
SCENÁR ROZHOVORU S MLÁDEŽNÍCKYMI LÍDRAMI/LÍDERKAMI 
NA ÚROVNI MIEST – PRE LÍDRA/LÍDERKU 

 
A/ Základné informácie  
 

1. Ako dlho pracujete v oblasti práce s mládežou? 
2. Akú organizáciu zastupujete?  
3. Popíšte bližšie činnosť, ktorú táto organizácia vykonáva.  
4. Na akom poste v tejto organizácii pracujete?  
5. Akým činnostiam v oblasti práce s mládežou sa venujete?  
6. Akými spôsobmi spolupracujete so samosprávou v oblasti mládežníckej politiky?/ 

Akým spôsobom participujete na mládežníckej politike Vášho mesta?  
 

B/ Koncepčná rovina 
1. Poznáte nejaké koncepčné materiály samosprávy, v ktorých sa venujete pozornosť 

mládeži alebo ktoré sa týkajú mládežníckej politiky?  
2. Participovali ste vy osobne alebo zástupcovia mládeže na ich tvorbe? Akými 

spôsobmi? 
3. Participovali ste Vy osobne alebo zástupcovia mládeže na tvorbe Plánu rozvoja Vášho 

mesta v najbližšom období?  
4. Aké sú podľa Vášho názoru najdôležitejšie priority mládežníckej politiky vo Vašom 

meste?  
 
5. Ako hodnotíte mládežnícku politiku Vášho mesta v koncepčnej rovine? Čo je dobré? 
Čo chýba?  

      �      �         �      �        � 
Výborná    dobrá    priemerná  slabá        žiadna  
            
C/ Rovina realizácie 
 
1. Pôsobí pri Vašej miestnej samospráve komisia  pre prácu s mládežou? Poznáte jej 

zloženie? Má nejakých zástupcov mládeže? Ako hodnotíte spoluprácu mládeže s touto 
komisiou?  

2. Existuje na Mestskom úrade pracovník/čka zodpovedný/á za mládežnícku politiku? 
Poznáte ho osobne? Ako hodnotíte spoluprácu mládeže s týmto pracovníkom/čkou? 
V akým prípadoch pracovníka kontaktujete? Kontaktuje Vás pracovník?  

3. Uveďte najdôležitejšie aktivity, ktoré Vaše mesto realizuje pre mládež v oblasti 
neformálneho vzdelávania, participácie, informovania a dobrovoľníctva mladých ľudí?  

 
D/ rovina podpory 
 
1. Akým spôsobom Vaše mesto podporuje aktivity mládeže v oblasti neformálneho 

vzdelávania, participácie, informovania a dobrovoľníctva mladých ľudí?  
2. Existuje systém priamej finančnej podpory projektov práce s mládežou v meste? Opíšte 

ho bližšie. 
 
E/ rovina spolupráce 
 
1. Existuje vo Vašom meste sieťovanie organizácií pracujúcich s mládežou na území mesta? 

Ak áno, akým spôsobom sa organizácie sieťujú? Aká je úloha mesta v sieťovaní?  



2. Ako hodnotíte úroveň sieťovania organizácií pracujúcich s mládežou na území Vášho 
mesta? Zdôvodnenie hodnotenia 

      �      �         �      �        � 
Výborná    dobrá    priemerná  slabá        žiadna  
 
3. Pôsobí vo Vašom meste mládežnícky parlament? Ak áno, akým spôsobom mesto 

spolupracuje s týmto parlamentom? 
 
4. Zhodnoťte úroveň spolupráce Vášho mesta  s mládežníckym parlamentom. 
      �      �         �      �        � 
výborná   dobrá    priemerná      slabá       žiadna  
 
Zdôvodnenie hodnotenia:  

................................................................................................................................................. 
 
5. Zhodnoťte úroveň spolupráce mládeže s Vaším mestom.  
      �      �         �      �        � 
výborná   dobrá    priemerná      slabá       žiadna  
 
Zdôvodnenie hodnotenia:  
 
6. Ako často sa mládež zapája vo Vašom meste do ovplyvňovania vecí verejných 

prostredníctvom nasledovných spôsobov? (Označte X pri zodpovedajúcej frekvencii 
jednotlivých spôsobov (vôbec; málokedy; niekedy; často; veľmi často).  

 
Spôsoby participácie mládeže d vecí 
verejných vo Vašom meste 

vôbec málokedy niekedy často 
veľmi 
často 

Podpisovými (petičnými) akciami      
Organizovaním podujatí pre verejnosť      
Účasťou na zasadnutí zastupiteľstva      
Členstvom v mládežníckom parlamente      
Členstvom v občianskom združení detí 
a mládeže 

     

Zorganizovaním verejného zhromaždenia      
Vystúpením na verejnom zhromaždení      
Členstvom v komisii pre mládež      
Stretávaním sa s poslancami      
Dobrovoľnou spoluprácou pri vedení 
krúžkov a klubov 

     

Zriadenie a prevádzkovanie Centra 
mládeže 

     

Iné (uveďte) ............................................. 
.................................................................. 

     

Iné (uveďte) ............................................. 
.................................................................. 

     

Iné (uveďte) ............................................. 
.................................................................. 

     

 
 



7. Existuje vo Vašom meste prípad, keď bolo právo rozhodnúť o verejných 
záležitostiach plne delegované na mladých ľudí?  

� Áno, uveďte ho prosím: ............................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
� Nie  
� Neviem 

 
8. Akým spôsobom získavate informácie o potrebách mládeže vo Vašom meste?  

(môžete uviesť aj viac možností) 
� Realizáciou vlastných prieskumov/ankiet/výskumov 
� Prostredníctvom sprostredkovaných informácií od inštitúcií, organizácií 

a neformálnych skupín pracujúcich s mládežou 
� Prostredníctvom mládežníckeho parlamentu 
� Prostredníctvom komunikácie iniciovanej zo strany mládeže 
� Prostredníctvom celoslovenských a regionálnych výskumov realizovaných 

externými inštitúciami  
� Prostredníctvom monitoringu organizácií, inštitúcií a neformálnych skupín 

pracujúcich s mládežou 
� Iné, uveďte .................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................ 

 
9. Zhodnoťte úroveň informovanosti Vášho mesta o potrebách mládeže. 
      �      �         �      �        � 
výborná   dobrá    priemerná  slabá  žiadna  

 

Zdôvodnenie hodnotenia:  
................................................................................................................................................. 
 

10. Ako často informujete mladých ľudí o záležitostiach (návrhoch, plánoch, stratégiách, 
aktivitách), ktoré sa ich týkajú prostredníctvom nasledovných spôsobov? (označte X 
pri každej možnosti: vôbec, menej ako raz za rok, približne raz za rok, raz za šesť 
mesiacov a častejšie ako raz za šesť mesiacov):   

 

Spôsoby informovania mladých ľudí Vôbec 
Menej 
ako raz 
za rok  

Raz za 
rok 

Raz za 
polroka 

Častejšie 
ako raz 
za 
polrok 

Internetová stránka Mestského úradu      
Iné internetové zdroje      
Noviny mestského úradu      
Iné tlačené médiá      
Rozhlas      
Televízia      
Okrúhle stoly      
Zasielanie materiálov organizáciám 
zastupujúcim mládež 

     

Diskusné fóra      
Verejné vypočutia      



Iné, uveďte................................................. 
................................................................... 

     

 
11. Zhodnoťte politiku Vášho mesta vo vzťahu k mládeži celkovo a v jednotlivých 

oblastiach. Vašu odpoveď v každej oblasti označte X.  
Oblasti Hodnotenie 

 Výborná dobrá priemern
á 

slabá žiadna 

Mládežnícka politika 
mesta celkovo 

     

V oblasti neformálneho 
vzdelávania 

     

V oblasti participácie       
V oblasti informovanosti 
mládeže 

     

V oblasti dobrovoľníctva      
 
12. Uveďte prosím kontakt na osobu, ktorú je možné kontaktovať v prípade zistenia 

doplňujúcich informácií o samosprávnej politike Vášho mesta voči mládeži:  
Meno, priezvisko, tituly: ....................................................................................................... 

Funkcia: ............................................................................................................................... 

Telefón: ................................................................. Mail:  .................................................... 

 

13. Ak máte k dispozícii priložte v sledovaných oblastiach (neformálne vzdelávanie, 
participácia, informovanie a dobrovoľníctvo) príklady dobrej praxe na území Vášho 
mesta alebo uveďte internetové stránky, kde je možné nájsť ich alebo ich opíšte 

 

14. Uveďte ďalšie informácie, prípadne námety k tejto téme z Vašej strany. Čo by ste 
odporúčali v oblasti mládežníckej politiky Vášho mesta zmeniť/zlepšiť?  

 
 
 

� Zaznačenie informácií o tom, kde môžeme doručiť správu z výskumu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
A.Gregorová a kol., UMB, Banská Bystrica 


