
Plán aktivít rozvoja práce s mládežou 

v meste Prievidza na rok 2021 
 

 

VZDELÁVANIE: 

- Zrealizovať „Vzdelávanie mladých lídrov Prievidza“ zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií mladých ľudí 

T: v priebehu roka                    Z: RM v spolupráci s CVČ, koordinátor práce s mládežou 

- Workshopy na ZŠ a SŠ na aktuálne témy (kyberšikana, mládež a média, ekonomická gramotnosť, chudoba, 

študentská samospráva a iné)  

T: počas celého roka                                 Z: CVČ, koordinátor práce s mládežou 

- Dvojdňový teambuilding RM (spoznanie členov, zlepšenie tímovej spolupráce, oboznámenie sa s úlohami, s 

povinnosťami, s dokumentmi RM vzdelávanie v oblasti - participácia, fungovanie miestnej samosprávy, ...)  

T: október - november       Z: RM v spolupráci s CVČ, koordinátor práce s mládežou 

- Zorganizovať stretnutie koordinátorov žiackych školských rád základných a stredných škôl  

T: 1 x ročne                                                 Z: CVČ, koordinátor práce s mládežou 

- Informovať o možnostiach neformálneho vzdelávanie žiakov ZŠ a SŠ, mladých vedúcich na zvýšenie ich 

kompetencií a informovanosti v oblasti práce s mládežou  

T: počas celého roka                                 Z: RM, koordinátor práce s mládežou 

- Podporovať neformálne vzdelávanie žiakov základných škôl, mladých vedúcich, pracovníkov s mládežou, 

koordinátora práce s mládežou zamerané na zvýšenie ich kompetencií a informovanosti v oblasti práce s 

mládežou  

T: počas celého roka                                Z: mesto Prievidza CVČ, koordinátor práce s mládežou 
 

 

ZAMESTNANOSŤ, TVORIVOSŤ A PODNIKAVOSŤ: 

- Uskutočniť stretnutia s mladými úspešnými ľuďmi (študenti, zamestnanci, podnikatelia), ktorí by mladým 

porozprávali svoj osobný príbeh, aké povolanie a školu si vybrať a prečo 

T: v priebehu roka                     Z: ŽŠR SŠ, RM, koordinátor práce s mládežou 

- Zorganizovať 11. ročník podujatia „Deň s mládežou“ a prizvať aj zástupcov zamestnávateľov nášho regiónu 

a subjektov zameraných na kariérne poradenstvo  

T: 24.9.                                                      Z: RM v spolupráci s CVČ, ŽŠR SŠ, koordinátor práce s mládežou  
 

PARTICIPÁCIA: 

- Zasadnutia Rady mladých 

T: 10x ročne                                     Z: predseda RM, koordinátor práce s mládežou 

- Organizačné stretnutia Výboru RM 

T: podľa potreby                 Z: predseda a členovia Výboru RM, koordinátor práce s mládežou 

- Fórum detí a mládeže mesta Prievidza:  

T: 3 x ročne                                    Z: RM v spolupráci s CVČ, koordinátor práce s mládežou  

- Konferencia Žiackych školských rád stredných škôl regiónu Horná Nitra 

T: marec, november                             Z: RM v spolupráci s CVČ, koordinátor práce s mládežou 

- Konferencia Žiackych školských rád základných škôl mesta Prievidza 

T: marec, november                 Z: RM v spolupráci s CVČ, koordinátor práce s mládežou 



- Diskusné fórum stredoškolákov sa uskutočňujú v stredných školách mesta Prievidza 

T: 6x ročne                                         Z: ŽŠR SŠ, RM a koordinátor práce s mládežou 

- Nadviazať spoluprácu s Mládežníckymi parlamentmi iných miest v SR 

T: počas celého roka                            Z: RM, koordinátor práce s mládežou 

- Navštíviť Mladý parlament Púchov s cieľom oboznámiť sa s fungovaním parlamentu v inom meste, so 

strategickými materiálmi, aktivitami, spôsobom činnosti, s prácou koordinátora, získať nápady na nové aktivity 

a nadviazanie spolupráce 

T: apríl-jún                                             Z: RM v spolupráci s CVČ, koordinátor práce s mládežou 

- Vyhodnotenie činnosť RM na MsZ 

T: jún                                                      Z: predseda a členovia RM, koordinátor práce s mládežou 

- Zorganizovať stretnutie aktérov mládežníckej politiky v meste Prievidza k priebežnému vyhodnoteniu 

napĺňania Stratégie rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2023 

T: marec - máj                                       Z: koordinátor práce s mládežou a Komisia ŠMaVA pri MsZ Pd 

- Pripraviť podklady pre priebežné vyhodnotenie napĺňania Stratégie rozvoja práce s mládežou v meste 

Prievidza do roku 2023 a ich odprezentovanie v RM, Fóre detí a mládeže, Komisii športu, mládeže 

a voľnočasových aktivít pri MsZ a MsZ Prievidza 

T: jún                                                       Z: predseda a členovia RM, koordinátor práce s mládežou 

- Finančne podporiť realizáciu aktivít Rady mladých a žiackych školských rád. 

T: počas celého roka   Z: mesto Prievidza, CVČ 

 

MLÁDEŽ A SVET: 

- Nadviazať spoluprácu s mladými ľuďmi z partnerských miest mesta Prievidza, alebo z inými mestami 

v zahraničí s cieľom zlepšiť prácu Rady mladých, žiackych školských rád základných a stredných škôl a zvýšenia 

kompetencií ich členov a koordinátorov 

T: v priebehu roka                Z: RM v spolupráci s CVČ, koordinátor práce s mládežou 

- Zorganizovať návštevu zástupcov Rady mladých a žiackych školských parlamentov v Európskom parlamente, 

v Národnej rade SR alebo mládežníckeho parlamentu v niektorom z partnerských miest 

T: v priebehu roka                               Z: CVČ, koordinátor práce s mládežou 

- Prostredníctvom aktivít a sociálnych sieti v správe centra voľného času a Rady mladých informovať mladých 

ľudí o možnostiach zahraničnej dobrovoľníckej služby a dobrovoľníctva  našom meste 

T: v priebehu roka              Z: RM v spolupráci s CVČ, koordinátor práce s mládežou 

- Uskutočniť informačné stretnutie pre žiakov základných a stredných škôl zamerané na ponuku štúdia 

a dobrovoľníctva v zahraničí 

T: v priebehu roka              Z: RM v spolupráci s CVČ, koordinátor práce s mládežou 

 

ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL: 

- Podporovať prevádzkovanie športovísk na území mesta finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta  

T: počas celého roka                           Z: mesto Prievidza  

- Poskytnúť dotácie z rozpočtu na účel vytvárania príležitostí mladých ľudí na športové využitie a realizáciu 

voľnočasových aktivít  

T: počas celého roka                           Z: mesto Prievidza  

- Zorganizovať na Námestí slobody „Deň športu s Olympijským behom“  

T: jún                                                     Z: CVČ, Olympijský klub, koordinátor práce s mládežou  

- Zorganizovať 3. ročník florbalového turnaja miešaných tímov pre mladých ľudí mesta 



T:  v priebehu roka             Z: RM v spolupráci s CVČ, koordinátor práce s mládežou   

- Zorganizovať 2. ročník turnaja vo volejbale miešaných tímov pre mladých ľudí mesta 

T: apríl              Z: RM v spolupráci s CVČ, koordinátor práce s mládežou  

- Zorganizovať turnaj v bowlingu pre základné a stredné školy 

T: december             Z: RM v spolupráci s CVČ, koordinátor práce s mládežou  

- Finančne, materiálne a priestorovo podporovať realizáciu podujatí zameraných na podporu zdravia a 

zdravého životného štýlu organizované RM, ZŠ, SŠ a mládežníckymi organizáciami so sídlom v meste Prievidza 

T: počas celého roka                         Z: mesto Prievidza  

- Zorganizovať vzdelávacie aktivity zamerané na podporu zdravia a zdravého životného štýlu (súťaž „EKO 

olympiáda“, workshopy v ZŠ „Myslieť ekologicky“ a iné)  

T: v priebehu roka                             Z: CVČ, ZŠ, mládežnícke organizácie 

 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: 

- Dotáciami z rozpočtu mesta podporiť prevenčné, propagačné a osvetové aktivity  

T: počas celého roka                        Z: mesto Prievidza  

- Podporiť finančne, materiálne a priestorovo realizáciu týždňa dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“  

T: máj- jún                                         Z: mesto Prievidza, CVČ  

- V rámci týždňa dobrovoľníctva a realizácie malých projektových zámerov vrámci Vzdelávania mladých lídrov 

Prievidza, zrealizovať aj aktivity zamerané na ochranu životného prostredia 

T: v priebehu roka          Z: RM, koordinátor práce s mládežou 

- Iniciovať separovanie odpadu na školách - odpadové koše v triedach (papier, plast) 

T: počas celého roka                       Z: mesto Prievidza, koordinátor práce s mládežou, RM 

- Propagovať informácie o grantovom programe Zelené oči a iných grantových programoch zameraných na 

podporu environmentálnych projektov 

T: v priebehu roka                           Z: koordinátor práce s mládežou 

  

SOCIÁLNE ZAČLENENIE: 

- Poskytnúť dotácie z rozpočtu mesta na činnosť komunitných centier, nízkoprahových klubov, neziskových 

organizácií, občianskych združení, rodinných centier a ďalších organizácií tretieho sektora zameranú na 

prevenčné aktivity  

T: počas celého roka                       Z: mesto Prievidza  

- Poskytnúť dotácie z rozpočtu mesta organizáciám, ktorých činnosť je zameraná na podporu učenia sa 

hodnotám - rešpektu, občianskym povinnostiam a spoločenskej zodpovednosti  

T: počas celého roka                       Z: mesto Prievidza  

- Poskytnúť podporu a organizovať prostredníctvom CVČ aktivity zamerané na vzdelávanie pedagógov a 

mladých ľudí v oblasti aktuálnych tém ako extrémizmus, sekty, xenofóbia, kyberšikana a iné  

T: počas celého roka                      Z: CVČ, koordinátor práce s mládežou  

- Uskutočniť podujatia zamerané na inklúziu 

T: v priebehu roka        Z: RM, ŽŠR SŠ a ZŠ, koordinátor práce s mládežou   

 

DOBROVOĽNÍCTVO: 

- Pripraviť a zrealizovať týždeň dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“ 

T: máj- jún        Z: RM v spolupráci s CVČ, koordinátor práce s mládežou   



- Pozývať organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi s cieľom spropagovať dobrovoľníctvo medzi mládežou na 

podujatia organizované centrom voľného času a Radou mladých 

T: počas celého roka       Z: CV, RM, koordinátor práce s mládežou    

- Prevádzkovať facebookovú stránku „Rada mladých - mladí pre Prievidzu“ zameranú na podporu mládeže 

a propagáciu mládežníckeho dobrovoľníctva v našom meste 

T: počas celého roka       Z: RM, koordinátor práce s mládežou 

- Poskytnúť dotácie z rozpočtu mesta Prievidza, materiálnu a priestorovú pomoc na podporu dobrovoľníckych 

aktivít a podujatí  

T: počas celého roka                    Z: mesto Prievidza  

- Prostredníctvom participatívneho rozpočtu podporiť dobrovoľnícke aktivity 

T: počas celého roka                    Z: mesto Prievidza  

 

PRÁCA S MLÁDEŽOU: 

- V rámci činnosti, podujatí a stretnutí Rady mladých, Fóra detí a mládeže mesta a Diskusných fór sa zamerať 

na mapovanie a riešenie potrieb mladých ľudí 

T: počas celého roka                  Z: RM, koordinátor práce s mládežou, ŽŠR ZŠ a SŠ 

- Podporovať a propagovať prácu Rady mladých, žiackych školských rád základných a stredných škôl 

a mládežníckych organizácií s územnou pôsobnosťou v meste Prievidza prostredníctvom dotácií z rozpočtu 

mesta Prievidza, Internetových a Facebook stránok mesta, CVČ a RM  

T: počas celého roka     Z: mesto Prievidza, koordinátor práce s mládežou a RM  

- Pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť anketu - prieskum záujmov, potrieb a názorov mladých ľudí na život 

a podmienky v našom meste 

  T: v priebehu roka                    Z: RM, koordinátor práce s mládežou 

- Účasť v projekte EGL 

T: január-jún                                Z: M. Kliniec, T. Šmidák, Mgr. Jana Krausová, koordinátor práce s mládežou 

- Pripraviť návrh Plánu rozvoja práce s mládežou na rok 2022 

T: december                                Z: predseda a výbor RM, koordinátor práce s mládežou 

- Podporovať a koordinovať prácu s mládežou na území mesta prostredníctvom koordinátora práce 

s mládežou 

T: počas celého roka                 Z: CVČ   

- Operatívne podporovať aktivity, ktoré navrhnú mladí ľudia, prostredníctvom dotácií z rozpočtu mesta 

Prievidza, alebo inými formami 

T: počas celého roka                 Z: mesto Prievidza 

 

vypracovali:   
Mgr. Katarína Cifríková 
koordinátorka práce s mládežou 

Martin Daško 
predseda RM 

Michaela Šaálová 
podpredsedníčka RM 


