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ÚVOD 
 

Koncepcia práce s mládežou je základným dokumentom, ktorý napomáha vytvoreniu 

a rozvíjaniu mládežníckej politiky na miestnej úrovni. To, aká bude mládež v obci Podhradie 

a aká bude práca s mládežou, závisí od ľudí, ktorí žijú v obci a od podmienok, ktoré im budú 

poskytnuté.  

V priebehu rokov 2018 a 2019 bol dokument Koncepcia práce s mládežou v obci Podhradie na 

roky 2019 – 2026 zostavovaný participatívnym spôsobom. Do jeho prípravy boli zapojení mladí 

ľudia, pracovníci s mládežou a zástupcovia obecnej samosprávy.  

Tvorba dokumentu v analytickej fáze začala stretnutiami s mladými ľuďmi (žiakmi základnej 

školy, potom žiakmi stredných a vysokých škôl). Obyvatelia Podhradia mali možnosť vyjadriť svoj 

názor a pripomienky aj počas elektronického prieskumu vyplnením dotazníka. Súbežne 

prebiehali aj stretnutia s pracovníkmi s mládežou v obci a zástupcami obecnej samosprávy.  

V Podhradí pracoval pracovný tím, zložený z mladých ľudí, zástupcov samosprávy a Asociácie 

krajských rád mládeže, ktorého úlohou bolo sumarizovať výstupy z jednotlivých stretnutí.  

 

POUŽITÉ POJMY 
 

Akčný plán – je plán, ktorý stanovuje jednotlivé kroky, ktoré musia byť vykonané, aby bol 

dosiahnutý vytýčený cieľ. Na to, aby plnil svoj účel, musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú 

dôležité pre rozdelenie práce a dosiahnutie vytýčených cieľov. 

Mládež – v § 2 ods. a zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov je mládežník osoba, ktorá dovŕšila vek najviac 30 rokov. 

Strom problémov – je vyjadrením spoločného názoru zúčastnených na projekte a celkovým 

obrazom existujúcej negatívnej situácie v danej oblasti. Strom problémov je nástrojom, ktorým 

sa usilujeme identifikovať príčiny problémov a ich následky.  

Strom cieľov – predstavuje obraz budúcej želanej situácie. Je zrkadlovým obrazom stromu 

problémov. Z negativistického „stromu problémov“ vytvárame pozitívny „strom cieľov“. Všetko 

to, čo chceme dosiahnuť, tvorí naše ciele.  
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1    VÍZIA OBCE PODHRADIE PRE MLÁDEŽ DO ROKU 2026 
 

Vízia práce s mládežou v obci Podhradie obsahuje predstavy o budúcnosti, kde sa chceme v tejto 

oblasti do roku 2026 dostať. Na stretnutiach s obyvateľmi Podhradia boli niekoľkokrát položené 

otázky: „Ako si predstavujete život vo svojej obci o niekoľko rokov?“, alebo: „Akí by mali byť 

mladí ľudia v Podhradí za pár rokov?“ Počas diskusií odzneli rôzne názory a taktiež účastníci 

stretnutí poznamenali, že dôležité bude osloviť mladých, aby iniciatíva a záujem išiel z ich 

rozhodnutia a aby neboli do aktivít nútení.  

Do výslednej vízie sú po spoločnej diskusii zapracované návrhy účastníkov, ale tiež aj výsledky 

internetového dotazníka, do ktorého sa mohli zapojiť obyvatelia Podhradia.  

 

Našou víziou do roku 2026 je, že: 

- v obci bude organizácia, ktorá sa bude venovať sústavným aktivitám s deťmi a mládežou, 

- mladí sa budú aktívne zapájať do diania v obci, 

- mladí v obci budú angažovaní a motivovaní, 

- v obci bude dostatok podujatí a aktivít pre deti a mládež, 

- bude vytvorený priestor a aktivity pre mladých, kde budú môcť tráviť svoj voľný čas, 

- mladí budú svoj voľný čas tráviť v obci, 

- zvýši sa počet mladých rodín s deťmi. 
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2    ANALYTICKÁ ČASŤ 
 

2.1  DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 

Počet obyvateľov v obci Podhradie sa v rokoch 2009 – 2018 výrazne nemenil. (Tab. 1). 
 
Tab. 1: Vývoj počtu obyvateľov v obci Podhradie v rokoch 2009 – 2018 (uvedené k 31.12. 
daného roka) 

Zdroj: Obec Podhradie 

 
V obci Podhradie žilo ku dňu 31. 12. 2018 spolu 666 obyvateľov (z toho 311 žien a 355 mužov). 

Podiel obyvateľov obce do 30 rokov je 28,5 % (Tab. 2). Práve preto, že ich je až 28,5 %, čo je 

o niečo viac ako štvrtina obyvateľov obce a nemali by byť pri plánovaní rozvoja obce opomínaní, 

si obyvatelia Podhradia uvedomujú dôležitosť venovať sa mládeži.  

 
Tab. 2: Vekové zloženie obyvateľov obce Podhradie k 31. 12. 20181 

Vekové zloženie Počet obyvateľov Vyjadrenie v % 

0 – 15 rokov 92 13,8 

16 - 20 rokov 32 4,8 

21 – 30 rokov 66 9,9 

30 rokov a viac 476 71,5 

SPOLU 666 100 

Zdroj: Obec Podhradie 
 
 
 
 
 
 

 

2.2  INŠTITÚCIE PÔSOBIACE V OBCI 

 

                                                      
1
 Vekové intervaly sme vybrali kvôli lepšiemu obrazu, aký počet mladých ľudí, žiakov a študentov v rôznych 

vekových intervaloch žije v obci Podhradie. 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvateľov 669 670 665 654 660 668 676 666 667 666 
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2.2.1  Obecné zastupiteľstvo 

Obecné zastupiteľstvo tvorí 7 poslancov. Ani jeden z nich nie je vo veku do 30 rokov. Priemerný 

vek všetkých poslancov je 45 rokov.  

 

2.2.2  Školstvo 

V obci Podhradí nie je základná škola. V obci pôsobí iba materská škola. Žiaci dochádzajú do 

základných škôl v okolí. 

 

2.2.3  Organizácie  

V obci pôsobí niekoľko organizácií, niektoré z nich sa venujú práve práci s deťmi a mládežou. 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)  hlavnou úlohou hasičského zboru je vykonávať svoju činnosť 

podľa platných predpisov a stanov. DHZ sa venuje aj práci s mládežou, kde trénujú aj deti, ktoré 

súťažia v hasičských súťažiach. 

Evanjelický a. v. cirkevný zbor - organizuje aktivity a udalosti späté s duchovným rozmerom. 

Kvet Podhradia OZ – je občianske združenie, ktorého cieľom je zachovanie ľudového kultúrneho 

dedičstva. V spolupráci s Obcou Podhradie každoročne organizuje podujatie Kvet Podhradia, do 

prípravy ktorého sa môžu zapojiť aj mladí z obce. Organizuje tiež tvorivé dielne. 

 

2.3 DOKUMENTY O MLÁDEŽI  

 
V obci existujú nasledujúce dokumenty, kde sa spomína mládež: 

- Všeobecne záväzné nariadenie obce o poskytovaní dotácií – sú tu opísané podmienky 

a možnosti poskytnutia dotácie z rozpočtu obce na činnosť združení, ktoré pracujú 

s mládežou, 

- PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podhradie na roky 2015 - 2022. 

 

 

 

2.4 ANALÝZA SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNOK, PRÍLEŽITOSTÍ A OHROZENÍ 
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Prvé stretnutie, ktoré sme v rámci analýzy súčasného stavu práce s mládežou v obci Podhradie 

zrealizovali, bolo stretnutie s mladými. V priestoroch kultúrneho domu sme pripravili priestor na 

to, aby mohli vyjadriť svoje názory a postrehy. Ďalšie stretnutie bolo s vedúcimi organizácií a tiež 

poslancami obecného zastupiteľstva, ktorí prijali naše pozvanie a boli ochotní zapojiť sa do 

aktivít projektu. Tí, ktorí nemali možnosť sa zúčastniť organizovaných stretnutí, sa zapojili do 

prípravy Koncepcie práce s mládežou prostredníctvom anonymného dotazníka. Po 

predchádzajúcej analýze sme následne zorganizovali spoločné stretnutia mladých a dospelých, 

na ktorých sme okrem problémov pomenovali aj to, na čo sú obyvatelia Podhradia hrdí. 

Výsledkom stretnutí je analýza SWOT – silných, slabých stránok, príležitostí a ohrození, ktorá 

opisuje podmienky mladých na život v obci. 

 
Tab. 3: Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození obce Podhradie vo vzťahu                  
k mládeži 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 

- Príroda a okolie,  

- Občianske združenie Kvet Podhradia 

- tradičné aktivity a podujatia, 

- folklór,  

- hasiči, 

- voľné priestory v obci. 

 

- Chýba osoba, ktorá sa venuje mládeži, 

- slabá vytrvalosť a motivácia mladých, 

- chýba priestor na stretávanie sa mladých, 

- nedostatok kultúrnych a športových podujatí 
pre mladých, 

- mladí trávia málo času spoločne v obci. 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
 

- Možnosť uchádzať sa o granty a dotácie, 
- možnosť získania prostriedkov zameraných 

na rozvoj vidieka a cestovný ruch, 
- trend zvyšovania záujmu o tradície a zvyky, 
- informatizácia spoločnosti, 
- možnosti vzdelávania mládeže a pracovníkov 

s mládežou v programoch IUVENTA 
a Erasmus+, 

- aktívne pôsobenie Rady mládeže Žilinského 
kraja. 

 

- Konzumný štýl života, 
- informácie z rôznych neoverených zdrojov. 

 

2.5 STROM PROBLÉMOV A STROM CIEĽOV 

 
Výstupom spoločných stretnutí mladých ľudí a dospelých bolo vytvorenie stromu problémov. 

Táto časť bola veľmi dôležitá, lebo spolu s účastníkmi sme hľadali príčiny a následky problémov, 
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ktorým sme sa na predchádzajúcich stretnutiach venovali. Niektoré príčiny a následky boli 

jednoznačné, iným sme sa museli venovať viac.  

Strom problémov bol základom pre vytvorenie priorít na nasledujúce roky a taktiež pre 

jednotlivé ciele, opatrenia a aktivity, ktorými chceme tieto priority dosiahnuť. V ďalších častiach 

je zobrazený strom problémov a pod ním je strom cieľov. Tieto na seba nadväzujú. Následky 

následkov, ak ich chceme odstrániť, stanú sa našimi strategickými cieľmi. Následky v pozitívnom 

význame sú cieľmi, odstránenie problému je našou prioritou, príčiny odstránime opatreniami 

a príčiny príčin konkrétnymi aktivitami. Splnenie cieľov je závislé od toho, ako naplánujeme 

jednotlivé aktivity, ako ich budeme plniť a ako zabezpečíme kontrolu ich plnenia. 

 

3    OBLASTI KONCEPCIE PRÁCE S MLÁDEŽOU 
 

Počas diskusií s mládežou i s dospelými obyvateľmi obce a zástupcami samosprávy a rôznych 

organizácií sme dospeli k spoločnej dohode, že v oblasti života mládeže a práce s mládežou 

máme v obci tieto problémy: 

1. nezáujem mladých o komunitu a obec, 

2. málo aktivít pre mládež v obci. 

Tieto dva problémy sa stanú pre najbližšie obdobie dvoma hlavnými oblasťami koncepcie práce 

s mládežou. Spoločne sme zanalyzovali príčiny a následky problémov a vytvorili sme strom 

problémov. Za základe stromu problémov sme následne formulovali strom cieľov. Pre každý cieľ 

sme definovali indikátor, pomocou ktorého budeme merať jeho splnenie a želaný stav v roku 

2026.  

 

 

 

3.1  NEZÁUJEM MLADÝCH O KOMUNITU A OBEC 

 

3.1.1  Opis problému 

Prvým problémom, ktorí mladí spoločne s dospelými definovali, je, že mladí nemajú záujem 

o komunitu a obec. Mladým chýba motivácia byť aktívnymi. V minulosti bola viackrát snaha 
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realizovať aktivity zamerané na mladých. Ale tieto aktivity dlho nevydržali. Ako jednu z príčin 

sme definovali nedostatok osôb pracujúcich s mládežou. V obci nepôsobí organizácia, ktorá sa 

venuje priamo iba práci s mládežou. Pri rozhovoroch mladí uviedli, že nevedia komu, alebo ako 

tlmočiť svoje požiadavky o živote v obci. Následkom uvedených príčin je nezáujem mladých 

o spoločné trávenie voľného času a preto za aktivitami chodia do blízkych obcí a mesta, kde 

majú aj okruh svojich kamarátov a známych. Na komunikáciu s mladými z obce využívajú 

najčastejšie sociálne siete, málokedy sa spoločne stretnú. V obci nie je miesto, kde by tento čas 

mohli spolu tráviť.  

 

3.1.2  Strom problémov 

PROBLÉM: NEZÁUJEM MLADÝCH O KOMUNITU A OBEC 

Príčina príčin Príčina problému Následok problému Následok následkov 

- chýba 
motivácia 
mladých byť 
aktívnymi. 

- nedostatok osôb 
pracujúcich s mládežou, 

- chýba organizácia, ktorá 
by zastrešovala prácu 
s mládežou, 

- mladí nevedia tlmočiť 
svoje požiadavky, 

- mladým chýba dravosť, 
vytrvalosť  a nevedia 
prejaviť záujem, 

- chýba priestor pre 
mladých. 

- nezáujem mladých 
o spoločné trávenie 
voľného času, 

- mladí sa pohybujú 
vo virtuálnej 
realite, 

- malé možnosti 
organizácie 
voľného času 
mladých. 

- odchod mladých 
ľudí z obce, 
starnutie 
obyvateľov. 

 

 

 

 

3.1.3  Strom cieľov 

PRIORITA: ZVÝŠIŤ ZÁUJEM MLADÝCH O KOMUNITU A OBEC 

Opatrenie Cieľ Strategický cieľ 

1.1 Zvýšiť počet osôb pracujúcich                 
s mládežou 

1 Zvýšiť záujem mladých 
o spoločné trávenie voľného 
času medzi rovesníkmi 

Zvýšiť počet občanov 
a mladých rodín v 

obci 

1.2 Podporiť mladých ľudí v obci 
v neformálnom vzdelávaní 

1.3 Zriadiť, alebo podporiť organizáciu, 
ktorá by zastrešovala prácu 



9 
 

s mládežou v obci 

2.1 Motivovať mladých ľudí 
k dobrovoľníctvu a angažovanosti 

2 Zvýšiť počet mladých ľudí na 
obecných akciách 

3.1 Vytvoriť priestor, kde by mohli mladí 
zmysluplne tráviť voľný čas 

3 Zvýšiť počet možností trávenia 
voľného času pre mladých ľudí 
v obci 3.2 Organizovať podujatia pre deti a 

mladých 

4.1 Organizovať aktivity zamerané na 
ekovýchovu 

4 Zvýšiť záujem mladých 
o ochranu životného 
prostredia 

 
 

3.1.4  Definovanie cieľov 

Cieľ:  1.  Zvýšiť záujem mladých o spoločné trávenie voľného času  
 medzi rovesníkmi 
Indikátor: Počet organizovaných akcií spoločne stráveného voľného času medzi  
 rovesníkmi 
Žiadaný stav v roku 2026:   2 spoločné organizované akcie s rovesníkmi ročne 
 
Cieľ:  2. Zvýšiť počet mladých ľudí na obecných akciách 
Indikátor: Počet zúčastnených mladých na obecných akciách  
Žiadaný stav v roku 2026:   do obecných aktivít sa pravidelne zapájajú mladí z obce  
 
Cieľ:  3.  Zvýšiť počet možností trávenia voľného času pre mladých ľudí  
 v obci 
Indikátor: Počet vybudovaných priestorov určených na trávenie voľného času  
Žiadaný stav v roku 2026:   Vybudovaný 1 priestor a minimálne 1 podujatie ročne  
 
Cieľ:  4.  Zvýšiť záujem mladých o ochranu životného prostredia  
Indikátor: Počet zorganizovaných aktivít pre mladých (s mladými) a tému 

ochrany životného prostredia 
Žiadaný stav v roku 2026:   Zorganizovanie 1 aktivity ročne zameranej na ekovýchovu 
 
 

3.2 MÁLO AKTIVÍT PRE MLÁDEŽ V OBCI 
 

3.2.1  Opis problému 

Počas stretnutí, ktoré sme realizovali v rámci projektu, sa mladí vyjadrili, že v obci sa organizuje 

málo aktivít pre mládež v obci. Tak ako aj pri prvom probléme, aj tu sme sa zhodli, že v obci je 

nedostatok osôb, ktoré by organizovali jednotlivé aktivity pre mladých. Aktivity, ktoré sa v obci 

organizujú, nie sú určené priamo pre mladých. Mladí pomenovali, že pre trávenie voľného času 

v obci by bolo fajn zriadiť posilňovňu, klzisko, bikepark a iné. Tým, že obyvatelia pracujú mimo 
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obce a majú menej času na šport, nie je záujem o udržiavanie a zveľaďovanie športovísk zo 

strany občanov, ktoré sú už v obci zriadené. Následkom toho, že nie je dostatok aktivít pre 

mladých, sa mladí zúčastňujú aktivít mimo obce. 

 
3.2.2  Strom problémov 

PROBLÉM: MÁLO ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PRE MLÁDEŽ V OBCI 

Príčina príčin Príčina problému Následok problému Následok následkov 

- nedostatok 
osôb,           
ktoré by 
organizovali 
jednotlivé 
aktivity. 

- v obci nie je posilňovňa, 
klzisko, bikepark a i., 

- vyťaženosť občanov, 
menej času na šport 
a spoluprácu. 

- nie je záujem 
o udržiavanie 
a zveľaďovanie  
športovísk zo 
strany občanov. 

- mladí sa zúčastňujú 
aktivít mimo obce. 

 
3.2.3  Strom cieľov    

PRIORITA: PODMIENKY NA ŠPORTOVANIE MLÁDEŽE V OBCI 

Opatrenie Cieľ Strategický cieľ 

5.1 Nájsť možnosti využitia obecných 
priestorov na športové aktivity 

5 Zvýšiť počet udržiavaných 
priestorov na športovanie 

Zvýšiť účasť 
mladých na 
športových 

podujatiach v obci  

5.2 Zvýšiť záujem o udržiavanie 
a zveľaďovanie športovísk zo strany 
občanov 

5.3 Zvýšiť počet osôb, ktoré organizujú 
jednotlivé športové aktivity 

6.1 Zvýšiť záujem občanov                               
o športovanie 

6 Zvýšiť počet športových 
aktivít pre deti a mládež 

6.2 Zvýšiť záujem zo strany organizácií pri 
organizovaní športových podujatí 

3.2.4  Definovanie cieľov 

Cieľ:  5.  Zvýšiť počet udržiavaných priestorov na športovanie 
Indikátor: Počet udržiavaných priestorov na športové aktivity 
Žiadaný stav v roku 2026:  Udržiavané existujúce priestory a vytvorený 1 nový  
 
Cieľ:  6. Zvýšiť počet športových aktivít pre deti a mládež  
Indikátor: Počet športových aktivít určených pre deti a mládež 
Žiadaný stav v roku 2026:  Dve športové aktivity pre deti a mládež ročne 
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4    AKČNÝ PLÁN V OBLASTI PRÁCE S MLÁDEŽOU NA ROKY 2019 – 2020 
 

Ako sme uviedli v analytickej časti, celá koncepcia bola zostavovaná participatívnym spôsobom. 

Preto aj pri príprave akčného plánu na najbližšie roky sme sa pýtali obyvateľov Podhradia 

(mladých, dospelých a tvorcov miestnej politiky), aké konkrétne aktivity by sme mali robiť na 

splnenie cieľov. Teší nás záujem, že obyvateľom nie sú mladí ľahostajní a poskytli nám množstvo 

nápadov, ktoré sme zahrnuli do akčného plánu. Ten obsahuje aktivity, ktoré plánujeme 

zorganizovať v najbližších 2 rokoch. K jednotlivým opatreniam v tabuľke sú priradené aktivity. 

 
Opatrenie, Aktivita Termín Zodpovedný Financovanie 
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(výška 
financií/zdroj) 

1.1 Zvýšiť počet osôb pracujúcich s mládežou 

1.1.1 Podporiť z rozpočtu obce aktivity 
organizácií 

každoročne Obec  

1.2 Podporiť mladých ľudí v obci v neformálnom vzdelávaní 

1.2.1 Vytvárať priestor na diskusiu 
o dôležitých témach 

každoročne Obec  

3.1 Vytvoriť priestor, kde by mohli mladí zmysluplne tráviť voľný čas 

3.1.1 Nájsť priestory na zriadenie klubu pre 
mladých  

12/2019 Obec  

3.2 Organizovať podujatia pre deti a mladých 

3.2.1 Finančne a materiálne podporiť 
mladých pri organizovaní podujatí  

12/2019, 
12/2020 

Obec, poslanci OZ  

3.2.2 Zorganizovať podujatie pre mladé 
rodiny 

12/2019 Poslanci OZ, mladí z obce  

4.1 Organizovať aktivity zamerané na ekovýchovu 

4.1.1 Zorganizovať workshop zameraný na 
ekovýchovu 

12/2019 Mladí z obce  

5.1 Nájsť možnosti využitia obecných priestorov na športové aktivity 

5.1.1 Pripraviť podklady k projektu na 
vybudovanie workoutového ihriska 

12/2019 Obec a mladí z obce  

5.1.2 Zriadiť obecnú posilňovňu 12/2020 Obec a mladí z obce  

5.1.3 Vybudovať multifunkčné ihrisko 12/2020 Obec  

5.2 Zvýšiť záujem o udržiavanie a zveľaďovanie športovísk zo strany občanov 

5.2.1 
Pravidelne udržiavať a rekonštruovať 
športoviská v obci 

12/2020 Obec  

 

 

 

5    MONITORING A HODNOTENIE  
 

Na to, aby tento dokument nebol len papierom, na ktorý napíšeme, aké sú naše predstavy a ako 

by to mohlo v Podhradí niekedy vyzerať, je dôležité, aby bolo zabezpečené aj priebežné 

monitorovanie a kontrolovanie plnenia jednotlivých cieľov.  

Obecný úrad v Podhradí v spolupráci s mladými raz ročne zorganizuje stretnutie, na ktoré pozve 

zástupcov samosprávy, mladých ľudí, ale tiež každého obyvateľa Podhradia, ktorý sa bude chcieť 

vyjadriť k naplneniu cieľov, opatrení a aktivít uvedených v tomto dokumente.  
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Výstupom stretnutia bude zápisnica, ktorej súčasťou bude vyhodnotenie plnenia indikátorov - 

čo sa splnilo, čiastočne splnilo, alebo nesplnilo. Zápisnica bude následne predložená Obecnému 

zastupiteľstvu v Podhradí a zverejnená k nahliadnutiu verejnosti. 

 

6    ORGANIZÁCIA REALIZUJÚCA PROJEKT 
 

ASOCIÁCIA KRAJSKÝCH RÁD MLÁDEŽE (AKRAM)  

 
Je strešnou organizáciou rád mládeže s krajskou pôsobnosťou. 

Poslaním AKRAMu je združovať a zastupovať na národnej a medzinárodnej úrovni rady mládeže 

s krajskou pôsobnosťou za účelom podpory a skvalitnenia ich činnosti, zároveň vytvára priestor 

na vzájomnú výmenu skúseností. 

Cez krajské rady mládeže je cieľom AKRAMu zastupovať na národnej aj medzinárodnej úrovni 

organizovanú aj neorganizovanú mládež, ktorá pôsobí v krajoch Slovenska. 

Hlavné ciele sú: 

- tvorba podmienok a výmena príkladov dobrej praxe pre spoluprácu krajských rád 

mládeže, 

- obhajovanie a zastupovanie záujmov detí a mládeže v samosprávnych krajoch, 

- prezentácia činnosti krajských rád mládeže, 

- spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy a zahraničím, 

- zabezpečovanie servisu pre krajské rady mládeže predovšetkým v oblasti vzdelávania, 

informačných a poradenských služieb, publikačnej činnosti a pod., 

- realizácia výskumných a prieskumných aktivít v oblasti práce s deťmi a mládežou, 

spracovávanie databáz, 

- zapájanie sa do celoslovenských a zahraničných projektov a kampaní s dosahom na 

deti a mládež, 

- aktívna spolupráca pri príprave legislatívy a dokumentov týkajúcich sa práce s deťmi a 

mládežou. 

 

Internetová stránka Asociácie krajských rád mládeže: www.akram.sk 
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