrení pre mládež,  

e) propagácie práce s mládežou s dôrazom na prínos neformálneho vzdelávania v práci s 

mládežou z pohľadu získavania a rozvoja kompetencií mladých ľudí,   

f) aktivít, ktoré mládeži zabezpečia možnosť konzultovať tvorbu, vykonávanie a 

vyhodnocovanie opatrení v rámci mládežníckej politiky na regionálnej a národnej úrovni 

a/alebo možnosť zapojiť sa do štruktúrovaného dialógu pri zabezpečovaní opatrení na úrovni 

spolupráce v oblasti mládežníckej politiky v rámci Európskej únie,   

g) vytváranie príležitostí na dobrovoľníctvo mladých ľudí, ktoré im zabezpečia rozvoj 

kompetencií potrebných pre úspešné uplatnenie sa v spoločenskom a pracovnom živote. 

 

PODPORENÉ PROJEKTY V RÁMCI PROGRAMU SLUŽBY 

INEX Slovakia  

(Bratislava) 

https://inex.sk/ 

Prečo áno? 

Projekt „Prečo áno?“ reflektoval situáciu, ktorá sa deje po celom svete. Prostredníctvom 

dobrovoľníckych, vzdelávacích, propagačných a reprezentatívnych aktivít bolo zvýšené 

kritické myslenie mladých ľudí a ich mediálna gramotnosť. V rámci jednodňových a 

medzinárodných viacdňových dobrovoľníckych aktivít bola inovatívnou časťou 

dobrovoľnícka hra od 0-99 rokov, GPS dobrovoľnícka hra a design thinking – vlastná aktivita 

pre mládež od aktívnych dobrovoľníkov. V aktivitách boli pridané inovujúce prvky: 

workshop o kritickom myslení a mediálnej gramotnosti, edukačný materiál pre deti a mládež 

o zvyšovaní povedomia hodnoty dobrovoľníctva. 

 

 

 

https://inex.sk/
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KASPIAN  

(Bratislava) 

http://kaspian.sk/sk/ 

Poďme na to cez DOBROvoľníctvo 

Všeobecným cieľom projektu bolo posilnenie propagácie a aktívneho zapájania sa do 

dobrovoľníctva mládeže s nedostatkom príležitostí. Vytvorili sa možnosti, v ktorých si môžu 

zlepšiť kompetencie a zručnosti a tak prispieť k profesijnému a osobnému rastu. Nosnými 

aktivitami projektu boli nízkoprahový klub, terén, supervízie, intervízie, rozšírenie hry OKO, 

koordinačné a hodnotiace stretnutia a vzdelávanie dobrovoľníkov. 

 

Mladiinfo Slovensko  

(Bratislava) 

https://mladiinfo.sk/ 

Mladiinfo ambasádori 2017 

Hlavným cieľom projektu bolo zjednodušiť prístup k informáciám o lokálnych, regionálnych, 

národných a medzinárodných dostupných vzdelávacích príležitostiach mladým ľuďom najmä 

v okrajových regiónoch Slovenska. Dosiahnutie tohoto cieľa bolo zabezpečené priamym 

zapojením mladých vedúcich a mládežníckych vedúcich a to najmä nasledujúcimi aktivitami: 

výberom 15 Mladiinfo ambasádorov 2017 spomedzi aktívnych mladých ľudí z aspoň 4 

krajov. Zorganizovaním aspoň troch víkendových vzdelávacích a inšpiratívnych stretnutí pre 

ambasádorov v spolupráci so zapojenými partnermi. Správou 15 lokálnych Facebook stránok 

Mladiinfo Mesto, ktoré aktualizujú aktívni mladí ľudia z regiónu a ktoré atraktívnou formou 

priblížia možnosti pre mladých ľudí v jazyku atraktívnom pre rovesníkov.  

 

Informačné centrum mladých Topoľčany 

http://icm.sk/index.php/to/ 

Diskutujme spoločne! 

Vytvoril sa systém pravidelných diskusných stretnutí medzi zainteresovanými skupinami 

mladých ľudí vo veku od 15 do 30 rokov. Mladí ľudia sa zapojili do regionálnych diskusií 

štruktúrovaného dialógu v okresoch Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce a Topoľčany vo všetkých 

aktivitách projektu - verejné diskusie, zber informácií, návrhy opatrení, zber údajov a 

názorov. Projektovým cieľom bolo podporovať mladých ľudí v Nitrianskom okrese, aby sa 

stali aktívnymi občanmi a to prostredníctvom aktivít a aktívnej účasti na občianskom živote a 

na činnostiach v komunite. 

 

 

 

 

 

 

http://kaspian.sk/sk/
https://mladiinfo.sk/
http://icm.sk/index.php/to/
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TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže o. z. 

https://www.tecemko.sk/ 

"Buď informovaný/á, staň sa dobrovoľníkom/čkou a budeš úspešný/á." 

Prepojením kariérneho poradenstva s dobrovoľníctvom bol projekt prínosom pre mládež, 

ktorá si vďaka účasti objasnila a lepšie spoznala smerovanie v kariérnej či profesijnej oblasti. 

Snahou a cieľom bolo zvýšiť záujem mládeže o dobrovoľníctvo a následné prepojenie 

potenciálnych a motivovaných dobrovoľníkov na partnerské občianske združenia. 

Prostredníctvom 10 INFO DNÍ na stredných školách v kraji bola oslovená cieľová skupina 

študentov na prahu pracovného života.  

 

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže *príklad dobrej praxe 

(Trstená)   

http://www.ozviac.sk/ 

 

Brána do nového levelu 

Projekt bol zameraný na zvýšenie záujmu a zapájanie mladých ľudí a mladých s nedostatkom 

príležitostí do dobrovoľníckych aktivít, ktoré im zabezpečia kompetencie potrebné pre ich 

úspešné uplatnenie sa v spoločenskom a pracovnom živote. Nosnou aktivitou bolo zriadenie a 

prevádzkovanie na Slovensku inovatívneho webového portálu o dobrovoľníctve. Jeho 

inovatívnosť spočíva v tom, že dobrovoľnícke príležitosti bude ponúkať bez nutnosti 

registrácie záujemcov do databázy, zároveň vytvára priestor "dobrovoľníckych startupov", 

kde môžu aktívni mladí ľudia hľadať pre realizáciu svojich nápadov podporu, či už vo forme 

dobrovoľníkov ochotných pridať sa a pomôcť, alebo vo forme (finančnej alebo nefinančnej) 

podpory zo strany organizácií. Projekt zaviedol aj dobrovoľnícky program Spoznaj druhú tvár 

Slovenska, ktorý je zameraný na budovanie solidarity so slabšími, rešpektu a úcty voči 

každému človeku bez rozdielu. Okrem konkrétnych príležitostí projekt zahŕňal aj kampaň, 

ktorej cieľom je ukázať mladým s nedostatkom príležitostí konkrétny prínos dobrovoľníctva  

a podporu novým mladým dobrovoľníkom prostredníctvom mentoringu starších 

dobrovoľníkov a prostredníctvom vzdelávania zameraného na zvýšenie kompetencií pre trh 

práce a život v spoločnosti. 

http://www.zmenme.to/ 

 

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR  

(Prievidza) 

http://icm.sk/index.php/zipcem 

COOLtúra v myslení 

Projekt odpovedal na aktuálnu potrebu zvýšiť kompetencie mladých ľudí v oblasti kritického 

myslenia.  Hlavnou náplňou projektu bolo vytvorenie kvalitného vzdelávacieho programu s 

využitím neformálneho vzdelávania, jeho overenie v praxi a po optimalizovaní metodiky dať 

https://www.tecemko.sk/
http://www.ozviac.sk/
http://www.zmenme.to/
http://icm.sk/index.php/zipcem
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vzdelávací program akreditovať a tak zaistiť udržateľnosť projektových aktivít aj po jeho 

ukončení. 

http://icm.sk/subory/COOLtúra_v_myslení_brozura.pdf 

 

Informačné centrum mladých Hanušovce nad Topľou 

http://icm.sk/index.php/ha/  

Spoločnými silami 

V spolupráci s partnermi sa realizovaním aktivít zaviedol systém poskytovania informácii, 

bola vytvorená metodiku pre zabezpečenie nadobúdania pracovných kompetencií a zručností 

priamo v podnikateľskom prostredí. Vytvorením nových funkčných partnerstiev sa dosiahla 

udržateľnosť aktivít aj po ukončení projektu. Zvýšením pracovných zručností a kompetencií 

sa tak zvýšili šance nájsť uplatnenie na trhu práce pre cieľové skupiny projektu, ktorými boli 

napr. znevýhodnení mladí ľudia a mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, národnostné 

menšiny, študenti stredných škôl, uchádzači o zamestnanie evidovaní na ÚPSVaR a mladí 

ľudia so záujmom o získanie podnikateľských zručností a schopností. 

 

 

Informačné centrum mladých Partizánske  *príklad dobrej praxe 

http://icm.sk/index.php/pe/  

Nebojím sa politikov! - Mládež a samospráva 

Nosnými aktivitami projektu boli neformálne stretnutia mladých ľudí s tvorcami lokálnych 

politík. Cieľom bolo, aby mladý človek nadobudol pocit a presvedčenie, že jeho názor má 

hodnotu a kompetentní ho berú do úvahy. Výstupom projektu sú novovzniknuté mládežnícke 

parlamenty v piatich mestách TSK, kde doposiaľ komunikácia samosprávy s mládežou 

pokrivkáva, resp. úplne absentuje. Hlavným nástrojom pre motiváciu mladých ľudí k 

založeniu mládežníckeho parlamentu bol dobrý príklad z praxe – fungovanie MP v 

Partizánskom a motivačné stretnutia.  

 

ICM Banská Bystrica  *príklad dobrej praxe 

http://icm.sk/index.php/bb/  

"VIEM ČO CHCEM" 

Zámerom projektu bolo osloviť mladých ľudí, prioritne skupinu problémovej a nezamestnanej 

mládeže, s cieľom skvalitniť ich spoločenský a pracovný život. Aktivitami projektu sa 

budovala odolnosť a sebavedomie problémovej mládeže, objavili a rozvinuli sa ich skryté 

talenty, získajú nové zručnosti v komunikácii, informácie o verejnom dianí, občianskom 

aktivizme, podporilo sa  ich kritické a analytické myslenie. Potreby a očakávania boli 

zmapované pomocou dotazníkov (online, tlač). Výstupy boli spracované do záverečnej štúdie. 

 

 

http://icm.sk/subory/COOLtúra_v_myslení_brozura.pdf
http://icm.sk/index.php/ha/
http://icm.sk/index.php/pe/
http://icm.sk/index.php/bb/
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Bratislavské dobrovoľnícke centrum  *príklad dobrej praxe 

https://www.dobrovolnictvoba.sk/  

Staň sa superhrdinom! 

Projekt bol zameraný na zabezpečenie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže a má 4 

navzájom prepojené časti. Cieľom projektu bolo zvýšiť informovanosť mladých ľudí o 

dobrovoľníctve, vytvárať príležitosti na dobrovoľníctvo mladých ľudí, zabezpečiť získavanie 

a rozvoj kompetencií získaných dobrovoľníctvom, ako aj podporiť mediálnu gramotnosť, 

kritické a analytické myslenie. Zároveň sa zameral aj na skvalitnenie služieb v oblasti 

dobrovoľníctva v jednotlivých organizáciách. Bol vytvorený interaktívny online nástroj, 

prostredníctvom ktorého sa mládež dozvie, čo je to dobrovoľníctvo, na aký typ 

dobrovoľníctva sa hodia a tiež, kde hľadať kvalitne vytvorené dobrovoľnícke príležitosti.  

 

ICM Prievidza 

http://icm.sk/index.php/pd/ 

Kariérna kocka 

Projekt sa zameral na mladých ľudí, ktorí sa na trhu práce ťažko orientujú a ťažko nachádzajú 

svoje uplatnenie a chcel vyplniť "vákuum" v týchto oblastiach: absencia získavania 

praktických zručností, oblasť kariérneho poradenstva vo formálnom vzdelávaní, klesajúca 

uplatniteľnosť mladých ľudí na trhu práce po skončení školy, chýbajúce systematické kariérne 

poradenstvo na školách z dôvodu nedostatku kapacít, získavanie komplexných informácií o 

možnostiach rozvoja kariérnej osobnosti jednotlivca, chýbajúci rozvoj tvorivosti a 

podnikavosti.  

Nosné aktivity: 

1. vzdelávanie : 3 samostatné vzdelávacie moduly v oblasti kariérneho poradenstva  

2. Festival s coworkingom - podnikavosť a tvorivosť  

3. Workshop KARIÉRNA KOCKA ako zhrnutie aktivít projektu 4. Vytvorenie 

kariérnych poradní - elektronicky, individuálne ( ICM )  

 

 

Prešovské dobrovoľnícke centrum 

http://www.dobrovolnictvopo.sk/ 

Daruj a Dostaneš (DaD) 

Projekt bol zameraný na skvalitnenie poskytovania služieb v oblasti zapájania mládeže do 

dobrovoľníckych aktivít. Bol určený mladým ľuďom z Prešovského kraja, aj s nedostatkom 

príležitosti a pracovníkom s mládežou. Aktivity sa zameriavali na vytvorenie kvalitných 

zdrojov informácii o dobrovoľníckych príležitostiach, zlepšenie informovanosti o 

dobrovoľníctve, zlepšenie zručností a kompetencií mladých ľudí cez vzdelávanie a následné 

zapojenie sa do dobrovoľníckej činnosti, ktorá bola vyhodnotená a ocenená. Vzdelávaním 

pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich sa zvýšila ich odbornosť v oblasti 

zapájania mladých s nedostatkom príležitostí a skvalitnila sa ich práca s dobrovoľníkmi. 

Propagáciou dobrovoľníctva ako nástroja na získavanie zručností, kompetencií a zmenu 

https://www.dobrovolnictvoba.sk/
http://icm.sk/index.php/pd/
http://www.dobrovolnictvopo.sk/
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postojov na viacerých informačných stretnutiach sa mladí ľudia podnietili k zapojeniu sa do 

dobrovoľníctva. 

 

Centrum dobrovoľníctva  

(Banská Bystrica) 

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/  

Dobrovoľníctvo ti pristane 

Hlavným cieľom bolo zvýšiť zapájanie mladých ľudí a mladých s nedostatkom príležitostí do 

dobrovoľníckych aktivít, prostredníctvom ktorých dokážu rozvíjať svoj talent a kompetencie, 

ako aj rozvíjať komunity, v ktorých žijú. Projekt bol tvorený súborom vzájomne synergických 

aktivít v oblasti výchovy k dobrovoľníctvu, propagácie dobrovoľníctva a samotného 

dobrovoľníctva, ktoré mali zvýšiť kompetencie mladých potrebné pre ich uplatnenie 

v spoločenskom a pracovnom živote.  Dôraz sa kládol na service learningovú stratégiu v 

regiónoch pre mladých s nedostatkom príležitostí, ktorá je výchovou k dobrovoľníctvu 

mladých ľudí a ich lepšiemu, ale aj kritickému vnímaniu života v komunitách. 

 

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/

