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3Úvod

Grantový program EÚ Mládež v akcii je v polovici svojho programového obdobia. Od 
roku 2007 do roku 2013 majú mladí ľudia možnosť zapojiť sa do jeho aktivít 
prostredníctvom svojich vlastných projektov. Program poskytuje príležitosť cesto-
vať, stretávať mladých ľudí z iných krajín, spoznávať odlišné kultúry, zmeniť k 
lepšiemu komunitu, v ktorej mladí ľudia žijú a popri tom získavať nové schopnosti, 
zručnosti a poznatky. Cieľom programu je podporovať mladých ľudí a formou 
neformálneho vzdelávania prispieť k posilneniu myšlienok tolerancie, solidarity, 
aktívneho občianstva a otvorenosti voči iným kultúram. 

Cieľom tejto publikácie je poskytnúť obraz o tom, ako sa programu darilo napĺňať 
tieto ciele počas prvých troch rokov programového obdobia. Publikácia vychádza zo 
štatistík, ktoré má k dispozícií Národná agentúra, zo záverečných správ z projektov, z 
Národnej správy o implementácií programu a z výskumu o dopadoch programu, 
ktorý uskutočnila Trnavská univerzita. 

Úvod



42. Akcie programu a príklady dobrých projektov

Program Mládež v akcii je tvorený piatimi akciami, ktoré majú svoje ďalšie podakcie. 
Každá z nich má svoje špecifické zameranie a špecifické ciele. V tejto časti publikácie 
si priblížime jednotlivé akcie a ukážeme si konkrétne príklady projektov, ktoré boli v 
rámci jednotlivých akcií podporené.

MLÁDEŽNÍCKE VÝMENY - AKCIA 1.1 

Mládežnícke výmeny sú stretnutia dvoch alebo viacerých skupín mladých ľudí z 
rôznych krajín, ktorých spája nejaká spoločná téma. Vďaka tomu sa môžu navzájom 
učiť, diskutovať o rôznych problémoch, ale i spoznávať iné kultúry, náboženstvá a 
krajiny. Jedná sa o krátkodobé projekty, ktorých aktivity trvajú 6 až 21 dní. 
Príkladom mládežníckej výmeny je projekt, ktorý realizoval Mládežnícky parlament 
mesta Prešov. Je to skupina zástupcov žiackych školských rád a študentov stredných 
škôl . Išlo o 10 dňovú medzinárodnú mládežnícku výmenu pod názvom „Všetci sme 
zodpovední“.  Účastníkmi  projektu boli mladí ľudia vo veku  15 – 18 rokov. Skupiny 
tvorili 4 členovia + 1 mládežnícky vedúci zo Slovenska, Francúzska, Belgicka, Fínska 
a Talianska. Projektom chceli rozvíjať vedomosti, zručnosti a postoje súvisiace s 
ochranou prírody. Prostredníctvom seminárov, simulačných hier, diskusií a odbor-
ných prednášok poukazovali na potrebu ochrany a zlepšenia kvality životného 
prostredia. 

2.1 

2. Akcie programu a príklady 
dobrých projektov
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Účastníčka zo Slovenska hodnotí túto mládežnícku výmenu nasledovne (všetky 
výroky v tejto publikácií sú uvedené v nezmenenej podobe): 
„V rámci organizácie mládežníckej výmeny s environmentálnou tematikou pod názvom 
"Všetci sme zodpovední" som si našla úlohou koordinátorky. Mala som možnosť vyskúšať 
si prácu s ľuďmi v realizačnom tíme, ktorý sme vytvorili z členov Mládežníckeho parla-
mentu Prešova. Snažila som sa prerozdeľovať úlohy tak, aby naša práca bola čo najefek-
tívnejšia. Mala som možnosť vyskúšať si komunikáciu s majiteľmi penziónov, reštaurácií, 
odborníkmi v EKO oblasti, na úradoch, v bankách, poisťovniach a podobne:). Mojou 
úlohou bolo tiež komunikovať s médiami a v podstate viesť celú logistiku práve v čase 
samotnej realizácie mládežníckej výmeny. Najväčšou spätnou väzbou pre nás boli 
pozitívne reakcie samotných účastníkov a ich lídrov na našu krajinu a tiež obdiv, ktorý 
sme dostali ako skupina mladých ľudí, za zorganizovanie takéhoto veľkého projektu. 
Cítila som sa veľmi hrdá na to, že som mohla byť koordinátorom tak úspešnej skupiny. “

2. Akcie programu a príklady dobrých projektov
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2.2 MLÁDEŽNÍCKE INICIATÍVY - AKCIA 1.2 

Projekty mládežníckych iniciatív ponúkajú mladým ľuďom možnosť zmeniť niečo 
vo svojej obci, meste alebo regióne. Zároveň sa prostredníctvom jednotlivých aktivít 
podporuje iniciatívnosť, tvorivosť a podnikavosť mladých ľudí. Mládežnícke iniciatí-
vy predstavujú príležitosť vyskúšať si realizáciu svojich nápadov a to vrátane 
plánovania, prípravy a samotnej realizácie projektu. 

Ide o dlhodobejšie projekty, ktoré môžu trvať od 3 do 18 mesiacov. Väčšina projektov 
je realizovaná len jednou skupinou účastníkov a to na miestnej úrovni. V rámci tejto 
akcie sú však možné aj nadnárodné projekty, v ktorých spolupracujú dve rôzne 
skupiny z rôznych krajín. 

2. Akcie programu a príklady dobrých projektov
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Originálny nápad na projekt mládežníckej iniciatívy pod názvom „Nájdi vo mne 
človeka“ predložila neformálna skupina 20-tich mladých ľudí rómskeho pôvodu 
„Magnetky“.  Skupina sa rozhodla pracovať na zlepšení vzťahov medzi rómskou a 
nerómskou komunitou. Vďaka ich iniciatíve vytvorili priestor na diskusiu medzi 
majoritnou a minoritnou spoločnosťou. 

Počas projektu zrealizovali niekoľko besied, dramatických scénok, tanečných a 
speváckych vystúpení  na základných školách a v centrách voľného času.  Aktivity 
projektu jednoducho nazvali „Povedz tancom, hrou a zábavou rasizmu nie!“ Celý 
projekt vyvrcholil kultúrnym podujatím a koncertom kapely Gypsy.cz na hlavnom 
námestí v Banskej Bystrici, ktorý zorganizovali. 

 Tým chceli ukázať aj širšej verejnosti, že: 
„Nie sme len muzikanti alebo zlodeji a nežijeme len zo sociálnych dávok. Vieme oveľa 
viacej, máme svoje sny a plány. Študuje a chceme byť tiež raz lekármi, učiteľmi, policaj-
tmi.  Počúvame hip-hopovú hudbu, obliekame sa moderne, vieme perfektne tancovať, 
maľovať, písať básne...a nehanbíme sa za to, kým sme, a čím sú naši rodičia, ale naopak, 
dokážeme to povedať okolitému svetu.“ (výrok účastníka projektu) 

2. Akcie programu a príklady dobrých projektov
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Účastníci projektu hodnotia svoj projekt s odstupom času nasledovne: 
„Projekt pod názvom „Nájdi vo mne človeka“  sme spoločnými silami realizovali po 
dobu 8 mesiacov vo vybraných obciach a mestách banskobystrického kraja. Na začiatku 
sme boli hŕstkou mladých rómskych chlapcov a dievčat, ktorá chcela vydať svojim 
rovesníkom signál, že farba pleti nerozhoduje.  Dnes sme vyše 50 členná grupa mladých 
ľudí, ktorí sa nedelia na Rómov a Nerómov, bielych, čiernych alebo farebných. 
Priatelíme sa, pomáhame si, máme spoločné zážitky a spomienky. Stretávame sa, sme v 
kontakte...a dokážeme spoločne žiť vedľa seba tu u nás doma na Slovensku.“

2. Akcie programu a príklady dobrých projektov
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2.3 PROJEKTY MLÁDEŽNÍCKEJ DEMOKRACIE - AKCIA 1.3

Cieľom projektov mládežníckej demokracie je poskytnúť mladým ľuďom príležitosť 
aktívne sa zapojiť do diania v spoločnosti, či už na miestnej, regionálnej, národnej 
alebo medzinárodnej úrovni a to podporou  ich účasti v mechanizmoch zastupiteľ-
skej demokracie. Ide o projekty trvajúce od 3 do 18 mesiacov, ktoré musia zahŕňať 
skupiny z minimálne dvoch rôznych krajín.

Zaujímavý projekt v rámci tejto akcie zrealizoval Študentský parlament mesta Košíc 
v spolupráci s partnerskými organizáciami Centrom voľného času- Regionálne 
centrum mládeže Košice, Študentskou radou mesta Miskolc  a Pedagogickým 
inštitútom Miskolc z Maďarska. Zámerom projektu bolo zlepšenie vzťahov medzi 
študentmi slovenskej a maďarskej národnosti. Prostredníctvom projektu sa rozhod-
li zrealizovať  na školách otvorenú  diskusiu o rasizme a xenofóbii s odborníkmi v 
oblasti ľudských práv. Spoločne zorganizovali stretnutia s politikmi a diskutovali s 
nimi na tému slovensko-maďarských vzťahov. Organizátori pripravili školenie o 
demokracii, aktívnej participácii a európskom občianstve a zrealizovali stretnutia v 
prihraničnej oblasti, ktoré boli zamerané na vzájomnú spoluprácu a podporu aktivít 
pre mládež. Záverom pripravili koncepciu spolupráce medzi oboma parlamentmi a 
pokúsili sa vytvoriť spoločný parlament ako platformu pre budúcu spoluprácu 
medzi mládežou oboch krajín. 

Takto hodnotí projekt jeho účastník:
„Keď sme sa o projekte rozprávali na začiatku, bolo to pre mňa niečo úplne neznáme. 
Vedel som len, že budeme spolupracovať s tými „Maďarmi“, na ktorých moji rodičia 
stále nádavajú. Ale vyzeralo to zaujímavo, tak som sa rozhodol zapojiť sa. Prvé spoločné 
stretnutie bolo veľmi zaujímavé, prezentovali sme našu prácu a plány, ktoré spoločne v 
rámci projektu chceme dosiahnuť. No najlepšie sme sa spoznali počas prvej výmeny, keď 
sme boli ôsmi Slováci a ôsmi Maďari zo študentských parlamentov v maďarskej dedinke 
Pere, neďaleko Miskolca. Bolo to super a uvedomil som si, že nerobím žiadny rozdiel 
medzi nami. Škoda len, že presvedčiť rodičov nie je také jednoduché.“

Ďalší účastník sa vyjadril o projekte takto:
„Pre mňa boli najzaujímavejšie konferencie, ktoré sme realizovali. Najmä keď som sa 
mohol dozvedieť od historika celú históriu slovensko – maďarských konfliktov, ako to 
celé začalo. Dozvedel som sa, čo je to Trianonská zmluva a prečo je pre Maďarov 
problém. Bolo to veľmi veľmi zaujímavé. Stále viac som ale presvedčený, že slovensko – 
maďarský „problém“ je problémom len pre politikov.“

2. Akcie programu a príklady dobrých projektov
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2.4 EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA - AKCIA 2 

Cieľom európskej dobrovoľnícke služby (EDS) je poskytnúť mladým ľuďom príleži-
tosť spoznať iné krajiny, kultúry, nových  ľudí, naučiť sa komunikovať v odlišnom 
prostredí a v cudzom jazyku. Vďaka EDS má mladý človek možnosť  získať nové 
zručnosti, skúsenosti, znalosti, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť jeho ďalší osobnost-
ný a profesionálny rozvoj. Dobrovoľnícka služba trvá od 2 do 12 mesiacov a dobro-
voľník ju musí vykonávať v inej krajine ako je krajina jeho trvalého pobytu.

Jedným zo zaujímavých projektov bola skupinová EDS troch dobrovoľníčok z 
Belgicka, Nemecka a Holandska, ktoré strávili pol roka až rok v Centre voľného času 
v  Starej Ľubovni. Dobrovoľnícke aktivity, ktorým sa venovali, boli spojené s prácou s 
deťmi a mládežou v rámci CVČ. Asistovali pri rôznych kluboch, krúžkoch orientova-
ných na šport, umenie, hudbu, ekológiu, prácu s PC atď. Počas letných mesiacov 
pripravovali letné tábory. Dobrovoľníčky mali vytvorený priestor aj pre vlastné 
voľnočasové aktivity, projekty a realizáciu vlastných nápadov, čo využila dobrovoľ-
níčka z Nemecka a zrealizovala vlastný projekt „Pobyt rómskych detí v Nemecku“.

2. Akcie programu a príklady dobrých projektov
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A čo si o samotnom projekte myslí dobrovoľníčka z Belgicka?  (text je uvedený v 
pôvodnej podobe)

"Európska dobrovoľnícka služba. Vyzerajú ťažké slová. Ale, počkajte! EDS je veľa 
viac ako si myslíte! EDS je teraz môj život, ale bude tiež ovplivniť mojú budúcnosť 
pretože EDS zmenila môj pohľad na svet. Keď som hovorila, že som chcela byť 
dobrovoľnička na rok na Slovensku, niejaké ľudí sa mi opytali: „Dobrovoľnička? 
Tak, pracovať zadarmo ? Pracovať jeden rok a nič nedostať ? PREČO?

Prečo? Život nie je len o peniaze. EDS mi dala veľa viac, EDS mi dala niečo, že nikdy 
nemôžem kúipiť s peniazmi.Najprv som sa stretla s ľuďmi, ktoré budú navždy vo 
mojom srdci a mala som s nimi najlepší čas počas môjho EDS roku. Oni rozumejú 
mna bez slov, oni rozumia tvoje problemy a vedia o čom hovorím. Iné dobrovoľníci sú 
tu, na Slovensku, moja rodina.

EDS mi dala tiež možnosť rozmyšlieť o mojom živote, čo chcem robiť, čo ráda robím, 
pokazala mi nové talenty, ktoré som nevedela, že ich mám. EDS mi dala možnosť 
objaviť kto som, EDS mi dala možnosť žiť sama, riešiť svoje problemy sama, spo-
lupracovať, byť závislý a poznať novú krajinu a kultúru.

A prečo Slovensko?A prečo nie ? Ja sa pýtam. Slovensko je krásna krajina. Má 
nádhernú prírodu, dobré jedlo (ľúbim bryndzové halušky), krásny folklór a prekrás-
ny jazyk. Slovensko naozaj je malá veľká krajina ako Slováci hovoria.

Áno, samozrejme EDS nie je vždy ľahké. Ale ani je život. Musíš hľadať svoje miesto v 
organizácii kde pracuješ a občas práca nie je tak ako si dúfal alebo myslel. Budú ti 
samozrejme chýbať kamaráti a rodina, ale svet je tak malý s internetom, mobilom a 
veľa viac!!  Čas plynie ako voda …
A…už nechcem sa vrátiť do Belgicka…”

Dobrovoľníčka z Belgicka
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2.5 SPOLUPRÁCA SO SUSEDIACIMI PARTNERSKÝMI KRAJINAMI EURÓPSKEJ 

ÚNIE - AKCIA 3.1 

V rámci tejto akcie sú podporované mládežnícke výmeny a projekty zahrnuté do 
akcie 4.3 (vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí). Špecifikom tejto akcie je však to, že 
sú do nej zapojení mladí ľudia a organizácie z krajín východnej Európy a Kaukazu, z 
juhovýchodnej Európy a z krajín Stredomoria. 

Veľmi zaujímavý a zároveň náročný na organizáciu bol projekt, ktorý organizovalo 
OZ ACHO- Aktívne chvíle oddychu. Projekt vychádzal z potreby nájsť nový spôsob, 
akým možno namotivovať a zaktivizovať dnešnú mládež. Išlo o projekt školenia, 
ktorý bol hosťovaný na Slovensku. Jeho cieľom bolo naučiť mládežníckych pracovní-
kov a dobrovoľníkov ako využívať nové netradičné metódy práce s mládežou ako sú 
hudba, tanec, divadlo, výtvarné umenie. 
Projektu sa zúčastnilo 30 ľudí zo Slovenska, Portugalska, Talianska, Turecka, Grécka, 
Litvy, Macedónska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Izraela, Egyptu. Projekt bol 
zaujímavý a inovatívny najmä v tom, že prichádzalo k výmene skúseností v oblasti 
práce s mládežou v rámci rôznych kultúrnych ale i náboženských prostredí. Ako 
príklad možno uviesť  aktivity, ktoré sa venovali špecifikám práce s arabskou 
mládežou alebo ako využívať interkultúrny dialóg pri práci so židovskou a palestín-
skou komunitou atď. O spokojnosti účastníkov s projektom hovoria aj ich výroky:

„Páčilo sa mi to že nebol iba jediný tréner, ale trénermi sme boli my všetci – skutočná 
výmena skúseností.“

„Páčilo sa mi niekoľko kultúrnych rozdielov, ktoré spravili všetko oveľa viac zaujímavý-
m, tento tréning je jeden z tých, keď povedať „dovidenia“ je skutočne ťažké.“

„Skupina mala obrovskú energiu, obrovské množstvo „vecí na výmenu“, našla som tu 
veľa inšpirácie a zároveň relax – cítila som sa ako doma! Za to ďakujem!“

2. Akcie programu a príklady dobrých projektov
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2.6 VZDELÁVACIE AKTIVITY A VYTVÁRANIE SIETÍ OSÔB AKTÍVNYCH V 

OBLASTI PRÁCE S MLÁDEŽOU A V MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÁCH - 
- AKCIA 4.3 

Akcia 4.3 podporuje výmenu skúseností , odborných znalostí a dobrej praxe medzi 
ľuďmi aktívnymi v oblasti práce s mládežou a v mládežníckych organizáciách, ako aj 
aktivity, ktoré majú potenciál viesť ku vzniku dlhotrvajúcich vysokokvalitných 
projektov, partnerstiev a fungujúcich sietí. V rámci tejto akcie sú podporované stáže, 
semináre, školenia, hodnotiace stretnutia, projekty vytvárania sietí a pod.
Organizácia Fénix zrealizovala s podporou programu Mládež v akcii osemdňové 
školenie, ktoré bolo určené pre dobrovoľníkov a pracovníkov s deťmi a mládežou.  Na 
projekte sa aktívne zúčastnilo 20 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, 
Maďarska, Poľska a Rumunska.

Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor pre výmenu skúseností a najmä vzdelávať  
pracovníkov pre prácu so špecifickými skupinami detí a mládeže s rôznymi druhmi 
hendikepu (sociálne znevýhodnenie, týranie, drogové závislosti,  telesné a mentálne 
postihnutie...).  

Účastníčka z Čiech o projekte hovorí:

„Nebyla to jen „suchá nalejvárna“, ale byla vždy proložena praktickými cvičeními a 
hrami, které si účastníci mohou zahrát i s dětmi a mládeží. Pro mě jako vedoucí byla asi 
nejúžasnější přednáška o mentálně postižených, protože s nimi nemám žádnou zkušenost. 
A to, že si lektoři s sebou dovezli jednoho takto postiženého mládence, který byl  s námi na 
Kaskádách celý den a ukazoval účastníkům jak se dokáže pro věci nadchnout a s jakým 
zápalem věci dělá, to je pro mě inspirace jak více zapojit děti s postiženími do celoroční 
činnosti našeho oddílu .“

2. Akcie programu a príklady dobrých projektov
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2.7STRETNUTIA MLADÝCH ĽUDÍ A ĽUDÍ ZODPOVEDNÝCH ZA MLÁDEŽNÍCKU 

POLITIKU - AKCIA 5.1
 
Táto akcia je určená na podporu spolupráce, seminárov a štruktúrovaného dialógu 
medzi mladými ľuďmi, ľuďmi aktívnymi v oblasti práce s mládežou a ľuďmi zodpo-
vednými za mládežnícku politiku. Projekty môžu byť národné, aj medzinárodné.
Jeden z úspešných projektov realizovala Rada mládeže Slovenska. Išlo o medziná-
rodnú konferenciu, ktorá pojednávala o rôznych aspektoch dobrovoľníctva a 
zároveň sa venovala formovaniu mládežníckej politiky na európskej úrovni. 
Hlavným cieľom projektu bolo identifikovať a vymedziť úlohu členských krajín EÚ v 
procese vytvárania mládežníckej politiky v oblasti dobrovoľníctva. 
Konferencia priniesla otvorenú a živú medzisektorovú diskusiu o dobrovoľníctve a 
jeho dopadoch na osobnostný a profesijný rozvoj jednotlivca a zároveň aj o jeho 
socioekonomickom dopade na celú spoločnosť. 
Na konferencii sa zúčastnilo 34 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, 
Maďarska, Rakúska, Nemecka a Rumunska. Prostredníctvom panelových diskusií si 
mohli vymieňať názory a rôzne perspektívy zástupcovia mládežníckych organizácií, 
mládežnícki lídri, experti, ako aj ľudia zodpovední za tvorbu politík.

2. Akcie programu a príklady dobrých projektov
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3. 1  NAPĹŇANIE CIEĽOV PROGRAMU 

Medzi hlavné ciele programu patrí podpora aktívneho občianstva mladých ľudí, 
rozvíjanie solidarity a tolerancie medzi mladými ľuďmi, podpora vzájomného 
porozumenia, rozvoj kvality podporných systémov pre aktivity mládeže a presadzo-
vanie spolupráce v oblasti mládeže. Pozrieme sa ako sa darilo tieto jednotlivé ciele 
napĺňať. 

Podpora aktívneho občianstva
Vzhľadom na odlišný charakter jednotlivých akcií programu boli zaznamenané 
rôzne dopady na účastníkov z hľadiska rozvoja aktívneho občianstva mladých ľudí. 
Najvýznamnejší dopad majú projekty mládežníckych iniciatív, ktoré majú dlhodo-
bejší charakter a sú užšie prepojené so životom miestnej komunity. Až 80% účastní-
kov týchto projektov deklarovalo, že sa naučili aktívne sa zapojiť do života komunity. 
Účastníci týchto projektov sa tiež najčastejšie angažujú v miestnych aktivitách po 
ukončení projektu. Týka sa to predovšetkým dobrovoľníckych činností, organizova-
ní akcií a podujatí pre komunitu, či spolupráce s miestnymi organizáciami.
Naopak, najmenší dopad na rozvoj aktívneho občianstva u mladých ľudí majú 
projekty mládežníckych výmen, čo je zrejme spôsobené ich kratším trvaním a typom 
aktivít. Všeobecne možno povedať, že vplyv programu na aktívne občianstvo mla-
dých ľudí sa prejavuje predovšetkým v rovine názorov, postojov a kompetencií. 
Dopad na skutočné aktívne zapojenie sa do života komunity je nižší.

Rozvoj solidarity, podpora tolerancie a vzájomného porozumenia medzi mladý-
mi ľuďmi.  
Tento  cieľ sa darí napĺňať predovšetkým pri medzinárodných projektoch, a to 
hlavne pri mládežníckych výmenách a európskej dobrovoľníckej službe. Väčšina 
účastníkov týchto projektov (90%) deklaruje rozvoj interkultúrnych kompetencií. 
Ide hlavne o získavanie poznatkov o iných krajinách, uvedomovanie si kultúrnej 
rozmanitosti EÚ a pod. 
Niektorí účastníci však vnímajú tento aspekt projektov aj kriticky: „Hoci je interkul-
túrne učenie dobrý koncept, v projektoch sa redukuje na spoznanie histórie, spoločné a 
rozdielne veci...projekty skĺzavajú do reprodukovania stereotypov o národoch.“

3. Hodnotenie programu mládež v akcii v polovici

3. Hodnotenie programu mládež v akcii v 
polovici



16

Rozvoj kvality podporných systémov 
Účastníci projektov v rámci akcie 4.3, ktorej cieľom je podpora nových projektov,  
partnerstiev a výmeny skúseností,  vnímajú svoje zapojenie do programu veľmi 
pozitívne a väčšina z nich by účasť na tomto type projektu odporučila aj iným 
záujemcom. Ako hlavné pozitívum vidia možnosť nadobudnúť nové kontakty a 
nadviazať nové partnerstvá. Projekty tiež majú pozitívny vplyv na rozvoj ich kompe-
tencií. 

Európska spolupráca v oblasti práce s mládežou
V rámci akcie 5.1 podporuje program projekty smerujúce k spolupráci a štruktúro-
vanému dialógu medzi mladými ľuďmi, ľuďmi aktívnymi v oblasti práce s mládežou, 
mládežníckymi organizáciami a ľuďmi zodpovednými za mládežnícku politiku. 
Počas prvých troch rokov trvania programu sa však do tejto akcie zapojili  iba tri 
organizácie, čo svedčí o tom, že ciele kvôli ktorým táto akcia vznikla sa zatiaľ nedarí 
napĺňať.

 DOPAD PROGRAMU NA ÚČASTNÍKOV PROJEKTOV

Podľa viacerých zistení je možné konštatovať, že program má pozitívny dopad na 
účastníkov jednotlivých projektov. Ak porovnáme jednotlivé akcie, zistíme, že 
najväčší dopad na účastníkov má dobrovoľnícka služba, za ňou nasledujú mládež-
nícke iniciatívy a potom mládežnícke výmeny. Táto skutočnosť zrejme súvisí s 
viacerými faktormi, jedným z najdôležitejších bude pravdepodobne dĺžka trvania 
týchto projektov. Dobrovoľník, ktorý žije sám rok v cudzine, má nepochybne viac 
príležitostí niečo sa naučiť, ako je to v prípade člena väčšej skupiny počas týždňovej 
mládežníckej výmeny. 

3.2

3. Hodnotenie programu mládež v akcii v polovici
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Pri pohľade na rozvoj kompetencií účastníkov projektov je však zrejmé, že pozitívny 
posun nastáva pri všetkých akciách programu. Najväčší prínos má program z 
hľadiská týchto kompetencií: schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky, komunikácia s 
ľuďmi hovoriacimi iným jazykom, schopnosť zvládať nové situácie, tímová spo-
lupráca, schopnosť vychádzať s ľuďmi z odlišných kultúr, samostatnosť. Naopak, 
menší posun bol zaznamenaný pri rozvoji matematických, digitálnych a vedeckých 
kompetencií. 

Veľmi častým a zrejmým dopadom na účastníkov je tiež ochota vycestovať do 
zahraničia. Ako hovorí jeden z účastníkov: 

„To bolo super, že na náš projekt si netrúfla ísť proste sama, že potrebovala toho vedúce-
ho a na ten rok už sme ju videli, že úplne sama niekam pricestovala, vedela sa dorozumieť, 
vedela si proste všetko okolo toho riešiť.“    
 
Pri sledovaní ochoty mladých ľudí cestovať, odísť do zahraničia kvôli štúdiu, nájsť si 
prácu v zahraničí, boli zaznamenané významné rozdiely medzi dobrovoľníkmi 
(účastníkmi akcie 2.1) a účastníkmi projektov v rámci ostatných akcií. Platí, že 
dobrovoľníci sa stavajú k uvedeným možnostiam (typom mobility) výrazne pozitív-
nejšie a otvorenejšie ako účastníci z iných typov projektov. Predovšetkým medzi 
dobrovoľníkmi bol zaznamenaný výrazne pozitívny postoj k možnostiam, ktoré sa 
týkajú mobility.
Významný dopad má program aj na aktívnu participáciu mladých ľudí. 15% účastní-
kov sa po skončení projektu rozhodlo stať sa členom nejakej mimovládnej organizá-
cie a 35% účastníkov začalo vykonávať dobrovoľnícke aktivity.

Viac ako 80% účastníkov tiež hovorí, že má vďaka programu jasnejšiu predstavu o 
svojej kariére a viac ako polovica si myslí, že sa im zvýšili šance na trhu práce. 
Pozitívom je, že aj mladí ľudia s určitým typom znevýhodnenia si často uvedomia, že 
majú omnoho viac možností a príležitostí ako predpokladali: 

„Takže vlastne už po ukončení tohto projektu som s viacerými ľuďmi, ktorí na tomto 
projekte boli, tak sme uvažovali nad tým, že pôjdeme možno aj na dobrovoľnícku službu 
niekde do zahraničia, keďže vlastne sa nám otvoril nový svet a zistili sme, že nemusíme 
sedieť iba doma, my postihnutí, ale že môžeme ísť aj von a proste žiť normálne, čo sa v 
Holandsku celkom dalo.“

3. Hodnotenie programu mládež v akcii v polovici
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3.3  DOPAD PROGRAMU NA ORGANIZÁCIE A MIESTNE KOMUNITY

Program má okrem vplyvu na účastníkov projektov významný dopad aj na organizá-
cie, ktoré realizovali svoje projekty. Ide predovšetkým o nárast záujmu o aktivity 
organizácie, propagáciu organizácie, získanie si dobrého mena, pritiahnutie nových 
ľudí. 

„...sa dozvedeli aj o tej organizácií. Tí mladí ľudia začali sa zaujímať, čo je to za združe-
nie a aké robí aktivity, takže vlastne sme nalákali, nie že nalákali, ale vlastne týmito 
prospešnými aktivitami sme oslovili mladých ľudí, ktorí by chceli robiť niečo obdobné.“ 

Medzi pozitívne dopady programu tiež možno zaradiť vplyv na zmeny v miestnej 
komunite. Tento cieľ sa nedarí dosiahnuť pri všetkých projektoch, avšak v mnohých 
prípadoch boli zaznamenané pozitívne zmeny. Či už ide o väčší záujem mladých ľudí 
o aktivity v obci, o zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času alebo o zlepšenie 
medziľudských vzťahov.

„Š.M, konkrétne žije vedľa V.J. oni, ktorí sa obchádzali, jedine sa zdravili, a tiež sám od 
seba príde, zoberie ho von a tlačí ho po ceste na vozíku. Takže vlastne vznikli už také 
pevné vzťahy...“ 

3. Hodnotenie programu mládež v akcii v polovici



19

3.4 PROGRAM MLÁDEŽ V AKCII A MLÁDEŽNÍCKA POLITIKA

Európska mládežnícka politika  zdôrazňuje význam tém ako participácia, dobrovoľ-
níctvo, neformálne vzdelávanie, mobilita mládeže, boj proti diskriminácií. Tieto 
témy sú úzko prepojené s cieľmi a prioritami programu Mládež v akcii, čím sa 
program stáva významným nástrojom mládežníckej politiky. 

Program tiež podporuje uznanie neformálneho vzdelávania mladých ľudí, o čo sa 
snaží prostredníctvom vydávania „Youthpassu“. Ide o doklad, ktorý potvrdzuje účasť 
mladého človeka na projekte a zároveň je to osvedčenie o získaných kompetenciách 
(vedomostiach, zručnostiach, postojoch) počas projektu. Ambíciou Youthpassu je 
pomôcť mladým ľuďom v ich ďalšom profesionálnom živote.

Program sa počas svojho trvania taktiež stal podporovateľom študentských parla-
mentov, žiackych školských rád a podieľal sa na rozvoji miestnej politiky prostred-
níctvom realizácie dlhodobého vzdelávacieho projektu pre samosprávy pod názvom 
„Partnerstvo“. V rámci tohto projektu boli vyškolení pracovníci samospráv za 
účelom zvýšenia ich kompetencií pre prácu s mládežou na miestnej úrovni. Projekt 
Partnerstvo zohral okrem iného významnú úlohu pri príprave miestnych koncepcií 
mládežníckej politiky.

3. Hodnotenie programu mládež v akcii v polovici



4. 1 ZÁKLADNÉ ŠTATISTIKY 

Prostredníctvom programu Mládež v akcii bolo počas rokov 2007-2009 podporených 
na Slovensku 334 projektov a to v celkovej výške 3 826 851 €. Celkovo sa do programu 
zapojilo 5 131 mladých ľudí. Najviac projektov bolo podporených v rámci európskej 
dobrovoľníckej služby (akcia 2.1) a na túto akciu bolo vynaložených aj najviac 
finančných prostriedkov. Podrobné údaje sú uvedené v tabuľkách č.1 a č.2. 

Tabuľka č.1:

Tabuľka č. 2:

204. Program mládež v akcii – štatistiky

4. Program mládež v akcii – štatistiky

Akcia 1.1

Akcia 1.2

Akcia 1.3

Akcia 2.1

Akcia 3.1

Akcia 4.3

Akcia 5.1

Spolu

474 628€

160 811€

0€

360 208€

132 801€

113 240€

0€

1 241 688€

364 206€

117 582€

71 770€

373 568€

153 790€

90 229€

61 050€

1 232 195€

306 985€

210 449€

20 000€

575 529€

154 970€

77 244€

7 791€

1 352 968€

2007 2008 2009

Počet účastníkov

Počet podaných 

projektov

Počet podporených 

projektov

2007 Akcia 1.1  Akcia 1.2  Akcia 1.3  Akcia 2.1  Akcia 3.1  Akcia 4.3  Akcia 5.1

1086 239 0 170 186 204 0

124 81 4 51 22 27 0

41 19 0 37 10 8 0

Počet účastníkov

Počet podaných 

projektov

Počet podporených 

projektov

2008 Akcia 1.1  Akcia 1.2  Akcia 1.3  Akcia 2.1  Akcia 3.1  Akcia 4.3  Akcia 5.1

851 117 88 122 234 95 135

90 55 6 46 21 8  3

31 15 3 36 9 5  2

Počet účastníkov

Počet podaných 

projektov

Počet podporených 

projektov

2009 Akcia 1.1  Akcia 1.2  Akcia 1.3  Akcia 2.1  Akcia 3.1  Akcia 4.3  Akcia 5.1

724 289 32 155 238 156 10

74 86 1 49 29 10  1

27 29 1 45 8 7  1
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4.2  CIEĽOVÉ SKUPINY – KTO JE DO PROGRAMU ZAPOJENÝ

Program Mládež v akcii je určený pre mladých ľudí od 13 do 30 rokov. Najpočetnejšiu 
vekovú skupinu tvoria v projektoch mladí ľudia vo veku od 18 do 25 rokov (65%) a 
potom od 15 do 17 rokov (25%). 

Jednou z priorít programu je podporovať mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, 
napriek tomu však veľkú časť účastníkov tvoria vysokoškoláci alebo vysokoškolsky 
vzdelaní ľudia (spolu až 50%). Stredoškoláci tvoria 35% účastníkov. 
Pozitívom je, že sa programu darí zapájať stále nových mladých ľudí. Pre viac ako 
polovicu mladých ľudí (60%) bola účasť na projekte mládežníckej výmeny prvou 
skúsenosťou s európskym projektom. Pri mládežníckych iniciatívach a európskej 
dobrovoľníckej službe to bolo ešte viac, až 80%. 
Väčšina projektov bola podporená mimovládnym organizáciám (65%), neformálne 
skupiny realizovali 30% zo všetkých projektov. 

4. Program mládež v akcii – štatistiky
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4.3 ÚČASTNÍCI PROJEKTOV Z HĽADISKA GEOGRAFICKÉHO POKRYTIA

Ambíciou programu Mládež v akcii je podporovať projekty a organizácie zo všetkých 
oblastí Slovenska. Tento cieľ sa darí napĺňať aj vďaka fungujúcej sieti regionálnych 
pracovníkov. Napriek tomu sa však regionálne rozdiely prejavujú aj v tejto oblasti. 
Najviac projektov sa uskutočnilo v Bratislavskom kraji (24%), najmenej v Trnavskom 
kraji (3%). V rámci mládežníckych výmen sa uskutočnilo najviac projektov v 
Bratislavskom kraji, naopak mládežníckych iniciatív bolo najviac na východnom 
Slovensku. Projekty európskej dobrovoľníckej služby boli podporené pomerne 
rovnomerne vo všetkých krajoch, do akcii 3.1 a 4.3 sa prevažne zapojili skupiny a 
organizácie zo západného Slovenska. 
Pri medzinárodných projektoch najčastejšie spolupracovali Slováci s Českou 
republikou, Talianskom, Poľskom, Nemeckom, Maďarskom, Francúzskom a 
Tureckom. V rámci akcie 3.1 pochádzajú partneri najčastejšie z Gruzínska, Ukrajiny, 
Ruska, Azerbajdžanu a z balkánskych štátov. Na Slovensko najčastejšie prichádzali v 
rámci EDS dobrovoľníci z Nemecka a Francúzska a potom s istým odstupom dobro-
voľníci z Čiech a Turecka.

4. Program mládež v akcii – štatistiky
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