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ÚVOD 

 

Akčný plán pre rok 2022 je kreovaný na princípe komplementarity a synergie, odrážajúc spoločenskú potrebu pri práci s mládežou. Zahŕňa strategické 

smerovanie rozvoja detí, mládeže a mladých dospelých v priebehu daného roka. Vychádza z vypracovaného Strategického plánu práce s deťmi, 

mládežou a mladými dospelými so zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu pre roky 2022 – 2027 realizovaný neziskovou organizáciou 

Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o. Akčný plán práce na rok 2022 zahŕňa súbor kľúčových oblastí s konkrétnymi činnosťami, zámermi, 

cieľmi. V akčnom pláne činností pre prácu s mládežou vychádzame z 5 oblastí: Výchova a nadobúdanie kľúčových kompetencií, Podpora rodičovstva 

a adaptácie detí, Zdravie a prevencia, Udržateľná a zelená budúcnosť, Inklúzia a participácia. Všetky aktivity budú realizované na dobrovoľnej báze 

a sú prispôsobené mládeži tak, aby v závere roka 2027 tvorili koherentný celok. Ku všetkým činnostiam sme pristupovali s ohľadom na aktuálne 

potreby mládeže a na dostupné možnosti ich realizácie. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA: 

- deti so zreteľom na MRK vo veku 0 – 10 rokov 

- mládež so zreteľom na MRK 10 – 18 rokov 

- mladí dospelí so zreteľom na MRK vo veku 18 – 30 rokov 

 

MIESTO VÝKONU: 

Ciglianska cesta 8E, Bakalárska 2, Jesenského 449, 971 01 Prievidza 

- ambulantnou a terénnou formou
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1. OBLASŤ: VÝCHOVA A NADOBÚDANIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ  
 

Názov: Plánujeme s rozumom 

Zámer na rok 2022: Zámerom plánu práce na rok 2022 z oblasti Výchovy a nadobúdania 

kľúčových kompetencií je zabezpečenie základnej vzdelanostnej úrovne 

v oblasti finančnej gramotnosti, pretože v skupine obyvateľov 

pochádzajúcich z MRK je vedomostná úroveň nakladania s financiami 

nízka. V dôsledku nedostatočnosti relevantných informácií následne 

súvisí vysoká zadlženosť, nárast pôžičiek a záväzkov už mladých ľudí.  

Preto je potrebné začať s informovaním už od školopovinných detí, 

mládeže. 

Cieľ na rok 2022: Realizovanie neformálneho vzdelávania v oblasti financií,  finančnej 

gramotnosti pre mládež a mladých dospelých z málo podnetného 

prostredia, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením so 

zreteľom na MRK z okresu Prievidza. Pomôcť nadobudnúť praktické 

zručnosti pri zostavení plánu hospodárenia a aplikovanie v domácnosti. 

Predchádzaniu vzniku dlhov,  efektívne hospodárenie s financiami, 

porozumeniu pojmov energetická chudoba. Samostatne sa podieľať na 

hľadaní možností šetrenia financií napr. vreckové, domácnosť.  

Plánovaný výsledok: 1. Vedieť pomenovať, zapamätať si a zopakovať nadobudnuté základné 

vedomosti zo sveta finančníctva. 50%- test. 

2. Porozumieť pojmu energetickej chudoby a samostatne hľadať možnosti 

šetrenia energií v domácnosti 35% - test, rozhovor. 

3. Zníženie finančnej negramotnosti o minimálne 20% -pozorovanie, test. 

 



 

5 
 

 

 

Cieľová skupina: - mládež so zreteľom na MRK vo veku 10 – 18 rokov 

- mladí dospelí so zreteľom na MRK vo veku 18 – 30 rokov 

Časový rámec priebehu aktivity: 4 x mesačne/pondelok 
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Harmonogram práce na rok 2022 

v oblasti  

VÝCHOVA A NADOBÚDANIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ 
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JANUÁR 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Úvod do sveta finančníctva skupinová 

- odborné 

besedy, 

prednášky, 

oblasť poznania 

mincí 

a bankoviek, 

hodnota peňazí, 

zarábanie peňazí, 

úspory, dlhy 

- semináre, 

workshopy, 

využívanie smart 

technológií, 

didaktické hry, 

rozhovory, 

diskusie 

- rozvoj a 

použitie 

kritického 

myslenia, 

kooperatívne 

učenie,  

systematické 

rozvíjanie 

finančnej 

gramotnosti 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- finančný 

konzultant 

- lektor z oblasti 

účtovníctva, 

bankovníctva, 

marketingu  

 

- webové sídlo 

n.o. 

- sociálne siete 

n.o. 

FB, YOU 

TUBE, IG 

- regionálne 

médiá, print // 

RTV, MY 

Horná Nitra 
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FEBRUÁR 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Bankomat skupinová 

- odborné besedy: 

bankomat, 

platobná brána, 

platobná karta, 

elektronické 

bankovníctvo 

- semináre: 

prizvaním hostí zo 

sveta finančníctva 

- rozvoj a použitie 

kritického 

myslenia, 

kooperatívne 

učenie, 

systematické 

rozvíjanie 

finančnej 

gramotnosti. 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- klientsky 

pracovník v banke 

- lektor z oblasti 

účtovníctva, 

bankovníctva 

- webové sídlo 

n.o. 

- sociálne siete 

n.o. 

FB, YOU TUBE, 

IG 

- regionálne 

médiá, print // 

RTV, MY Horná 

Nitra 
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MAREC 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Obchod skupinová 

- odborné besedy: 

obchod a efektívne 

nakupovanie, 

nákupné zoznamy 

- didaktické hry: 

hry na obchod 

- semináre 

- rozvoj a použitie 

kritického 

myslenia, 

kooperatívne 

učenie, 

systematické 

rozvíjanie 

finančnej 

gramotnosti. 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- finančný 

konzultant 

- pracovník 

v poisťovníctve 

 

- webové sídlo 

n.o. 

- sociálne siete 

n.o. 

FB, YOU TUBE, 

IG 

- regionálne 

médiá, print // 

RTV, MY Horná 

Nitra 
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APRÍL 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Prasiatko „šetrenie“ skupinová 

- brainstorming: 

skupinová technika 

na získanie čo 

najväčšieho 

množstva nápadov 

na šetrenie financií 

- diskusie: 

diskusné hry 

- rozvoj a použitie 

kritického 

myslenia, 

kooperatívne 

učenie, 

systematické 

rozvíjanie 

finančnej 

gramotnosti. 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- pracovník v 

poisťovníctve 

- webové sídlo 

n.o. 

- sociálne siete 

n.o. 

FB, YOU TUBE, 

IG 

- regionálne 

médiá, print // 

RTV, MY Horná 

Nitra 
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MÁJ 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Finančný tréning skupinová 

- teambuilding: 

aplikovanie 

nadobudnutých 

vedomostí 

v tímových hrách 

(krížovky, 

osemsmerovky, 

doplňovačky) 

- rozvoj a použitie 

kritického myslenia, 

kooperatívne učenie, 

systematické 

rozvíjanie finančnej 

gramotnosti. 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- lektor z oblasti 

účtovníctva, 

bankovníctva 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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JÚN 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Dlhy skupinová 

- situačné metódy: 

simulovanie 

nepriaznivej 

finančnej reality 

života s dlhmi a jej 

riešenie 

- semináre 

- rozvoj a použitie 

kritického myslenia, 

kooperatívne, učenie 

systematické 

rozvíjanie finančnej 

gramotnosti. 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- finančný konzultant 

- klientsky pracovník 

v banke 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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JÚL 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Úvery skupinová 

- odborné besedy: 

spotrebiteľské úvery 

a ich poskytovatelia, 

ochrana spotrebiteľa 

- didaktické hry: hry 

na banku 

- rozvoj a použitie 

kritického myslenia, 

kooperatívne učenie, 

systematické 

rozvíjanie finančnej 

gramotnosti. 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- klientsky pracovník 

v banke 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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AUGUST 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Energetická 

chudoba 
skupinová 

- odborné besedy: 

základné poznatky o 

energetickej 

chudobe, ako sa jej 

vyhnúť 

- semináre 

- rozvoj a použitie 

kritického myslenia, 

kooperatívne učenie, 

systematické 

rozvíjanie finančnej 

gramotnosti. 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- finančný konzultant 

- pracovník v 

poisťovníctve 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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SEPTEMBER 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Bezpečný domov skupinová 

- diskusie: diskusné 

hry na tému 

neschopnosť 

domácností 

vysporiadať sa 

s prichádzajúcimi 

účtami za energie 

- rozvoj a použitie 

kritického myslenia, 

kooperatívne učenie, 

systematické 

rozvíjanie finančnej 

gramotnosti. 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- finančný konzultant 

- pracovník v 

poisťovníctve 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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OKTÓBER 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Aktíva/pasíva skupinová 

- diskusie: 

pomenovať osobné 

finančné potreby 

- didaktické hry: 

zostavenie súvahy 

aktív a pasív 

osobných finančných 

príjmov/výdavkov 

- rozvoj a použitie 

kritického myslenia, 

kooperatívne učenie 

systematické 

rozvíjanie finančnej 

gramotnosti. 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- finančný konzultant 

- lektor z oblasti 

účtovníctva, bankovníctva 

- webové sídlo 

n.o. 

- sociálne siete 

n.o. 

FB, YOU 

TUBE, IG 

- regionálne 

médiá, print // 

RTV, MY 

Horná Nitra 
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NOVEMBER 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Finančný tréning 

II. 
skupinová 

- teambuilding: 

aplikovanie 

nadobudnutých 

vedomostí 

v tímových hrách 

(krížovky, 

osemsmerovky, 

doplňovačky) 

- rozvoj a použitie 

kritického myslenia, 

kooperatívne učenie, 

systematické 

rozvíjanie finančnej 

gramotnosti. 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

 

- lektor z oblasti 

finančníctva, 

bankovníctva 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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DECEMBER 2022 

Názov aktivity  Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Postoje skupinová 

- diskusie: postoje 

k peniazom, 

spravovanie financií, 

nadobudnutie 

nového uhľu 

pohľadu na financie, 

vyhodnotenie 

programu. 

- rozvoj a použitie 

kritického myslenia, 

kooperatívne učenie 

systematické 

rozvíjanie finančnej 

gramotnosti, 

overenie 

nadobudnutia 

zručností. 

- počet návštev  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- finančný konzultant 

- pracovník 

v poisťovníctve 

- ÚPSVaR 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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2. OBLASŤ: PODPORA RODIČOVSTVA A ADAPTÁCIE DETÍ 
 

Názov: Ja a moje dieťa 

Zámer na rok 2022: Zámerom plánu práce na rok 2022 z oblasti Podpory rodičovstva 

a adaptácie detí je navigovanie mladých matiek k rozvoju a uchopeniu 

prirodzených rodičovských zručností, správnej výchove k materstvu, 

prenatálnu a postnatálnu  zdravotnú starostlivosť. Gramotnosť na 

všetkých úrovniach pri výchove dieťaťa. Nadobúdanie praktických 

zručností v starostlivosti o dieťa, domácnosť. 

Cieľ na rok 2022: Vytvoriť základ pripravenosti mladých matiek, na dosiahnutie lepšieho 

života svojich detí. Zlepšiť komunikáciu v slovenskom jazyku, dosiahnuť 

optimálnu úroveň v percepčnej, psychomotorickej, emocionálnej, 

sociálnej a kognitívnej oblasti. 

Plánovaný výsledok: 1. Plnenie si rodičovských povinností a upevnenie puta vo vzťahu rodič-

dieťa. 100% -pozorovaním, rozhovormi. 

2. Rozvoj schopností mladých matiek pri starostlivosti o dieťa, hygiena, 

zdravá výživa.100%-pozorovaním, rozhovormi. 

3. Rozvíjanie  komunikačných zručností matiek v slovenskom jazyku, 

rozhovory, čítanie s porozumením,  potrebné pre správnu komunikáciu 

s dieťaťom. 70% - rozhovor. 

Cieľová skupina: - mladé matky so zreteľom na MRK vo veku 14 – 30 rokov 

- budúce matky so zreteľom na MRK vo veku 14 – 30 rokov 

- deti so zreteľom na MRK vo veku od 0 – 6rokov 

Časový rámec priebehu aktivity: 4 x mesačne/utorok 
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Harmonogram práce na rok 2022 

v oblasti  

PODPORA RODIČOVSTVA A ADAPTÁCIE DETÍ 
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JANUÁR 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Vitajte u nás 
párová 

skupinová 

- motivovanie: 

rozhovory, modelové 

situácie, učenie, 

názorné praktické 

ukážky, projekcia, 

delegovanie, 

podporné aktivity, 

odborné prednášky, 

diskusie , 

sprevádzanie, 

zmocňovanie  

- zodpovednosť pri 

výchove, získanie 

základných, 

praktických 

zručností 

- budovanie, 

pochopenie 

vzťahovej dôvery 

- rozpoznanie 

schopností svojho 

dieťaťa 

- kultivácia 

osobnosti rodiča, 

zlepšenie jazykovej 

gramotnosti, 

plánovanie 

domácnosti  

 

- počet zapojených 

matiek/rodičov  

- počet detí 

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- Centrum pre deti 

a rodinu 

- výchovný poradca 

- zdravotná sestra 

- pediater  

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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FEBRUÁR 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Zdravá výživa 
párová 

skupinová 

- motivovanie: 

rozhovory, modelové 

situácie, názorné 

praktické ukážky, 

projekcia, 

delegovanie, 

podporné aktivity, 

odborné prednášky, 

diskusie, 

sprevádzanie, 

zmocňovanie 

- zodpovednosť pri 

výchove, získanie 

základných, 

praktických 

zručností 

- budovanie, 

pochopenie 

vzťahovej dôvery 

- rozpoznanie 

schopností svojho 

dieťaťa 

- kultivácia 

osobnosti rodiča 

-  zlepšenie 

jazykovej 

gramotnosti, 

plánovanie 

domácnosti  

 

- počet zapojených 

matiek/rodičov  

- počet detí 

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- výživový poradca 

 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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MAREC 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Moja milá 

knižôčka 
skupinová 

- simulácia: 

modelovanie 

a simulácia 

rozprávkového sveta, 

posilnenie fantázie, 

tvorivosti 

a prezentácie, čítanie 

s porozumením 

- divadielko 

- napodobňovanie 

- modelovanie 

- hry 

- sprevádzanie  

 - rozhovory, 

diskusie 

- zodpovednosť pri 

výchove, získanie 

základných, 

praktických 

zručností 

- budovanie, 

pochopenie 

vzťahovej dôvery 

- rozpoznanie 

schopností svojho 

dieťaťa 

-kultivácia osobnosti 

rodiča 

-  zlepšenie 

jazykovej 

gramotnosti, 

plánovanie 

domácnosti 

- počet zapojených 

matiek/rodičov  

- počet detí 

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- Materská škola 

- výchovný poradca, 

pedagóg  

 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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APRÍL 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Náš deň 

Individuálna 

párová 

skupinová 

- simulácia:  

modelovanie a simulácia 

dňa v prirodzenom 

rodinnom prostredí rodiča 

a dieťaťa, uchopenie 

zdravých návykov, denný 

režim  

- napodobňovanie 

- prezentovanie, 

predvádzanie/opakovanie, 

usmerňovanie 

 

- zodpovednosť pri 

výchove, získanie 

základných, 

praktických 

zručností 

- budovanie, 

pochopenie 

vzťahovej dôvery 

- rozpoznanie 

schopností svojho 

dieťaťa 

- kultivácia 

osobnosti rodiča 

-  zlepšenie 

jazykovej 

gramotnosti, 

plánovanie 

domácnosti 

- počet zapojených 

matiek/rodičov  

- počet detí 

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

 

- výchovný poradca  

- rodinní príslušníci 

- animátor 

 

webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, 

IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 



 

25 
 

 

 

 

MÁJ 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Srdce dokorán skupinová 

- sprevádzanie: 

dôležitosť 

a postavenie matky 

v rodine, práca 

a úlohy rodičov, 

zodpovednosť - 

odborná prednáška, 

diskusia, 

modelovanie,  

prezentovanie, 

genogram, ekomapa, 

usmernenie, 

navigovanie, 

povzbudenie, hranie 

rolí 

- zodpovednosť pri 

výchove,  získanie 

základných, 

praktických 

zručností,  

budovanie , 

pochopenie, 

vzťahovej dôvery 

- rozpoznanie 

schopností svojho 

dieťaťa 

- kultivácia 

osobnosti rodiča 

-  zlepšenie 

jazykovej 

gramotnosti, 

plánovanie 

domácnosti 

- počet zapojených 

matiek/rodičov  

- počet detí 

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- CPPPaP 

- ÚPSVaR oddelenie 

SPODK Prievidza 

- zodpovedná 

zástupkyňa CDR  

  

 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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JÚN 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Zmysly a telo 
Skupinová 

párová 

- asistovanie:  

poznanie percepcií 

vlastného dieťaťa, 

zmyslové vnímanie 

(zrak, sluch, čuch, 

chuť, hmat) 

-  edukačné hry, 

rozhovory, 

usmernenie, 

prezentácia, 

modelovanie, 

situačné hry, 

diskusie 

- zodpovednosť pri 

výchove, získanie 

základných 

praktických 

zručností 

- budovanie, 

pochopenie 

vzťahovej dôvery 

- rozpoznanie 

schopností svojho 

dieťaťa 

- kultivácia 

osobnosti rodiča 

-  zlepšenie 

jazykovej 

gramotnosti, 

plánovanie 

domácnosti 

- počet zapojených 

matiek/rodičov  

- počet detí 

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- pediater, všeobecný 

lekár pre deti 

a dorast 

- výživový poradca 

- fyzioterapeut 

 

 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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JÚL 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Naše zdravie skupinová 

- asistovanie, 

sprevádzanie: 

prevencia choroby, 

vitamíny, 

starostlivosť o choré 

dieťa 

- odborné besedy: 

príprava na príchod 

dieťatka 

- diskusie, 

rozhovory, 

modelovanie, 

primárna prevencia 

test, dotazník 

 

- zodpovednosť pri 

výchove 

- získanie 

základných, 

praktických 

zručností 

- budovanie, 

pochopenie 

vzťahovej dôvery 

- rozpoznanie 

schopností svojho 

dieťaťa 

- kultivácia 

osobnosti rodiča 

-  zlepšenie 

jazykovej 

gramotnosti, 

plánovanie 

domácnosti 

- počet zapojených 

matiek/rodičov  

- počet detí 

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- pediater/ všeobecný 

lekár pre deti 

a dorast 

- gynekológ 

 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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AUGUST 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

U lekára skupinová 

- asistovanie, 

sprevádzanie: 

dôležitosť 

pravidelných 

lekárskych 

prehliadok 

- simulácia procesov 

týkajúcich sa 

zdravia, otužovania, 

životosprávy, 

hygieny 

- videoprezentácia, 

odborná prednáška, 

diskutovanie, 

rozhovory, výmena 

skúseností, 

modelovanie, 

primárna prevencia, 

test, dotazník  

- zodpovednosť pri 

výchove, získanie 

základných, 

praktických 

zručností 

- budovanie, 

pochopenie 

vzťahovej dôvery 

- rozpoznanie 

schopností svojho 

dieťaťa 

- kultivácia 

osobnosti rodiča 

-  zlepšenie 

jazykovej 

gramotnosti, 

plánovanie 

domácnosti 

- počet zapojených 

matiek/rodičov  

- počet detí 

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- všeobecný lekár 

pre deti a dorast 

- všeobecný lekár 

pre dospelých 

 

webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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SEPTEMBER 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Voľný čas skupinová 

- sprevádzanie: 

spoločné efektívne 

trávenie voľného 

času v prirodzenom, 

domácom, alebo 

inom bezpečnom 

prostredí, interiér, 

exteriér 

- motivovanie: 

rodinný, párový, 

skupinový výlet  

Rozhovory/možnosti, 

diskusie 

- zodpovednosť pri 

výchove, získanie 

základných, 

praktických 

zručností 

- budovanie, 

pochopenie 

vzťahovej dôvery 

- rozpoznanie 

schopností svojho 

dieťaťa 

- kultivácia 

osobnosti rodiča 

-  zlepšenie 

jazykovej 

gramotnosti, 

plánovanie 

domácnosti 

- počet zapojených 

matiek/rodičov  

- počet detí 

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- výchovný poradca, 

vychovávateľ 

- poradňa 

- animátor 

 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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OKTÓBER 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Rodina 
párová 

skupinová 

- sprevádzanie, 

delegovanie: 

členovia rodiny, ich 

postavenie, 

kompetencie, 

funkcie v rodine, 

typy rodín, súkromie 

členov rodiny 

- odborné besedy, 

modelové situácie, 

projekcia, diskusie, 

pozorovanie, 

ochranné 

mechanizmy, linka 

bezpečia 

- zodpovednosť pri 

výchove, získanie 

základných, 

praktických 

zručností 

- budovanie, 

pochopenie 

vzťahovej dôvery 

- rozpoznanie 

schopností svojho 

dieťaťa 

- kultivácia 

osobnosti rodiča 

-  zlepšenie 

jazykovej 

gramotnosti,  

plánovanie 

domácnosti 

- počet zapojených 

matiek/rodičov  

- počet detí 

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- výchovný poradca,  

- poradňa 

- polícia 

- mediátor 

- pracovník CDR 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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NOVEMBER 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Domov skupinová 

- motivovanie: 

starostlivosť 

o domov, 

udržiavanie čistoty, 

hygiena, bezpečie, 

ochrana, členenie 

domácich prác 

medzi členov rodiny 

- diskusie, odborné 

besedy, rozhovory, 

navigovanie, 

kontrola, 

usmernenie, 

podpora, prezentácia 

- zodpovednosť pri 

výchove, získanie 

základných, 

praktických 

zručností 

- budovanie, 

pochopenie 

vzťahovej dôvery 

- rozpoznanie 

schopností svojho 

dieťaťa 

- kultivácia 

osobnosti rodiča 

-  zlepšenie 

jazykovej 

gramotnosti, 

plánovanie 

domácnosti 

- počet zapojených 

matiek/rodičov 

- počet detí 

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- výchovný poradca, 

vychovávateľ 

- poradňa 

 

 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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DECEMBER 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Vianočný čas skupinová 

- navigovanie, 

delegovanie:  

rozvoj kreativity, 

podpora jemnej, 

hrubej motoriky 

tvorba vianočných 

ozdôb, pečenie 

medovníkov 

- diskusie: zdieľanie 

rodinných tradícií na 

Vianoce, príprava na 

advent 

- workshop, projekt 

Mikuláš, Mikuláš, čo 

v tom vreci máš! 

- zodpovednosť pri 

výchove, získanie 

základných, 

praktických 

zručností 

- budovanie, 

pochopenie 

vzťahovej dôvery 

- rozpoznanie 

schopností svojho 

dieťaťa 

- kultivácia 

osobnosti rodiča 

-  zlepšenie 

jazykovej 

gramotnosti, 

plánovanie 

domácnosti 

- počet zapojených 

matiek/rodičov  

- počet detí 

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- animátori 

- kreatívni 

umelci/ZUŠ/CVČ 

- OC TESCO, 

NESTLÉ Slovensko 

s.r.o. 

 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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3. OBLASŤ: ZDRAVIE A PREVENCIA 
 

Názov: O krok vpred 

Zámer na rok 2022: Zámerom plánu práce na rok 2022 v oblasti Zdravia a prevencie je  

vytvorenie súboru prevenčných - tematických aktivít, ich aplikovanie, aby 

sa zabránilo, predchádzalo vzniku negatívnych prejavov u detí a mládeže 

pochádzajúcich z prostredia, ktoré vykazujú znaky toxicity, ako aj 

rôznorodých patologických javov. Našou prioritou je nastavenie opatrení, 

aby sa dosiahla pozitívna zmena: zmysluplne vyplniť čas dieťaťa, 

mládeže, aj mladých dospelých.  

Cieľ na rok 2022: Znížiť existujúce negatívne prejavy, ktoré sa nachádzajú v skupinách 

mládeže s MRK. Zabrániť deviácii a patologickým formám správania sa. 

Aktivizácia mladých ľudí k zmysluplnému tráveniu voľného času. 

Poukázanie na možnosti zlepšenia vlastnej existencie v oblastiach 

zdravého  životného štýlu,  efektívneho  vyplnenia voľného času. Stať sa 

lepším pre seba samého a zároveň aj pre celú spoločnosť. 

Plánovaný výsledok: 1. Počty zapojených mladých ľudí do aktivít.  Zvýšený záujem, účasť na  

prevenčných aktivitách. Databáza – excel, vekové kategórie. Stav 

01/2022 – 12/2022. 

2. Zníženie sociálno – patologických jednotlivcov, skupinkách mládeže z   

MRK z okresu Prievidza, zaznamenanie pozitívnych zmien, postojov 

v sociálnej, emočnej, výchovnej oblasti. Rozhovory, dotazník. 

Cieľová skupina: deti so zreteľom na MRK vo veku do 10 rokov 

mládež so zreteľom na MRK vo veku 10 – 18 rokov 

mladí dospelí so zreteľom na MRK vo veku 18 – 30 rokov 

Časový rámec priebehu aktivity: 4 x mesačne/streda 
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Harmonogram práce na rok 2022 

v oblasti  

ZDRAVIE A PREVENCIA 
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JANUÁR 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Kým nie je príliš 

neskoro 

individuálna 

skupinová 

- odborné tematické 

besedy: primárna 

prevencia sociálno – 

patologických javov 

vo všeobecnosti, 

úvod do 

problematiky 

- diskusia, naratív, 

powerpointová 

prezentácia, živé 

knižnice 

- interiérové aktivity 

zamerané na tvorivý 

rozvoj jednotlivca, 

podpora fantázie 

- pohybové aktivity, 

činnosti podporujúce 

zlepšenie 

kognitívnych 

kompetencií  

- reorganizovanie 

osobnosti 

-  rozvíjanie, 

rieziliencia  

zdravého fyzického 

a psychického 

zdravia 

- zdravé 

sebavedomie 

- sebaaktualizácia 

- hodnotová 

orientácia 

- zmysel života 

- uplatnenie 

v spoločnosti, 

skupine rovesníkov, 

rodine   

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- výchovný poradca 

- mestská polícia 

- abstinujúca osoba 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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FEBRUÁR 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Bez opice 
individuálna 

skupinová 

- odborné tematické 

besedy, prednášky, 

workshopy: 

primárna prevencia 

sociálno – 

patologických javov 

(alkoholizmus)  

- diskusia, naratív, 

powerpointová 

prezentácia, živé 

knižnice 

- interiérové aktivity 

zamerané na tvorivý 

rozvoj jednotlivca, 

podporu fantázie 

- pohybové aktivity, 

činnosti podporujúce 

zlepšenie 

kognitívnych 

kompetencií 

- reorganizovanie 

osobnosti 

-  rozvíjanie, 

rieziliencia  

zdravého fyzického a 

psychického zdravia 

- zdravé 

sebavedomie 

- sebaaktualizácia 

- hodnotová 

orientácia 

- zmysel života 

- uplatnenie v 

spoločnosti, skupine 

rovesníkov, rodine   

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- výchovný poradca 

- Klub abstinujúcich 

alkoholikov 

- mestská polícia 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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MAREC 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Drogy a iné 

návykové látky 

individuálna 

skupinová 

- odborné tematické 

besedy, prednášky, 

workshopy: 

primárna prevencia 

sociálno – 

patologických javov 

(drogy, káva)  

- diskusia, naratív, 

powerpointová 

prezentácia, živé 

knižnice, streetwork 

- interiérové aktivity 

zamerané na tvorivý 

rozvoj jednotlivca, 

podporu fantázie 

- pohybové aktivity, 

činnosti podporujúce 

zlepšenie 

kognitívnych 

kompetencií 

- reorganizovanie 

osobnosti 

-  rozvíjanie, 

rieziliencia  

zdravého fyzického a 

psychického zdravia 

- zdravé 

sebavedomie 

- sebaaktualizácia 

- hodnotová 

orientácia 

- zmysel života 

- uplatnenie v 

spoločnosti, skupine 

rovesníkov, rodine   

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- výchovný poradca 

- mestská polícia 

- hasičský zbor 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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APRÍL 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Spoločný čas skupinová 

- podujatie: deň 

Rómov na námestí 

v Prievidzi, inklúzia 

medzi rovesníkov do 

väčšinovej 

spoločnosti 

- voľnočasové 

aktivity: výlet Martin 

(slovenská dedina) 

- pohybové aktivity, 

činnosti podporujúce 

zlepšenie 

kognitívnych 

kompetencií 

- interiérové aktivity 

zamerané na tvorivý 

rozvoj jednotlivca, 

podporu fantázie 

- diskusie 

- reorganizovanie 

osobnosti 

-  rozvíjanie, 

rieziliencia  

zdravého fyzického a 

psychického zdravia 

- zdravé 

sebavedomie 

- sebaaktualizácia 

- hodnotová 

orientácia 

- zmysel života 

- uplatnenie v 

spoločnosti, skupine 

rovesníkov, rodine   

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- animátor 

- CVČ 

- ICM 

- ZŠ. SŠ 

- samospráva mesta 

Prievidza 

 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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MÁJ 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Mier na svete 
individuálna 

skupinová 

- osvetové besedy 

- odborné tematické 

besedy, prednášky, 

workshopy: 

primárna prevencia 

sociálno – 

patologických javov  

- diskusia, naratív, 

powerpointová 

prezentácia, živé 

knižnice, streetwork 

- interiérové aktivity 

zamerané na tvorivý 

rozvoj jednotlivca, 

podporu fantázie 

- voľnočasové 

aktivity: výlet 

slovenská dedina 

Martin 

- reorganizovanie 

osobnosti 

-  rozvíjanie, 

rieziliencia  

zdravého fyzického a 

psychického zdravia 

- zdravé 

sebavedomie 

- sebaaktualizácia 

- hodnotová 

orientácia 

- zmysel života 

- uplatnenie v 

spoločnosti, skupine 

rovesníkov, rodine   

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- štátna polícia 

- vojaci 

- Červený kríž 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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JÚN 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Obchodovanie s 

ľuďmi 

individuálna 

skupinová 

- odborné tematické 

besedy, prednášky: 

primárna prevencia 

sociálno – 

patologických javov 

(obchodovanie 

s ľuďmi) 

- diskusia, naratív, 

powerpointová 

prezentácia, živé 

knižnice, streetwork 

- interiérové aktivity 

zamerané na tvorivý 

rozvoj jednotlivca, 

podporu fantázie 

- pohybové aktivity, 

činnosti podporujúce 

zlepšenie 

kognitívnych 

kompetencií 

- reorganizovanie 

osobnosti 

-  rozvíjanie, 

rieziliencia  

zdravého fyzického a 

psychického zdravia 

- zdravé 

sebavedomie 

- sebaaktualizácia 

- hodnotová 

orientácia 

- zmysel života 

- uplatnenie v 

spoločnosti, skupine 

rovesníkov, rodine   

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- štátna polícia 

- ÚPSVaR 

- CPPPaP 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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JÚL 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Nelegálna práca 
individuálna 

skupinová 

- odborné tematické 

besedy, osvetové 

besedy, prednášky: 

primárna prevencia 

sociálno – 

patologických javov 

(nelegálna práca) 

- diskusia, naratív, 

powerpointová 

prezentácia, živé 

knižnice, streetwork 

- interiérové aktivity 

zamerané na tvorivý 

rozvoj jednotlivca, 

podporu fantázie 

- pohybové aktivity, 

činnosti podporujúce 

zlepšenie 

kognitívnych 

kompetencií 

- reorganizovanie 

osobnosti 

-  rozvíjanie, 

rieziliencia  

zdravého fyzického a 

psychického zdravia 

- zdravé 

sebavedomie 

- sebaaktualizácia 

- hodnotová 

orientácia 

- zmysel života 

- uplatnenie v 

spoločnosti, skupine 

rovesníkov, rodine   

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- štátna polícia 

- ÚPSVaR 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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AUGUST 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Hurá, prázdniny 
individuálna 

skupinová 

- diskusia, naratív, 

živé knižnice, 

streetwork 

- ventilačný 

rozhovor 

- interiérové aktivity 

zamerané na tvorivý 

rozvoj jednotlivca, 

podporu fantázie 

- pohybové aktivity, 

činnosti podporujúce 

zlepšenie 

kognitívnych 

kompetencií 

 

- reorganizovanie 

osobnosti 

-  rozvíjanie, 

rieziliencia  

zdravého fyzického a 

psychického zdravia 

- zdravé 

sebavedomie 

- sebaaktualizácia 

- hodnotová 

orientácia 

- zmysel života 

- uplatnenie v 

spoločnosti, skupine 

rovesníkov, rodine   

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- CVČ 

- animátor 

- dobrovoľníci 

 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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SEPTEMBER 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Poruchy príjmu 

potravy 

individuálna 

skupinová 

- odborné tematické 

besedy, prednášky: 

primárna prevencia 

sociálno – 

patologických javov 

(poruchy príjmu 

potravy) 

- diskusia, naratív, 

powerpointová 

prezentácia, živé 

knižnice, streetwork 

- interiérové aktivity 

zamerané na tvorivý 

rozvoj jednotlivca, 

podporu fantázie 

- pohybové aktivity, 

činnosti podporujúce 

zlepšenie 

kognitívnych 

kompetencií 

- reorganizovanie 

osobnosti 

-  rozvíjanie, 

rieziliencia  

zdravého fyzického a 

psychického zdravia 

- zdravé 

sebavedomie 

- sebaaktualizácia 

- hodnotová 

orientácia 

- zmysel života 

- uplatnenie v 

spoločnosti, skupine 

rovesníkov, rodine   

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- výživový poradca 

- všeobecný lekár 

pre deti a dorast 

- psychiater 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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OKTÓBER 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Pani Jeseň 
individuálna 

skupinová 

- voľnočasové 

aktivity: výlet 

lesopark Prievidza 

- interiérové aktivity 

zamerané na tvorivý 

rozvoj jednotlivca, 

podporu fantázie 

- pohybové aktivity, 

činnosti podporujúce 

zlepšenie 

kognitívnych 

kompetencií 

- diskusia, naratív, 

živé knižnice, 

streetwork, 

ventilačný rozhovor 

 

- reorganizovanie 

osobnosti 

-  rozvíjanie, 

rieziliencia  

zdravého fyzického a 

psychického zdravia 

- zdravé 

sebavedomie 

- sebaaktualizácia 

- hodnotová 

orientácia 

- zmysel života 

- uplatnenie v 

spoločnosti, skupine 

rovesníkov, rodine   

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- animátor 

- CVČ 

 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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NOVEMBER 2022 

Názov aktivity  Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Keď nám chutí 
individuálna 

skupinová 

- odborné tematické 

besedy, prednášky: 

primárna prevencia 

sociálno – 

patologických javov 

(zdravá strava) 

- diskusia, naratív, 

powerpointová 

prezentácia, živé 

knižnice 

- interiérové aktivity 

zamerané na tvorivý 

rozvoj jednotlivca, 

podporu fantázie 

- voľnočasové 

aktivity: zdravé 

pečenie 

- reorganizovanie 

osobnosti 

-  rozvíjanie, 

rieziliencia  

zdravého fyzického a 

psychického zdravia 

- zdravé 

sebavedomie 

- sebaaktualizácia 

- hodnotová 

orientácia 

- zmysel života 

- uplatnenie v 

spoločnosti, skupine 

rovesníkov, rodine   

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- animátor 

- CVČ 

- odborník z oblasti 

gastronómie 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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DECEMBER 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Biely svet 
individuálna 

skupinová 

- interiérové aktivity 

zamerané na tvorivý 

rozvoj jednotlivca, 

podporu fantázie 

- podujatia: vianočné 

trhy s vlastnými 

výrobkami 

- diskusia, naratív, 

živé knižnice, 

ventilačný rozhovor 

- pohybové aktivity, 

činnosti podporujúce 

zlepšenie 

kognitívnych 

kompetencií 

 

- reorganizovanie 

osobnosti 

-  rozvíjanie, 

rieziliencia  

zdravého fyzického a 

psychického zdravia 

- zdravé 

sebavedomie 

- sebaaktualizácia 

- hodnotová 

orientácia 

- zmysel života 

- uplatnenie v 

spoločnosti, skupine 

rovesníkov, rodine   

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- CVČ 

- animátor 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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4. OBLASŤ: UDRŽATEĽNÁ A ZELENÁ BUDÚCNOSŤ 
 

Názov: Komu sa nelení, tomu sa zelení 

Zámer na rok 2022: Zámerom plánu práce na rok 2022 v oblasti Udržateľná a zelená 

budúcnosť je nadobudnutie pozitívneho vzťahu detí a mládeže k prírode 

a prostrediu, v ktorom sami žijú. Pomocou neformálneho vzdelávania a 

s využitím SMART technológií hravo namotivovať deti a mládež 

k udržateľnej a zelenej prírode. Začať od veci prírodných, 

najjednoduchších, nenáročných na poveternostné vplyvy - byliny.  

Cieľ na rok 2022: Aktívne zapojiť deti, mládež, mladých dospelých do verejného diania, 

motivovať ich k spolupráci na verejných záležitostiach, zvýšiť ich 

povedomie o ochrane životného prostredia a zároveň využiť prácu s 

pôdou ako terapeutický nástroj, ktorý minimalizuje negatívne emócie 

človeka. Rozvíjať pozitívny vzťah detí a mladých dospelých k prírode a  

prostrediu, v ktorom žijú. Nadobudnutie manuálnych, praktických 

zručností. Schopnosť kooperovať. 

Plánovaný výsledok: 1. Vybudovanie políčok, pravidelná starostlivosť. Udržateľnosť. Herbár. 

2. Uplatnenie na trhu práce v oblasti záhradníctva. Stav 01/2022-12/2022 

3. Zveľadenie, skrášlenie prostredia. 

4. Získanie vedomostí. Test. 

Cieľová skupina: deti so zreteľom na MRK vo veku 5 - 10 rokov 

mládež so zreteľom na MRK vo veku 10 – 18 rokov 

mladí dospelí so zreteľom na MRK vo veku 18 – 30 rokov 

Časový rámec priebehu aktivity: 4 x mesačne/štvrtok 
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Harmonogram práce na rok 2022 

v oblasti  

UDRŽATEĽNÁ A ZELENÁ BUDÚCNOSŤ 
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JANUÁR 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Čaro prírody skupinová 

- workshop: úvod do 

sveta byliniek, čo 

treba na začiatok 

vedieť, príprava na 

pestovanie, aké 

bylinky sú vhodné 

pre začiatočníkov 

- videoprezentácie 

- diskusie 

- budovanie 

pozitívneho vzťahu 

k prírode, 

environmentálne 

poznanie, budovanie 

vzťahovej dôvery pri 

práci v skupine, 

kooperovanie, 

posilnenie 

vedomostí, 

sebaaktualizácia 

- rozhodovacie 

schopnosti, získanie 

manuálnych 

zručností, 

zodpovednosť, 

systematickosť pri 

práci, rozvoj 

tvorivosti, 

praktickosti, 

kreativity 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- TSM PD 

- Štátna ochrana 

prírody SR 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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FEBRUÁR 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Začíname! skupinová 

- odborný seminár 

- riadený rozhovor 

na tému Bylinky, 

využitie v života 

človeka: výber 

správnych bylín, 

miesta výsadby, 

náradia 

- plánovanie 

- praktické cvičenia 

- navrhovanie riešení 

- budovanie 

pozitívneho vzťahu 

k prírode, 

environmentálne 

poznanie, budovanie 

vzťahovej dôvery pri 

práci v skupine, 

kooperovanie, 

posilnenie 

vedomostí, 

sebaaktualizácia 

- rozhodovacie 

schopnosti, získanie 

manuálnych 

zručností, 

zodpovednosť, 

systematickosť pri 

práci, rozvoj 

tvorivosti, 

praktickosti, 

kreativity 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- záhradnícke služby 

 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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MAREC 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Pripravujeme... skupinová 

- odborné besedy: 

príprava na 

pestovanie, výber 

zeminy, hnojív 

- workshop: sadenie 

priesad 

- plánovanie 

- terapia prácou  

- diskusie 

- budovanie 

pozitívneho vzťahu 

k prírode, 

environmentálne 

poznanie, budovanie 

vzťahovej dôvery pri 

práci v skupine, 

kooperovanie, 

posilnenie 

vedomostí, 

sebaaktualizácia 

- rozhodovacie 

schopnosti, získanie 

manuálnych 

zručností, 

zodpovednosť, 

systematickosť pri 

práci, rozvoj 

tvorivosti, 

praktickosti, 

kreativity 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- záhradnícke služby 

- umelci z oblasti 

exteriérového 

dizajnu 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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APRÍL 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Tvorivosť, 

neopúšťaj nás 
skupinová 

- learning by doing: 

príprava záhonov, 

ich označenie 

- workshop 

- prevenčné aktivity: 

aktivity na rozvoj 

tvorivosti, 

maľovanie záhonov 

a pod. 

- tvorba herbáru 

- praktické cvičenie 

- terapia prácou 

- semináre 

- budovanie 

pozitívneho vzťahu 

k prírode, 

environmentálne 

poznanie, budovanie 

vzťahovej dôvery pri 

práci v skupine, 

kooperovanie, 

posilnenie 

vedomostí, 

sebaaktualizácia 

- rozhodovacie 

schopnosti, získanie 

manuálnych 

zručností, 

zodpovednosť, 

systematickosť pri 

práci, rozvoj 

tvorivosti, 

praktickosti, 

kreativity 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- TSM PD 

- stavebná firma 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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MÁJ 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Sadím, sadíš, 

sadíme 
skupinová 

- learning by doing – 

učenie vlastnými 

rukami, presádzanie 

do záhonov 

- odborné besedy- 

starostlivosť 

o byliny, zalievanie, 

pletie buriny 

- tvorba herbára 

- praktické cvičenie 

- terapia prácou 

- diskusie 

- budovanie 

pozitívneho vzťahu 

k prírode, 

environmentálne 

poznanie, budovanie 

vzťahovej dôvery pri 

práci v skupine, 

kooperovanie, 

posilnenie 

vedomostí, 

sebaaktualizácia 

- rozhodovacie 

schopnosti, získanie 

manuálnych 

zručností, 

zodpovednosť, 

systematickosť pri 

práci, rozvoj 

tvorivosti, 

praktickosti, 

kreativity 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- záhradnícke služby 

- lektor z oblasti 

farmácie 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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JÚN 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Trpezlivosť ruže 

prináša 
skupinová 

- semináre: 

starostlivosť 

a trpezlivosť pri 

pestovaní 

- learning by doing: 

pravidelná zálievka, 

pletie buriny 

- tvorba herbára 

- praktické cvičenie 

 - terapia prácou 

- budovanie 

pozitívneho vzťahu 

k prírode, 

environmentálne 

poznanie, budovanie 

vzťahovej dôvery pri 

práci v skupine, 

kooperovanie, 

posilnenie 

vedomostí, 

sebaaktualizácia 

- rozhodovacie 

schopnosti, získanie 

manuálnych 

zručností, 

zodpovednosť, 

systematickosť pri 

práci, rozvoj 

tvorivosti, 

praktickosti, 

kreativity 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- TSM PD 

- lektor z oblasti 

farmácie 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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JÚL 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Plody našej úrody skupinová 

- workshop: využitie 

bylín v praxi, 

príprava limonád, 

použitie bylín do 

varenia 

- prevenčné aktivity: 

varenie s bylinkami 

- tvorba herbára 

- praktické cvičenie 

- terapia prácou 

- budovanie 

pozitívneho vzťahu 

k prírode, 

environmentálne 

poznanie, budovanie 

vzťahovej dôvery pri 

práci v skupine, 

kooperovanie, 

posilnenie 

vedomostí, 

sebaaktualizácia 

- rozhodovacie 

schopnosti, získanie 

manuálnych 

zručností, 

zodpovednosť, 

systematickosť pri 

práci, rozvoj 

tvorivosti, 

praktickosti, 

kreativity 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- odborník z oblasti 

gastronómie 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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AUGUST 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Bylinka sem, 

bylinka tam 
skupinová 

- workshop: využitie 

bylín v praxi, 

príprava čajov, 

výroba pesta 

- prevenčné aktivity: 

varenie s bylinkami 

- tvorba herbára 

- praktické cvičenie 

- terapia prácou 

- budovanie 

pozitívneho vzťahu 

k prírode, 

environmentálne 

poznanie, budovanie 

vzťahovej dôvery pri 

práci v skupine, 

kooperovanie, 

posilnenie 

vedomostí, 

sebaaktualizácia 

- rozhodovacie 

schopnosti, získanie 

manuálnych 

zručností, 

zodpovednosť, 

systematickosť pri 

práci, rozvoj 

tvorivosti, 

praktickosti, 

kreativity 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- odborník z oblasti 

gastronómie 

- lektor z oblasti 

farmácie 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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SEPTEMBER 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Bylinka sem, 

bylinka tam II. 
skupinová 

- prevenčné aktivity: 

varenie s bylinkami 

- odborný seminár 

- voľnočasové 

aktivity: výlet 

Botanická záhrada 

- tvorba herbára 

- praktické cvičenie 

- terapia prácou 

- budovanie 

pozitívneho vzťahu 

k prírode, 

environmentálne 

poznanie, budovanie 

vzťahovej dôvery pri 

práci v skupine, 

kooperovanie, 

posilnenie 

vedomostí, 

sebaaktualizácia 

- rozhodovacie 

schopnosti, získanie 

manuálnych 

zručností, 

zodpovednosť, 

systematickosť pri 

práci, rozvoj 

tvorivosti, 

praktickosti, 

kreativity 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- odborník z oblasti 

gastronómie 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 



 

58 
 

 

OKTÓBER 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Ani bylinka 

nazmar 
skupinová 

- semináre: sušenie 

bylín, mrazenie 

- prevenčné aktivity 

- learning by doing: 

učenie vlastnými 

rukami 

- tvorba herbára 

- praktické cvičenie 

- terapia prácou 

- budovanie 

pozitívneho vzťahu 

k prírode, 

environmentálne 

poznanie, budovanie 

vzťahovej dôvery pri 

práci v skupine, 

kooperovanie, 

posilnenie 

vedomostí, 

sebaaktualizácia 

- rozhodovacie 

schopnosti, získanie 

manuálnych 

zručností, 

zodpovednosť, 

systematickosť pri 

práci, rozvoj 

tvorivosti, 

praktickosti, 

kreativity 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- odborník z oblasti 

gastronómie 

- lektor z oblasti 

farmácie 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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NOVEMBER 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Herbár skupinová 

- semináre 

- prevenčné aktivity: 

výroba Herbáru 

- learning by doing: 

učenie vlastnými 

rukami 

- praktické cvičenie 

- terapia prácou 

- budovanie 

pozitívneho vzťahu 

k prírode, 

environmentálne 

poznanie, budovanie 

vzťahovej dôvery pri 

práci v skupine, 

kooperovanie, 

posilnenie 

vedomostí, 

sebaaktualizácia 

- rozhodovacie 

schopnosti, získanie 

manuálnych 

zručností, 

zodpovednosť, 

systematickosť pri 

práci, rozvoj 

tvorivosti, 

praktickosti, 

kreativity 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- vytvorený herbár 

- TSM PD 

- lektor z oblasti 

farmácie 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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DECEMBER 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Voňavé darčeky skupinová 

- prevenčné aktivity: 

príprava mydiel, 

levanduľových 

vrecúšok, tinktúr 

- workshop 

- praktické cvičenie 

- terapia prácou 

- diskusie 

- budovanie 

pozitívneho vzťahu 

k prírode, 

environmentálne 

poznanie, budovanie 

vzťahovej dôvery pri 

práci v skupine, 

kooperovanie, 

posilnenie 

vedomostí, 

sebaaktualizácia 

- rozhodovacie 

schopnosti, získanie 

manuálnych 

zručností, 

zodpovednosť, 

systematickosť pri 

práci, rozvoj 

tvorivosti, 

praktickosti, 

kreativity 

- počet účasti na 

aktivite  

- počet 

zrealizovaných 

aktivít 

- animátor 

- lektor z oblasti 

farmácie 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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5. OBLASŤ: INKLÚZIA A PARTICIPÁCIA 
 

Názov: Pre lepšiu budúcnosť 

Zámer na rok 2022: Zámerom plánu práce na rok 2022 v oblasti Inklúzia a participácia je 

výber vhodných kandidátov (lídrov) spomedzi mládeže žijúcej na 

segregovanom sídlisku v meste Prievidza, ktorí by participovali na 

vytvorení mládežníckeho parlamentu za účelom prehĺbenia záujmu 

mládeže o veci verejné a následnú inklúziu do väčšinovej spoločnosti s 

predpokladom stať sa aktívnymi a angažovanými občanmi s pocitom 

európskej spolupatričnosti. Aktivity v roku 2022 budú dedikované 

v záujme občianskej participácie výberu vhodných lídrov a nastaveniu 

harmonogramu práce k ďalším rokom vyplývajúcim zo Strategického 

plánu na roky 2023 – 2027. Zámerom platformy mládežníckeho 

parlamentu je odstraňovanie štrukturálnych, kultúrnych a individuálnych 

bariér, ktoré znemožňujú mladým ľuďom participovať na verejnom dianí 

a podpora účasti mládeže na demokratickom živote, jej spoločenskú a 

občiansku angažovanosť, účasť na rozhodovacích procesoch v súlade 

s cieľmi Európskeho roka mládeže a Strategickým plánom práce s deťmi, 

mládežou a mladými dospelými so zreteľom na marginalizovanú rómsku 

komunitu. 
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Cieľ na rok 2022: Dosiahnutie inklúzie a integrácie mládeže do väčšinovej spoločnosti 

medzi rovesníkov. Zjednotenie spoločenských rozdielov. Učenie 

hodnotám „seba samého“ a sebavedomé odprezentovanie sa. Vytvorenie 

jednoty mládeže na segregovanom sídlisku, vytváranie priestoru pre idey 

mladých ľudí, aktivizácia a podpora pri presadzovaní záujmov a potrieb 

mládeže a mladých dospelých, spolupráca a predkladanie návrhov vo 

vzťahu k verejným inštitúciám a orgánom miestnej samosprávy. 

Plánovaný výsledok: 1. Výber vhodných lídrov spomedzi mládeže na segregovanom sídlisku. 

2. Vytvorenie mládežníckeho parlamentu s cieľom prehĺbenia záujmu 

mládeže o veci verejné.  

3. Zmierňovanie napätia a spoločenských rozdielov medzi minoritou 

a majoritou. 

Cieľová skupina: mládež so zreteľom na MRK vo veku 10 – 18 rokov 

mladí dospelí so zreteľom na MRK vo veku 18 – 30 rokov 

Časový rámec priebehu aktivity: počas roka 2022 
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APRÍL 2022 

Názov aktivity Metódy Formy Kompetencie 
Merateľné 

ukazovatele 

Spolupracujúce 

subjekty 
Publicita 

Pošli to ďalej komunitná  

- podujatie: oslava 

Medzinárodného dňa 

Rómov – 8.4.2022 

na námestí v 

Prievidzi – 

vystúpenie 

a odprezentovanie  

rómskej kultúry 

 

 

 

- integrácia medzi 

rovesníkov do 

väčšinovej 

spoločnosti 

- asimilácia 

- tolerancia, 

znižovanie napätia, 

stigmy 

- sebaaktualizácia 

- sebahodnotenie 

- hodnotová 

orientácia 

- uplatnenie vo 

väčšinovej 

spoločnosti 

  

- počet účasti na 

podujatí 

 

- CVČ, ZUŠ 

- ICM 

- ZŠ, SŠ 

- samosprávy okresu  

Prievidza, mesto 

Prievidza 

- animátor 

 

 

- webové sídlo n.o. 

- sociálne siete n.o. 

FB, YOU TUBE, IG 

- regionálne médiá, 

print // RTV, MY 

Horná Nitra 
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ZÁVER 

Dokument akčného plánu činností pre deti, mládež a mladých dospelých zo znevýhodneného prostredia so zreteľom na MRK je súhrnom aktivít, ktoré 

vyplývajú z potrieb mládeže. V danom kalendárnom roku sa budú realizovať aktivity z vyššie uvedeného harmonogramu práce a v záveru roku 2022 

vyhodnocovať ich efektivita. Všetky pilotné aktivity sú nastavené na dobrovoľnej báze a slúžia k zvýšeniu záujmu mládeže o spoločenský život, rozvoj 

osobnosti, rozvoj kompetencií a zručností, inklúziu a samotnú participáciu. V akčnom pláne sme nastavili niekoľko indikátorov a plánovaných 

výsledkov ku koncu roku 2022, pomocou ktorých budeme môcť hodnotiť a merať ich želaný stav a nastaviť tak harmonogram plánov práce pre ďalšie 

roky vyplývajúce z nastaveného Strategického plánu.  

 

SPRACOVALI:  PhDr. Monika Dessuet 

            PhDr. Adriana Karáseková 

            Mgr. Lenka Besedová 

           Mgr. Veronika Beláková 

 

SCHVÁLILA: PhDr. Monika Dessuet, štatutárna zástupkyňa neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ -  centrum sociálnych služieb, n.o. 

 

V Prievidzi dňa 18.3. 2022 

  


