
 
 
 

 
 
 
 

 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

Tematické centrum mládeže pre Trnavský kraj Vás pozýva na 

„INFORMAČNÝ DEŇ“ 

ktorý sa uskutoční dňa 

28.1.2015, v SMM Holíč s.r.o., ul. Moyzesova 2, Holíč (areál KD – Miráž), v čase od 10:00 do 12:00 

Radi by sme Vám predstavili činnosť nášho Tematického centra mládeže, ktoré patrí pod organizáciu IUVENTA. TCM 

vzniklo so zámerom priblížiť aktivity našej organizácie mladým ľuďom a byť partnerom pre ostatné organizácie 

pracujúce s mládežou v Trnavskom kraji. Našim primárnym cieľom je zvyšovanie kvality života mladých ľudí na 

Slovensku.  

Program 
bude zameraný na predstavenie národných projektov, ktorých cieľom je zvyšovať kompetencie mladých ľudí 

prostredníctvom neformálneho vzdelávania s výhľadom na ich lepšie uplatnenie sa na trhu práce, ako 

aj predstavenie grantového programu EÚ: 

 

1. Národný projekt „PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou" 

 v rámci akreditovaného vzdelávania ponúkame dobrovoľným a profesionálnym pracovníkom s mládežou 

možnosť zvýšiť si kompetencie pri príprave a realizácii zážitkových aktivít pre deti a mládež. Nadobudnuté 

skúsenosti si účastníci overia v praxi počas záverečnej fázy školenia, ktorou je tábor financovaný z prostriedkov 

projektu. Účastníci budú môcť na tábor prihlásiť deti a mladých ľudí, s ktorými pracujú;  

2. Grantový program EÚ – „Erasmus+“ 

 informovať vás budeme o možnosti  podávať projekty v oblasti mládeže a športu, vrátane uvedenia príkladov 
dobrej praxe  a diskusie. Radi poskytneme aj konzultácie k Vašim projektovým zámerom. Termíny na predloženie 
projektov v programe Erasmus+ v roku 2015 v oblasti mládeže a športu sú 4. február, 30. apríl a 1. október. 
 

3. NP „KomPrax – Kompetencie pre prax“ 

 ponúka pracovníkom s mládežou vzdelávanie na zvyšovanie ich kompetencií. Jeho súčasťou je overenie 

nadobudnutých zručností v praxi formou realizácie ich vlastného projektu, ktorý podporíme sumou do 200 €. 

Vzdelávanie je hradené z prostriedkov ESF; 

 

Vašu účasť na informačnom dni, prosím, potvrďte e-mailom na adrese peter.macaj@iuventa.sk najneskôr do 
26.1.2015 do 16:00.  
Tešíme sa na stretnutie s Vami. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom kontaktu: 

Mgr. Peter Mačaj 
Projekt Praktik - praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou 
Tematické centrum mládeže - Trnavský kraj, IUVENTA 

Kapitulská 6, SK – 917 01 Trnava 
tel.: 0948 087 526 
e-mail: peter.macaj@iuventa.sk 
www.iuventa.sk, www.facebook.com/iuventa 
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