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Čo sú Programy pre mládež?
Sú to dotačné programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(ďalej MŠVVaŠ), ktorých cieľom je podporovať rôznorodé aktivity zamerané na mládež a
zvyšovať 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, neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou a
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 2019 boli vyhlásené výzvy v
programoch PODPORA mládežníckych organizácií, PRIORITY mládežníckej politiky, HLAS
mladých, SLUŽBY pre mladých a KOMUNITA mladých.
Koordinátorom Programov pre mládež je Odbor mládeže MŠVVaŠ. Komplexnú administráciu
programov a komunikáciu so žiadateľmi a prijímateľmi zabezpečuje IUVENTA – Slovenský
inštitút mládeže, Odbor podpory práce s mládežou.

PPM v roku 2019
V roku 2019 bolo vyhlásených 7 výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu. Spolu bolo
podporených 57 projektov v celkovej výške 2 331 336,91 €, z toho 1 712 321,00 € bolo
poskytnutých v rámci programu PODPORA, ktorý sa zameriava na podporu systematickej
a dlhodobej činnosti mládežníckych organizácií. Programy PODPORA, HLAS, SLUŽBY 1
a SLUŽBY 2 fungujú na princípe dlhodobej podpory a na získanie prostriedkov z týchto
programov je potrebné splniť kritériá registrácie. Žiadateľmi o dotáciu sú v týchto výzvach iba
registrované organizácie. Programy PRIORITY, KOMUNITA a DÔKAZY sú zamerané na
konkrétne projekty.
Z podporených projektov bolo 36 hodnotiteľmi označených ako príklady dobre praxe.

Prehľad podporených projektov v roku 2019
Výzva

Počet prijatých
žiadostí

Počet podporených
projektov

Celková finančná
podpora

SLUŽBY/1/D/2019

9

9

126 398,30 €

SLUŽBY/2/D/2019

8

8

189 919,87 €

HLAS/D/2019

7

7

160 521,00 €

PODPORA/D/2019

17

17

1 712 321,00 €

PRIORITY/D/1/2019

23

10

111 125,74 €

PRIORITY/D/2/2019

2

1

14 000,00 €

KOMUNITA III/D/1/2019

5

4

17 051,00 €

SPOLU

72

57

2 331 336,91 €

Počet prijatých žiadostí o dotáciu v roku 2019

Poskytnuté prostriedky v roku 2019

Programy a podporené projekty a
organizácie
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 2019 boli vypísané výzvy na:
1. aktivity podporujúce zdravý životný štýl mládeže;
2. podporu práce s neorganizovanou mládežou, s osobitným dôrazom na sídliskovú
mládež a mládež v lokalitách s nedostatočnou voľnočasovou infraštruktúrou;
3. podporu sociálnej inklúzie mladých ľudí s telesným a/alebo duševným znevýhodnením;
4. spolufinancovanie implementácie EÚ Dialógu s mládežou v roku 2019 v zmysle
Uznesenia Rady Európskej únie a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na
zasadnutí Rady, o rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže: Stratégia
Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027.

PODPORENÉ PROJEKTY V RÁMCI PROGRAMU PRIORITY
Rada mládeže Slovenska (Bratislava)
http://mladez.sk/
EU dialóg s mládežou 2019
Projekt bol zameraný na realizáciu Európskeho dialógu s mládežou, v rámci ktorého sa zbierali
podnety mladých ľudí na témy od European Steering Committee. V rámci projektu boli vybraní
delegáti a pripravení na účasť na Európskych konferenciách mládeže, vybrali a vyškolili sa
facilitátori offline konzultácií. Zozbieralo sa viac ako 7000 odpovedí na online dotazník.
Uskutočnil sa reprezentatívny prieskum a fokusové skupiny v spolupráci s agentúrou FOCUS.

Mládež ulice (Bratislava)
https://mladezulice.sk/

*príklad dobrej praxe

Podpora rozvoja komunity mladých v mestskej časti Bratislava - Rača
Projekt predstavoval kombináciu nízkoprahovej klubovej i terénnej činnosti a nadstavbových
rozvojových aktivít umožňujúcich mladým ľuďom lepšie uchopiť možnosti aktívnej participácie
na živote vo svojej komunite. Vďaka realizovaným aktivitám v rámci podujatia Cyklostreet sa
podarilo dôkladne zmapovať miesta v mestskej časti Bratislava – Rača, na ktorých sa deti a
mladí ľudia prirodzene stretávajú. Pripravilo sa otvorenie klubu Stará jedáleň, priebežne sa
zisťovali záujmy a potreby mladých ľudí a hľadali sa možnosti ich naplnenia prostredníctvom
mládežníckeho klubu ako bezpečného miesta na stretávanie sa.

Informačné centrum mladých Topoľčany
http://icm.sk/index.php/icm_topolcany/

*príklad dobrej praxe

Fitfest
Náplňou projektu bol ucelený formát jednodňových festivalov zdravého životného štýlu pre
prvý stupeň základných škôl, ktorý sa organizoval na desiatich základných školách a
zodpovedal moderným trendom v detskom živote. Na ich tvorbe a realizácii sa podieľali aj
mladí dobrovoľníci a žiaci deviateho ročníka príslušných navštívených škôl a následne sa touto
oblasťou zaoberali aj v rámci peer to peer vzdelávania o zdravom životnom štýle aj po
skončení projektu. Festival obsahoval aktívnu športovú, kreatívnu, náučnú, hernú a free zónu
kde počas celého dňa dostali žiaci komplexnú dávku informácií a pohybu hravou, modernou a
im blízkou formou komunikácie.

Expression o.z. (Spišská Belá)

*príklad dobrej praxe

Fajn Life
Cieľom projektu bolo prispieť k zdravému životnému štýlu mládeže a k prevencii nezdravého
životného štýlu a závislostí. Nosnými aktivitami boli workshopy, ktoré poskytli mladým
konkrétne návody ako žiť zdravo a pedagógom a pracovníkom s mládežou sa priblížili nezdravé
trendy a ich dopady na život detí a mladých, živé knižnice, ktoré poukázali na riziká spojené s
nezdravým životným štýlom a závislosťami a zážitkové vzdelávanie - realizácie larpov.
Účastníci projektu vytvorili 4 nástroje na propagáciu zdravého životného štýlu medzi mladými
ale i medzi širokou verejnosťou. Vzniklo propagačné video o cyklistike v okolí mesta Spišská
Belá, prezentácie o životnom prostredí a globálnych problémoch, ktoré si mladí pripravili v
tíme a spoločne ich predstavili v triedach. Projekt sa primárne zameriaval na mladých 2. stupňa
základných škôl a mladých s nedostatkom príležitostí, ktorí navštevujú mládežnícky klub
v Spišskej Belej.
Všetci spolu (Veľké Kapušany)
Rómsky mládežnícky parlament
Občianske združenie Všetci spolu na základe záujmu rómskej mládeže z obcí Malčice,
Markovce a Vrbnica pomohlo pri založení Rómskeho mládežníckeho parlamentumá za cieľ
presadzovať záujmy mládeže a pomáhať pri vytváraní voľnočasových aktivít pre mladých.
V každej obci bol založený šachový klub a stolnotenisový klub. Členovia RMP si zvolili vedúcich
klubov, uskutočnili dva turnaje a svoje vyhodnotenie písomne predložili aj obecným úradom,
aby tieto kluby v budúcich rokoch finančne obce podporili a podporili tak aj voľnočasové
aktivity rómskej mládeže

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (Trstená)
https://www.ozviac.sk/
Mentálne zdravie mladých ako výzva
Hlavným cieľom projektu bolo podporiť zdravý životný štýl mladých ľudí v kontexte ich
mentálneho zdravia, aby boli schopní zdravo myslieť, cítiť a zvládať svoje emócie. Zrealizovali
sa dva prieskumy medzi mladými ľuďmi a pracovníkmi s mládežou na tému mentálneho
zdravia. Pre pracovníkov s mládežou bola vytvorená metodika, ako pracovať v téme
mentálneho zdravia na jeho upevňovanie a ako mladým pomôcť zvládať svoje emócie.
Vznikli 2 vzdelávacie escape roomy na tému zvládanie emócií v náročných situáciách, ktoré
mladí zažívajú, a zážitkový program pre mladých, aby dokázali pomenovávať svoje emócie
a naučili sa ich efektívne zvládať.

A Centrum (Banská Bystrica)
https://www.a-centrum.net/

*príklad dobrej praxe

Zručnosti pre inklúziu v práci s mládežou
Projekt sa zameral na vzdelávacie a osvetové aktivity v oblasti začleňovania zdravotne
znevýhodnenej mládeže ohrozenej sociálnym vylúčením. Prostredníctvom akreditovaného
vzdelávania, workshopov o inklúzii a živých knižníc prevažne spomedzi rodičov mladých ľudí
s Aspergerovým syndróm, ADHD a ďalšími odlišnosťami, sa pracovalo na odstraňovaní
predsudkov a stereotypov o týchto mladých ľuďoch medzi budúcimi pedagógmi, pracovníkmi
s mládežou a predstaviteľmi samospráv. Aktivity projektu sa zamerali na prevenciu sociálneho
vylúčenia mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, a to vrátane špecifických zručností pre
pracovníkov s mládežou.

Karpatské ochranárske združenie altruistov Zvolen
http://www.koza.sk/

*príklad dobrej praxe

Mladé hlasy z Podpoľania
Zámerom projektu bolo vzdelávanie a práca s mladými ľuďmi, ktorí žijú na kontakte
Biosférickej rezervácie Poľana, efektívne využívanie ich voľného času v prírode a spoznanie
miestnej kultúrnej krajiny. Aktivity zahŕňali besedy, terénne exkurzie so sprievodom a
sympózium pre mladých ľudí zapojených do projektu. V spolupráci s ďalšími miestnymi
organizáciami bolo podporované dobrovoľníctvo mladých.
V rámci súťaže žiaci vytvorili propagačné videá a maskota Biosférickej rezervácie Poľana.
Aktivity projektu budú podkladom pre vytvorenie metodiky na vzdelávanie v prírode v súlade
so zdravým životným štýlom.

Divé maky (Bratislava)
https://divemaky.sk/

*príklad dobrej praxe

Letná akadémia
Projekt bol určený pre mladých ľudí zapojených do projektu Divé maky, ktorí nemajú
zabezpečené trávenie voľného času počas letných prázdnin. Kultúrnovzdelávací tábor Letná
akadémia bol zameraný na prácu na osobnostnom rozvoji, zlepšení samostatnosti,
sebavyjadrenia a zodpovednosti, budovanie zručností potrebných pre vstup na trh práce
a podpora vzťahu k zdravému životnému štýlu.

Ulita (Bratislava)
https://ulita.sk/
Ulita bližšie k mladým
Prostredníctvom projektu sa v nízkoprahovom mládežníckom centre realizovali pravidelné
klubové aktivity pre neorganizovanú mládež. Jednotlivé kluby sa zameriavali na témy ako
Projekt „Ulita bližšie k mladým“ sme realizovali od apríla do decembra 2019. Zameraný bol na
drogy, sex, násilné partnerské vzťahy, konflikty a s nimi spojené rovesnícke vzťahy a škola,
vzdelávanie a uplatnenie sa na trhu práce. Tieto témy boli pokryté prostredníctvom
individuálnych a skupinových poradenských rozhovorov, konzultácií, informovania a
fokusových skupín za pomoci prizvaných lektorov. Zrealizovali sa tiež tri výchovno-vzdelávacie
pobyty.

IPčko (Bratislava)
https://ipcko.sk/

*príklad dobrej praxe

Dobrá linka aj pre nepočujúcich
Projekt svojimi aktivitami prispel ku rozvoju poradenských služieb pre mladých ľudí so
znevýhodnením. Nosnou aktivitou projektu bola prevádzka psychologicko-sociálnej online
linky dôvery www.dobralinka.sk pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením a rozšírenie
o videoporadenstvo v posunkovom jazyku. Rozsiahle vzdelávanie rozšírilo inovatívne poznatky
medzi študentov a odborníkov. Kampaň prostredníctvom vlogov kopírovala súčasné
komunikačné trendy a prispieva ku zmene vnímania mladých ľudí so zdravotným
znevýhodnením.

KOMUNITA mladých
Program KOMUNITA mladých sa špecificky zameriava na:
a) tvorbu takých opatrení, ktoré sú predpokladom pre systémovú a strategickú mládežnícku
politiku na miestnej a regionálnej úrovni,
b) zavádzanie nových trendov v práci s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni,
c) tvorbu medzisektorovej politiky voči mládeži na miestnej a regionálnej úrovni,
d) posilnenie synergického efektu pôsobenia všetkých zainteresovaných strán aktívnych v
oblasti starostlivosti o mládež na miestnej a regionálnej úrovni,
e) posilnenie validácie a uznania prínosu práce s mládežou a neformálneho vzdelávania na
miestnej a regionálnej úrovni,

f) rozvoj dialógu medzi mladými ľuďmi a osobami zodpovednými za mládežnícku politiku a
zapájanie mládeže do rozhodovacích procesov na miestnej a regionálnej úrovni.
Z hľadiska vyššie uvedeného zamerania, program KOMUNITA mladých má 3 fázy, v rámci
ktorých podporuje tieto oblasti činností:
I. fáza: 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.
II. fáza: 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.
III. fáza: Napĺňanie 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 do prípravy
i realizácie rôznych činností zapájajú. Takého činnosti v práci s mládežou majú prispievať k
napĺňaniu cieľov mládežníckej politiky.
V roku 2019 bola vyhlásená výzva na III. fázu - implementáciu opatrení strategického
dokumentu na miestnej úrovni pre oblasť mládeže.

PODPORENÉ PROJEKTY V RÁMCI PROGRAMU KOMUNITA
Obec Heľpa
https://www.helpa.sk/

*príklad dobrej praxe

Tota Heľpa
Obec Heľpa sa rozhodla realizovať opatrenia zo strategického dokumentu pre prácu
s mládežou participatívnym spôsobom prostredníctvom regrantingu. Bola vypísaná výzva pre
mladých ľudí, ktorí mali možnosť predkladať vlastné malé projekty na zlepšenie života v obci.
Týmto spôsobom obec zabezpečila zohľadnenie aktuálnych potrieb mladých ľudí a ich záujem

o zapojenie sa do rozhodovacích procesov na miestnej úrovni. Mladí zároveň získali
skúsenosti v oblasti projektového manažmentu. Výsledkom projektu sú aj poznatky
o potrebách mladých ľudí, s ktorými obec plánuje v budúcnosti pracovať.

Mesto Trstená
https://www.trstena.sk/

*príklad dobrej praxe

Spoločne pre Trstenú
V rámci realizácie projektu mesto zorganizovalo zážitkový program pre žiakov deviateho
ročníka, ktorý sa venoval téme rozhodnutia a jeho dôsledkov a tiež téme prekonávania
prekážok a výziev a napĺňania cieľov. Počas dňa príležitostí sa predstavili organizácie a subjekty
aktívne v práci s mládežou z Trstenej a firmy, ktoré pôsobia v Trstenej a blízkom okolí. Súčasťou
bola aj Živá knižnica o povolaniach. Mesto vyčlenilo časť financií na participatívne
rozhodovanie o rozpočte a na túto tému pripravilo aj kampaň, aby sa čo najviac mladých ľudí
zapojilo do rozhodovania. Zorganizovalo aj tvorivé dielne pre mladšiu vekovú skupinu a tiež
viaceré športové podujatia.

Mesto Nové Zámky
https://www.novezamky.sk/
Parlament mladých v meste Nové Zámky
V priebehu trvania projektu deti a mladí ľudia - zástupcovia školských parlamentov, mladí
dobrovoľníci v spolupráci s prizvanými odborníkmi a poslancami mestského zastupiteľstva
vypracovali metodiku zapájania detí a mladých ľudí do parlamentnej demokracie v meste
Nové Zámky, založili pracovnú skupinu na založenie Parlamentu mladých a podajú do
Mestského zastupiteľstva návrh na vytvorenie riadnej Komisie mladých ako poradného orgánu
mestského zastupiteľstva.

Mesto Brezová pod Bradlom
https://www.brezova.sk/
Oddychovo-relaxačná zóna v areáli centra voľného času
Mesto sa v projekte zameralo najmä na aktivity Centra voľného času. Pre žiakov boli
zabezpečené tvorivé dielne s dôrazom na zapojenie detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Tiež sa počas prázdnin realizovali celodenné mestské tábory, podujatie ku dňu detí
a aktivita Dary zeme.

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 regionálne Rady mládeže.

PODPORENÉ PROJEKTY V RÁMCI PROGRAMU HLAS

Rada mládeže Žilinského kraja (Žilina)
https://www.rmzk.sk/

*príklad dobrej praxe

Žilinská rada mládeže sa zameriava na problematiku žiackych školských rád a tomu boli
prispôsobené aj jej aktivity. Realizovala akreditované vzdelávanie pre lídrov ŽŠR a workshopy
pre členov žiackych školských rád stredných škôl a pre ich koordinátorov.
Druhou oblasťou je práca s mládežou na lokálnej úrovni, kde RMŽK aktívne spolupracuje so
samosprávami. V ôsmich obciach sa realizovali okrúhle stoly s aktérmi mládežníckej politiky,
kde im bol predstavený proces tvorby strategického dokumentu a následne podpísané
memorandá o spolupráci. Pre pracovníkov s mládežou obecných rád mládeže a mestských
mládežníckych parlamentov bol pripravený workshop, rovnako aj školenia pre ich členov.
Zároveň sa uskutočnilo oceňovanie aktívneho občianstva a ľudskosti za rok 2019. RMŽK
realizovala aj rozsiahly prieskum potrieb mladých ľudí v Žilinskom kraji.

Rada mládeže Prešovského kraja (Prešov)
http://www.rmpk.sk/web/

*príklad dobrej praxe

V rámci aktivít pre žiacke školské rady boli realizované peer to peer workshopy a odborné
semináre pre ich členov a akreditované vzdelávanie pre koordinátorov. Pre všetkých
zainteresovaných sa následne konala konferencia. Výstupom pravidelnej práce so žiackymi
školskými radami je príručka pre členov ŽŠR. Pre aktívnych študentov stredných škôl, členom
Stredoškolského parlamentu PSK, bol určený vzdelávaco-koučovací imProve program. Konali
sa raňajky so županom PSK, kde sa zástupcovia SP PSK stretli so zástupcami samosprávy. RMPK
zorganizovala aj študentské voľky do EP a prezidentské voľby, ktorých sa zúčastnilo 29 škôl.

Rada mládeže Trenčianskeho kraja (Považská Bystrica)
http://www.rmtnk.sk/
RMTNK realizovala v roku 2019 viacero vzdelávacích podujatí pre mladých ľudí, napríklad
vzdelávania pre členov žiackych školských rád a mládežníckych parlamentov, akreditované
vzdelávanie Mladý líder alebo workshopy pre mladých ľudí na rôzne témy. Na posilnenie
volebnej účasti prebehli simulované študentské voľby a realizovala sa videokampaň na
podporu volieb do Európskeho parlamentu prostredníctvom videorozhovorov. Zorganizovali
sa facilitované stretnutia s novozvolenými starostami a v rámci propagácie možností
participácie vytvorila RMTNK online kampaň a zároveň sa pravidelne stretávala
s koordinátormi žiackych školských rád. Počas stretnutí s mladými ľuďmi sa priebežne zbierali
údaje potrebné na analýzu ich potrieb.

Rada mládeže Trnavského kraja
http://www.rmtk.sk/

V rámci projektu boli pripravené školenia a workshopy pre členov mestských mládežníckych
parlamentov a obecných rád mládeže a tiež pre členov žiackych školských rád. Uskutočnili sa
stretnutia so samosprávami, kde bola nadviazaná spolupráca v oblasti mládežníckej politiky.

Rada mládeže košického kraja (Košice)
http://rmkk.sk/
RMKK ako jednu k kľúčových aktivít zrealizovala Konferencie mládeže, ktorá sa postupne
uskutočnili v šiestich mestách Košického kraja s účasťou mladých ľudí, pracovníkov s mládežou
a dôležitých dospelých a vyústila do ich spolupráce vo viacerých oblastiach.

Pre členov Krajskej rady ŽŠR bolo zorganizované pobytové stretnutie za účelom skvalitnenia
činnosti. Séria workshopov DOTVOR SA! pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou s témami
reagujúcimi na ich aktuálne potreby. Mladí ľudia sa tiež zapojili do prípravy týchto workshopov
aj regionálnych konferencií.

Rada mládeže Slovenska (Bratislava)
http://mladez.sk/

*príklad dobrej praxe

Ako strešná organizácia sa RmS venovala zastupovaniu záujmov mladých ľudí a členských
organizácií pri tvorbe politík a organizovala stretnutia členských organizácií. Pre pracovníkov
s mládežou boli pripravené semináre zamerané na zvyšovanie ich kompetencií a informačné
semináre sa tiež realizovali pre predstaviteľov samospráv.
Asociácia krajských rád mládeže (Dunajská Streda)
http://www.akram.sk/

*príklad dobrej praxe

Asociácia sa prostredníctvom stretnutí snažila o oživenie nefungujúcich a neaktívnych
krajských rád mládeže. V tejto súvislosti uskutočnila aj prieskum zameraný na zisovanie
očakávaní od rád mládeže. Pri príležitosti volieb do EP bola realizovaná súťaž, kde mladí ľudia
vytvárali motivačné videá, prečo sa volieb zúčastniť. Uskutočnilo sa oceňovanie sTOPa, ktoré
sa zameralo na aktívnych ľudí a organizácie v oblasti participácie. AKRAM zabezpečila aj výber
a pôsobenie mládežníckeho delegáta v OSN.
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Program SLUŽBY mladým podporil činnosť klientsky orientovaných organizácií v oblasti
informačných služieb pre mládež.
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.
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Mladiinfo Slovensko (Bratislava)
https://mladiinfo.sk/

*príklad dobrej praxe

Medzi nové aktivity združenia Mladiinfo v roku 2019 patrilo zriadenie coworkingového
priestoru pre mladých ľudí v Dolnom Kubíne, kde mali možnosť navštevovať rôzne krúžky a
zapájať sa do dobrovoľníckych aktivít. Na stredných a vysokých školách prebiehali informačné
semináre pre študentov o možnostiach programov ESC a Erasmus +. workshop na tému
mediálnej gramotnosti a informovanie vysokoškolských študentov o možnostiach programov
ESC a Erasmus+, v Univerzitnom kultúrnom centre sa pravidelne organizovali diskusné večery
kultúrne večery. V rámci projektu Social Impact Award (program na rozvoj podnikavosti mladých
ľudí) boli realizované podujatia ako letný inkubátor nápadov alebo road show Vymysli a
rozbehni nápad.
Informačné centrum mladých Topoľčany
http://icm.sk/index.php/to/
V rámci kariérového poradenstva sa uskutočnilo viacero simulátorov pracovných pohovorov
pre študentov posledných ročníkov stredných škôl, kde sa mladí ľudia mali možnosť oboznámiť
s reálnym priebehom pracovného pohovoru. Na základných a stredných školách sa realizovali
workshopy zamerané na odbúravanie predsudkov, predovšetkým proti migrantom a ľuďom z
marginalizovaných komunít. Okrem toho ICM Topoľčany realizovalo informačné a poradenské
aktivity pre mládež, pravidelne organizovalo konzultácie alebo vzdelávacie aktivity s mladými
ľuďmi, informovalo mladých ľudí o možnostiach participácie na verejnom živote a participácie
na miestnej a regionálnej úrovni.

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR (Prievidza)
http://icm.sk/index.php/zipcem
Ako strešná organizácia sa ZIPCEM zameralo na aktivity propagujúce činnosť informačných
centier. Realizovalo konferenciu Využi šancu byť informovaný zameranú na vývoj
informačných a poradenských služieb na národnej úrovni spojenú s prezentáciou priebežných

výsledkov výskumu o zdrojoch informácií mladých ľudí a príkladov dobrej praxe. Zároveň
združenie pripravuje vzdelávacie aktivity pre pracovníkov s mládežou v oblasti participácie a
metód neformálneho vzdelávania. Poskytovalo tiež pracovníkom s mládežou metodickú
podporu, zabezpečenie informovanosti, konzultácie ohľadne poskytovania služieb v
online/offline prostredí. Pokračovalo sa v projekte Mapa aktívnych mládežníckych organizácií,
do ktorého sa rozhodli zapojiť mnohé nové organizácie.

Informačné centrum mladých Partizánske
http://icm.sk/index.php/pe/
ICM Partizánske sa vo svojej systematickej činnosti venovalo podpore zamestnanosti mladých
ľudí prostredníctvom workshopov, informačných stretnutí a kariérového poradenstva. Besedy
a workshopy na stredných školách tiež boli zamerané aj na posilnenie občianskej spoločnosti
a angažovanosti, prevencie sociálno-patologických javov, látkových a nelátkových závislostí a
nelegálnej práce.

ICM Banská Bystrica
http://icm.sk/index.php/bb/

*príklad dobrej praxe

Informačné centrum v Banskej Bystrici realizovalo veľké množstvo workshopov pre mladých
ľudí zameraných na bezpečné správanie sa na internete, zdravie a zdravý životný štýl,
kariérové poradenstvo či obchod s ľuďmi. V resocializačných a reedukačných zariadeniach sa
realizovali workshopy zamerané na komunikačné zručnosti, ktoré klientom pomôžu ľahšie sa
zaradiť do spoločnosti. Zároveň ICM poskytovalo tradičné poradenské služby. Prebehol aj ďalší
ročník literárnej súťaže pre mladých ľudí Kováčova Bystrica.

ICM Prievidza
http://icm.sk/index.php/pd/
V rámci projektu sa uskutočnili besedy a workshopy zamerané na oblasť občianskej
participácie a na mapovanie skúseností mladých ľudí. V rámci prevencie sociálnopatologických javov sa realizovali workshopy zamerané na prevenciu látkových a nelátkových
závislostí, obchodovania s ľuďmi, nútenej práce a žobrania a na kritické myslenie v súvislosti s
extrémizmom. Pre znevýhodnenú rómsku mládež boli pripravené workshopy zamerané na jej
špecifické potreby.
Informačné centrum mladých, n.o. (Martin)
http://icm.sk/index.php/icm_martin/
V oblasti kariérového poradenstva sa uskutočnili workshopy pre mladých nezamestnaných
zameraný na prípravu na podnikanie a trh práce. Na stredných školách prebehli aj workshopy

na podporu kritického myslenia a bezpečného zdieľania názorov na internete, prevenciu
sociálno-patologických javov a tiež Deň zdravia a zdravého životného štýlu, kde si študenti
prakticky vyskúšali prípravu zdravých jedál.
Okrem tradičných informačných a poradenských aktivít sa ICM venovalo aj propagácii robotiky
a robotických súťaží na podujatí Mladý tvorca.
Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka
https://www.linkadeti.sk/kategoria/o-nas

*príklad dobrej praxe

Počas celého roka prebiehalo poradenstvo prostredníctvom Linky detskej dôvery, ku ktorej sa
pridalo aj rovesnícke poradenstvo vďaka vyškoleniu mladých dobrovoľníkov. V súvislosti s
psychickým zdravím prebehla kampaň na zvyšovanie povedomia o dôležitosti psychologického
poradenstva ako bežnej súčasti života mladých ľudí. Kampaň sa realizovala prostredníctvom
letákov, ale aj osobných návštev škôl, čo výrazne zvýšilo jej dopad. Okrem poradenstva
organizácia zrealizovala aj viacero workshopov s témami ako kariérové poradenstvo, bezpečné
zdieľanie názorov na internete alebo zdravý životný štýl.
SYTEV
https://www.facebook.com/SYTEV/

*príklad dobrej praxe

SYTEV sa v rámci informačnej činnosti venoval organizácii workshopov na základných
a stredných školách, ktoré boli zamerané na kariérové poradenstvo vrátane stretnutí
s úspešným miestnym podnikateľom, na bezpečné zdieľanie názorov na internete, zdravý
životný štýl a na európske možnosti pre mládež. Tiež prebehla informačná kampaň na zvýšenie
povedomia o činnosti a ponuke mládežníckych organizácií v regióne.
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Tento podprogram podporuje činnosti klientsky orientovaných mimovládnych organizácií
zameraných na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže s cieľom:
a) vytvárať, resp. prevádzkovať a rozširovať vytvorené online systémy poskytovania informácií
a poradenstva o možnostiach dobrovoľníctva mládeže, overovať ich funkčnosť a priebežne ich
aktualizovať (dopĺňať a rozširovať databázu dobrovoľníckych príležitostí, prepájať a/alebo
párovať požiadavky s ponukami dobrovoľníctva, spravovať dobrovoľnícke ponuky v komunite),
b) vytvárať krátkodobé a dlhodobé dobrovoľnícke príležitosti pre mladých ľudí v spolupráci s
partnerskými organizáciami a umiestňovať mládežníckych dobrovoľníkov do organizácií
a/alebo prepájať ich s dobrovoľníckymi príležitosťami, ktoré im zabezpečia rozvoj kompetencií
potrebných pre úspešné uplatnenie sa v pracovnom živote a na živote občianskej spoločnosti,

c) realizovať informačné, konzultačné a propagačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva mládeže
s dôrazom na prínos nadobudnutých a rozvinutých kompetencií mladých ľudí dobrovoľníckou
prácou, vrátane propagácie jej spoločenskej hodnoty,
d) zvyšovať status dobrovoľníctva mládeže prostredníctvom oceňovania dobrovoľníkov a
koordinátorov dobrovoľníkov,
e) podporovať alebo vykonávať advokačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva na
miestnej/regionálnej/národnej úrovni,
f) zvyšovať kompetencie mládežníckych dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov
účasťou na vzdelávacích programoch, akreditovaných vzdelávacích programoch a/alebo na
aktivity zamerané na školenia a spoluprácu (TCA) týkajúcich sa manažmentu dobrovoľníkov,
dobrovoľníckych programov a iných tém Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020,
g) zisťovať reálne potreby mladých dobrovoľníkov na miestnej, regionálnej alebo národnej
úrovni za účelom zvyšovania kvality služieb dobrovoľníctva mládež.
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INEX Slovakia (Bratislava)
https://inex.sk/

*príklad dobrej praxe

Hlavnou aktivitou INEX-u bola organizácia krátkodobých dobrovoľníckych pobytov
(workcampov). Na Slovensku sa uskutočnilo 8 takýchto aktivít a do zahraničia vycestovalo 62
dobrovoľníkov. Okrem toho ešte prebiehali jednodňové dobrovoľnícke aktivity zamerané
prevažne na úpravu a skrášľovanie prostredia a komunitu. Na stredných školách boli
realizované workshopy na témy mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a dobrovoľníctva.
V rámci advokácie dobrovoľníctva sa INEX zúčastnil rôznych slovenských aj medzinárodných
podujatí, kde sa diskutovalo o kvalite práce s mládežou a uznávaní a propagácii
dobrovoľníctva. Priebežne prebiehalo zisťovanie potrieb dobrovoľníkova cieľových skupín,
aby sa im mohla prispôsobovať ponuka dobrovoľníckych aktivít.

TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže o. z.
https://www.tecemko.sk/

Aktivity organizácie TeCeMko sa zameriavali okrem dobrovoľníctva aj na kariérne
poradenstvo. Za účelom nadviazania spolupráce v oblasti kariérneho poradenstva sa
uskutočnili, v rámci ktorého sa uskutočnili workshopy aj osobné konzultácie. Pre záujemcov o
dobrovoľníctvo bol pripravený mentoringový program, vďaka ktorému mladí ľudia získali viac
informácií o vhodných dobrovoľníckych príležitostiach. Podujatie Týždeň dobrovoľníctva sa
žiaci základných a stredných škôl zapojili do aktivít miestnych mimovládnych organizácií.

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (Trstená) *príklad dobrej praxe
http://www.ozviac.sk/
Na podporu skvalitňovania aktivít v oblasti dobrovoľníctva organizácia zrealizovala prieskum
medzi zamestnávateľmi o vnímaní dobrovoľníctva zamestnancov a uchádzačov o
zamestnanie. V spolupráci s ďalšími zainteresovanými subjektmi sa začala pripravovať
Koncepcia dobrovoľníctva Žilinského samosprávneho kraja. Workshopy pre rôzne cieľové
skupiny boli zamerané na prácu s dobrovoľníkmi, prínos mobilít a uznávanie dobrovoľníctva.
OZ V.I.A.C. pomohlo pri vytvorení dlhodobých dobrovoľníckych programov iných organizácií,
vlastným programom bol Roadtrip, v rámci ktorého chodili mladí ľudia na krátke
dobrovoľnícke výjazdy do okolitých miest a obcí. Regionálne podujatie Srdce na dlani prinieslo
oceňovanie dobrovoľníkov v rôznych kategóriách.
Bratislavské dobrovoľnícke centrum
https://www.dobrovolnictvoba.sk/

*príklad dobrej praxe

Pravidelná činnosť BDC sa zameriavala na propagáciu dobrovoľníctva medzi ľuďmi aj firmami
a na vytváranie dobrovoľníckych príležitostí. Realizovali sa dobrovoľnícke programy Rýchla
rota, Tourist Angels a Dobrovoľníctvo na školách. V rámci propagácie boli zrealizované Trhy
dobrovoľníctva, a Zoznamka s dobrovoľníctvom, kde sa mladí ľudia mali možnosť oboznámiť
s možnosťami dobrovoľníckych aktivít. Pre jednoduchší výber bol aktualizovaný online test,
ktorý pomôže dobrovoľníkovi vybrať si tú správnu činnosť. Zároveň boli priebežne vysielaní
mladí ľudia na zahraničné pobyty prostredníctvom programu ESC. Organizácia sa tiež
priebežne starala o profesionálny rast dobrovoľníkov a koordinátorov, pre ktorých boli
zrealizované školenia predovšetkým v oblasti manažmentu.

Prešovské dobrovoľnícke centrum
http://www.dobrovolnictvopo.sk/

*príklad dobrej praxe

Aktivity sa zameriavali na podporu dobrovoľníckych príležitostí, okrem iného aj
prostredníctvom diskusií so zástupcami formálneho a neformálneho vzdelávania. Dni
aktívneho dobrovoľníctva v Prešove ponúkli záujemcom krátkodobé dobrovoľnícke príležitosti
v mnohých rôzne zameraných organizáciách. Mládežnícka konferencia Ochutnávka
dobrovoľníctva motivovala mladých ľudí k dobrovoľníctvu prostredníctvom príbehov
dobrovoľníkov a predstavenia aktuálnych možností. Pre pracovníkov s mládežou bolo
pripravené vzdelávanie v oblasti manažmentu dobrovoľníctva a samotným dobrovoľníkom
bola poskytovaná pravidelná supervízia.

Centrum dobrovoľníctva (Banská Bystrica)
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/

*príklad dobrej praxe

Netradičnou aktivitou boli service learningové projekty na školách, ktoré centrum zastrešovalo
a ktoré mali za cieľ prepojiť prostredníctvom dobrovoľníctva mladých ľudí s miestnou
komunitou. Okrem toho pokračovali dlhodobé dobrovoľnícke programy Spojivko, Opri sa
o mňa a Môj svet je tvoj. Počas týždňa dobrovoľníctva sa podarilo zapojiť do dobrovoľníctva
aj miestne firmy a zároveň spropagovať firemné dobrovoľníctvo. Testoval sa program
DOBROkarta, ktorý je ocenením aktívnych dobrovoľníkov a prináša im rôzne výhody.
Priebežne bola dopĺňaná databáza dobrovoľníckych príležitostí a počas celého roka prebiehali
aj vzdelávania dobrovoľníkov a koordinátorov a supervízie.

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
http://www.dckk.sk/
V rámci pravidelných aktivít sa DCKK venovalo rozvoju dobrovoľníctva mládeže a vytváraniu
dobrovoľníckych príležitostí pre znevýhodnených mladých ľudí. Úspešná spolupráca bola
nadviazaná s obcami s rómskou menšinou, kde boli mladí Rómovia zapojení do
dobrovoľníckych aktivít. Pre študentov stredných škôl sa realizovalo informačné stretnutie so
zahraničnými dobrovoľníkmi, ktoré ich malo motivovať k dobrovoľníckej činnosti. V spolupráci
so samosprávami boli pripravené stratégie dobrovoľníctva na lokálnej úrovni.
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
http://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/

*príklad dobrej praxe

Ako strešná organizácia sa Platforma zaoberala aj metodickými a koordinačnými činnosťami,
spolupracovala na vypracovaní Metodiky výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu. Na
celoslovenskej úrovni koordinovala oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani a Týždeň
dobrovoľníctva. Pre pracovníkov s mládežou boli realizované tréningy v oblasti service
learningu a manažmentu dobrovoľníctva a bola pripravená a otestovaná online vzdelávacia
platforma zameraná na manažment dobrovoľníkov. na Boli pripravené workshopy pre
zamestnancov ÚPSVaR na zvýšenie povedomia o význame dobrovoľníckej práce a jej
prínosoch.

PODPORA mládežníckych organizácií
Program PODPORA je určený organizáciám, ktoré na členskom princípe systematicky
a pravidelne pracujú s mládežou, fungujú aspoň 1 rok, majú viac ako 300 členov a pôsobia
minimálne v troch krajoch. V roku 2019 bolo finančne podporených 17 subjektov, ktoré plnia
hlavný cieľ programu formou pravidelnej klubovej činnosti, realizácie podujatí pre mladých
ľudí, 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.
PODPORENÉ ORGANIZÁCIE V RÁMCI PROGRAMU PODPORA
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (Spišská Nová Ves)
https://www.zksm.sk/about
Výročná správa

YMCA na Slovensku (Bratislava)
http://www.ymca.sk/
Výročná správa

Detská organizácia FÉNIX, o.z. (Bratislava)
http://www.do-fenix.sk/
Výročná správa

Záhorácky Fénix (Senica)
http://zafenix.com/
Výročná správa

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (Bratislava)
https://erko.sk/
Výročná správa

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti (Dunajská
Streda)
http://szmcs.sk/kapcsolat

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (Bratislava)
https://www.usmev.sk/
Výročná správa

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže (Bratislava)
https://www.domka.sk/
Výročná správa

NODAM - Združenie detí a mládeže (Nové Mesto nad Váhom)
http://www.nodam.sk/wp/
Výročná správa

Združenie mariánskej mládeže (Nitra)
http://zmm.sk/
Výročná správa

Klub Prieskumník – Pathfinder (Bratislava)
http://www.pathfinder.sk/
Výročná správa

Slovenská debatná asociácia (Bratislava)
http://www.sda.sk/
Výročná správa

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (Bratislava)
http://www.amavet.sk/
Výročná správa

Laura, združenie mladých (Bratislava)
https://www.laura-mladez.sk/
Výročná správa

Spoločenstvo evanjelickej mládeže (Košice)
www.sem.sk/
Výročná správa

Strom života (Bratislava)
https://stromzivota.sk/
Výročná správa

Slovenský skauting (Bratislava)
http://skauting.sk/
Výročná správa

