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Zborník
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Európska komisia vyhlásila Európsky týdeò mládee, ktorý sa realizoval od 5. 12 2005
do 11. 12. 2005 s podtitulom "Mláde na scénu". Sprevádzalo ho nieko¾ko podujatí organizovaných
partnermi tohto týdòa − Národnou kanceláriou pre program Mláde, Ministerstvom školstva SR
a Nadáciou pre deti Slovenska, ale aj podujatia organizované regionálnymi konzultantmi pre program
Mláde, mládeníckymi organizáciami, základnými a strednými školami na regionálnej úrovni.
5. decembra sa v bratislavskom hoteli Tatra uskutoènila Konferencia o aktívnej participácii mládee.
Zúèastnili sa na nej zástupcovia MŠ SR, politici, predstavitelia samospráv, mládeníckych organizácií,
študentských rád a parlaamentov. Program konferencie bol rozdelený do dvoch sekcií − dopoludòajšej,
kde dominovali príhovory zástupcov partnerov a dve prezentácie na tému aktívna participácia
a participaèné uèenie, ako aj prezentácia európskej informaènej siete Eurodesk. Popoludòajšiu èas tvorili
workshopy na témy: Aktívna participácia a èo všetko s òou súvisí, Uznanie neformálneho vzdelávania
a Európske obèianstvo.
Domnievam sa, e aj napriek menšej úèasti, konferencia priniesla mnoho podnetov na diskusiu týkajúcu sa
neformálneho vzdelávania v mládeníckej oblasti, ako aj aktívnej participácie mladých ¾udí. Závery z nej by
sme Vám chceli prezentova formou tohto zborníka. Nájdete v òom plné znenia príhovorov, prezentácií,
ako aj závery výstupov z workshopov. Verím, e Vám zborník prinesie zaujímavé informácie, ktoré budete
môc vyui pri svojej práci s mládeou.
S pozdravom

Robert Rothenstein
vedúci NK Mláde
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Dovo¾te mi, aby som Vás èo najsrdeènejšie privítal na Konferencii o aktívnej participácii mládee.
Prírodné národy a kmene mali dve dôleité zásady: Po prvé − starostlivos a pozornos venovaná
starým èlenom komunity, pretoe boli zdrojom skúseností, informácií, pravej múdrosti, ale aj
vyznávaèmi tradícií svojich predkov. Po druhé − omnoho väèšia pozornos bola venovaná deom
a mladým èlenom kmeòa, pretoe oni boli zárukou preitia kmeòa v nehostinnej krajine alebo zlom
poèasí. Tým, e odovzdávali skúsenosti a tradície svojich otcov a dedov, boli zárukou, e kmeò preije.
Akým spôsobom však bola venovaná pozornos týmto mladým èlenom? Boli nútení aktívne sa
zúèastòova na kadodennom dianí komunity tým, e pracovali bok po boku starších súkmeòovcov
a ich oboznamovanie sa so svetom a jeho zákonmi išlo cez vlastnú skúsenos. Takto nadobudnuté
poznatky okamite uplatnili do praxe. Dokonca boli nútení preukáza svoje schopnosti, museli obstá
v skúške a preveri si, èi sa dokáu o seba postara. Pretoe raz sa budú musie stara nielen o seba,
ale aj o svojich rodièov. A podstatné je to, e od ich schopnosti prei bude závisie aj preitie celého
kmeòa. Poznatky získané vlastným záitkom, ktorý je podstatou aj neformálneho vzdelávania, sú
pozbavené nepotrebného balastu, sú silnejšie pre uvedomenie a v krízovej situácii nebrzdia jedinca,
ale vedú ho k spontánnej reakcii. Som ve¾mi rád, e vás môem privíta na stretnutí ¾udí, ktorým je
blízky prístup k mládei práve takýmto spôsobom. Lebo pre mladých ¾udí je dôleité uèi sa
prostredníctvom osobného záitku, aktívne sa zúèastòova na spoloènom dianí a ma tvorivý priestor
na rôzne aktivity. Len tak môu ukáza, èo v nich je, a súèasne si aj overi pravdivos svojich názorov
a skutkov v realite. Pretoe práve takýto èlovek je najlepšie pripravený do skutoèného ivota. Dovo¾te
mi, aby som týmto slávnostne otvoril Konferenciu o aktívnej participácii mládee, ktorá sa koná v rámci
Európskeho týdòa mládee.

4

Slovenská republika sa pridala k výzve vyhlási tento týdeò za Európsky týdeò mládee s cie¾om
zdôrazni aktívne obèianstvo mladých ¾udí. Práve aktívne obèianstvo je základom demokracie. Inak
povedané, rozhodovanie a aktivita v prospech komunity, obce, regiónu alebo štátu. Tradícia aktívneho
obèianstva bola štyridsa rokov potláèaná. Výsledkom je povedomie, e verejné veci sú otázkou politikov
a nie sú prístupné pre rádových obèanov.
Aktívnymi obèanmi sa nerodíme, ale uèíme sa to. Trvalo nám pätnás rokov, kým sme ako tak zvládli
základy. V podobnej situácii sú mladí ¾udia. Majú svoje problémy, majú svoje riešenia, ale to, ako tieto
dobré riešenia presadi, sa musia nauèi. Sú vo výhode, keïe môu poèúva nielen teóriu, ale aj
skúsenosti tých, ktorí museli vychodi cesty demokracie. Z tohto dôvodu je dôleité oboznámi mladých
¾udí s monosami, ktoré im demokracia ponúka. V tomto procese má okrem rodiny dôleitú rolu škola,
mládenícke organizácie a ïalšie inštitúcie, ktoré pracujú s demi a mládeou. Základom školskej výchovy
k demokracii je poznávanie histórie, fungovania demokratickej spoloènosti, predstavenie obèianskych práv
a moností zapojenia sa do rozhodovacích procesov na úrovni obce, regiónu aj štátu. U dnes sa mladí
¾udia v školách uèia, ako funguje spoloènos. K¾úèovou výzvou je umoni mladým ¾uïom získava
praktické zruènosti potrebné pre aktívne zapojenie sa do obèianskych aktivít, aby oni sami ako obèania
mohli ovplyvòova svet, v ktorom ijú. Prostredníctvom volieb, kandidovania, úèasti v obèianskych
zdrueniach, vyuívaním petièného práva, prístupom k informáciám, konzultovaním, spolurozhodovaním
a kontrolou plnenia rozhodnutí. Mladý èlovek potrebuje znova a znova poèu, e politika nie je len hra
mocných, ale kadý, kto v sebe nájde odvahu, môe spoloène s inými ovplyvni veci okolo seba.
Teoretická príprava samozrejme nestaèí. Mladí ¾udia potrebujú zai demokraciu prakticky na vlastnej koi.
Praktickou skúsenosou nielene sa presvedèia, e to nie je len teória, ale získavajú cenné presvedèenie,
e demokracia je moná. Práve táto skúsenos vytvára nových lídrov v spoloènosti, ¾udí, ktorí majú
schopnos vies a motivova. K tomu, aby niekto viedol iných, potrebuje ma víziu. Aby jeho aktivita
priniesla spoloènosti efekt, potrebuje ma zodpovednos a morálku. Dovo¾te mi vymenova nieko¾ko foriem,
kde si môu mladí ¾udia na vlastnej koi vyskúša umenie demokracie:
Pod¾a zákona 596/2003 môe by na strednej škole zriadená iacka školská rada, ktorá reprezentuje iakov
strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzahu k riadite¾ovi a vedeniu školy. Toto ustanovenie vytvára
jedineènú príleitos vyskúša si zodpovednos zvoleného zástupcu a prezentáciu názorov svojich
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takpovediac volièov voèi vedeniu školy. Úèas na vo¾noèasovom podujatí, krúku, alebo èlenstvo
v športovom klube èi hudobnom telese má neocenite¾ný preventívny význam. O to väèšiu podporu
si zaslúi aktívne zapojenie mladých ¾udí: organizovanie podujatí pre rovesníkov a mnohé ïalšie formy
sluby pre komunitu. V tomto oh¾ade má výnimoèné postavenie zapojenie mladých ¾udí v obèianskych
zdrueniach. Tu sa mladí ¾udia stretávajú na základe spoloèného záujmu a v rámci metód neformálneho
vzdelávania sa spolupodie¾ajú na rozhodovaní a príprave podujatí v prospech komunity. Zvláš chcem
zdôrazni úlohu dobrovo¾níctva mladých ¾udí. Okrem neocenite¾ných zruèností, ktoré mladý chlapec
alebo dievèa získava pre seba, práve dobrovo¾níctvo je základom ivota komunity, ktorá je postavená
na záujme o svoje okolie, o potreby druhých a na presadzovaní pre spoloènos pozitívnych hodnôt.
Základom modernej demokracie je princíp subsidiarity, ktorý znamená, e riešenia sa majú h¾ada na tej
úrovni, ktorá ponúka najefektívnejšie riešenia. Práve s tým súvisí proces decentralizácie, v ktorom sa štát
zrieka èasti moci v prospech miestnej komunity, kde prebieha väèšina obèianskeho ivota. Poènúc
sídliskom, cez obec, mesto a po región. Mladí ¾udia onedlho prevezmú štafetu zodpovednosti
za spoloènos. Na túto rolu ich treba pripravi. Stretávame sa s hlbokým nezáujmom verejnosti o veci
verejné. Mladí potrebujú zai, e zodpovedný a èestný èlovek môe rozhodova o tom, ako ije on sám,
ale aj jeho okolie. Na úrovni Ministerstva školstva Slovenskej republiky bolo podniknutých mnoho krokov
pre podporu aktívnej participácie mladých ¾udí. Vychádzame pritom z Koncepcie štátnej politiky
vo vzahu k deom a mládei do roku 2007, ktorú prijala Vláda Slovenskej republiky v roku 2001, v rámci
ktorej je výchova k aktívnemu obèianstvu dôleitou súèasou. Úèas mladých ¾udí na rozhodovacích
procesoch a aktívne obèianstvo patria rovnako medzi prioritné oblasti definované Bielou knihou
Európskej únie o mládei a boli ïalej rozpracované rozhodnutím Rady Európskej únie pre vzdelávanie,
mláde a kultúru v roku 2005. Taktie Rada Európy zaradila mládenícku participáciu a demokratické
obèianstvo medzi svoje priority do roku 2008. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dlhodobo
spolupracuje s Radou mládee Slovenska, ako zástupcom detských a mládeníckych organizácií,
pri tvorbe dôleitých dokumentov pre politiku mládee. V roku 2002 Ministerstvo školstva podporilo
zakladanie regionálnych rád mládee s cie¾om podporova aktívne zapojenie zástupcov mládee
v regionálnej politike. Tohto roku sme zriadili v spolupráci s Nadáciou mládee Slovenska, dnes
nadáciou Intenda, grantový program Participácia na podporu projektov, ktorých cie¾om je vytvori
priestor pre aktívnu úèas mladých ¾udí na verejnom ivote a rozhodovacích mechanizmoch na úrovni
obcí a miest. Ako hovorí motto uvedené na plagátoch týdòa mládee, mladí majú problémy, ale majú

aj riešenia. Oni nepotrebujú všetko prestreté na tácke. To je výzva pre tvorcov politík na všetkých
úrovniach. Konzultujme s nimi otázky, ktoré sa dotýkajú ich ivota. Pýtajme sa ich, èo mono urobi pre
ich vo¾noèasové monosti. Pýtajme sa, v èom sa dá vylepši chod školy, ako zníi nezamestnanos
mladých, alebo preèo dnes mladí váhajú so zakladaním rodiny. Pýtajme sa ich priamo, pretoe èasto
vedia svoje problémy definova lepšie ako experti. Rovnako ich zapájajme do procesu h¾adania riešení.
Mnohé z ich návrhov urèite prekroèia všetky naše oèakávania. Veï práve tvorivos je základnou
známkou mladosti. Apelujem na zástupcov samospráv, aby ste si našli model komunikácie s mladými
¾uïmi a zároveò, aby ste im poskytli dostatok zrozumite¾ných informácií o veciach, ktoré sa ich dotýkajú.
Konzultácie a informovanos vytvárajú predpoklad pre ïalší, ešte vyšší stupeò spoluúèasti, ktorým je
spolurozhodovanie.
V tomto procese mladí ¾udia preberajú èas zodpovednosti za rozhodnutie, realizáciu aj kontrolu. Milí
mladí priatelia, ste budúcnosou Slovenska aj Európy. Táto budúcnos zaèína u dnes. Nebojte sa
presadzova svoje nápady a riešenia. Hovorte o nich, klopte na dvere. Spájajte sa so svojimi priate¾mi.
Majte vízie a h¾adajte, ako pre nich nadchnú druhých. Jeden èlovek môe zmeni svet, ale nemôe to
urobi sám.
Váení pracovníci s mládeou, chcem Vám poïakova za to, èo robíte pre mladých ¾udí. Vy ste èasto tí,
vïaka ktorým mladí zakúšajú pocit širšej komunity a zodpovednosti za òu. Chcel by som Vašu
pozornos upriami na program Európskej únie MLÁDE, ktorý ako nástroj neformálneho vzdelávania
ponúka mladým ¾uïom vyskúša si prakticky, èo to znamená pripravi a zrealizova projekt. A to nie len
v skupine priate¾ov, ale v spolupráci s mladými ¾uïmi zo zahranièia, èasto z iných kultúr. V rámci
kontaktu s inou kultúrou majú mladí ¾udia monos zakúsi, e svet nekonèí za humnami ani za hranicami
Slovenska, ale mono nájs priate¾ov a spolupracovníkov v celej Európe. Práve mládenícka mobilita je
efektívnym prostriedkom pre obohatenie sa poznaním inej kultúry a budovanie spoloènej Európy.
Slovenská republika sa pridáva k výzve Európskej komisie vyhlási tento týdeò za Európsky týdeò
mládee. Jeho heslom je: Mláde na scénu! V tejto súvislosti nemôem zabudnú na 17. november,
ktorého iniciátormi boli práve mladí ¾udia. Urobme všetko preto, aby mladí ¾udia nielen objavili, ale aj
zaívali a preívali demokraciu. Prajem mladým ¾uïom, aby našli v politikoch na všetkých úrovniach
dobrých poslucháèov a zároveò prajem Vám, tvorcom mládeníckej politiky aj pracovníkom s mládeou,
aby ste boli dobrými vodcami, ktorí vedia nadchnú pre dobré myšlienky. Týmto si dovo¾ujem oficiálne
otvori Európsky týdeò mládee 2005 v Slovenskej republike.
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Váené dámy,
váení páni,
váení zástupcovia mládeníckeho sektora,
v posledných mesiacoch na celoeurópskej úrovni okrem iného rezonuje aj slovíèko participácia. A najmä
v týchto dòoch Európskeho týdòa mládee sa o participácii povie toho ešte ve¾mi ve¾a. Nechcem však
hovori o slovách, ale o realite.
Rada mládee Slovenska tento rok oslavuje svoje 15. narodeniny a poèas týchto rokov uskutoèòovala
a uskutoèòuje aktívnu participáciu vo vzahu k veciam verejným, ako obhajca záujmu detí a mládee.
Nemôem nespomenú slávnu frázu o tom, e Mláde je naša budúcnos, ale nemôem s òou súhlasi,
lebo som presvedèený, e mladí ¾udia sú reálna prítomnos. Pretoe zajtra u nebudú fyzicky mladí a budú
rieši iné skutoènosti. Chcem vyui toto fórum, aby som pripomenul nieko¾ko faktov, ktoré sa týkajú
detských a mládeníckych organizácií na Slovensku:
1. Problematika detskej a mládeníckej práce, rovnako ako aj pojem mláde, nie je ošetrená v slovenskej
legislatíve, kde chýba Zákon o mládei.
2. Naši dobrovo¾níci, ktorí nezištne pomáhajú slovenskej spoloènosti, potrebujú zákon, ktorý definuje
dobrovo¾níctvo ako také.
3. Experti Rady Európy i Rada mládee Slovenska na základe skúseností i výstupov Národnej správy
o mládei odporúèajú vytvori medzirezortnú inštitúciu, ktorá sa bude venova otázkam detí a mládee
s jasne pomenovanými kompetenciami.
4. Mláde je potrebná v našich regiónoch, a preto je potrebné, aby mala svoje miesto a priority aj
v mestách a obciach Slovenska, a aby sa vytvárali podmienky pre prácu s demi a mládeou
na regionálnej úrovni.
5. Veríme, e v doh¾adnom èase bude uznané neformálne vzdelávanie ako dôleitá súèas celoivotného
vzdelávania, ktoré pomáha mladým ¾uïom získava praktické zruènosti pre trh práce.
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6. Veríme, e v budúcoroèných parlamentných vo¾bách sa
do programového vyhlásenia vlády dostanú aj priority
súvisiace s demi a mládeou.
V posledných rokoch sa o participácii hovorilo na viacerých
medzinárodných fórach. Ve¾kú èas tejto téme venovala aj
Biela kniha. V súèasnosti sa do Bruselu zasielajú národné
správy o stave participácie v èlenských štátoch
Európskej únie.
Spoloèné však skoro pre všetky krajiny je to, e mocní tohto
sveta sa tak trochu boja necha podiel rozhodovania
na mladých ¾uïoch. Musím poveda, e máme aj dobré
príklady, ktoré ukazujú, e sa to dá. Áno, pri participovaní
na verejnom ivote zo strany mladých ¾udí, ale aj
"dospelákov", musíme dostatoène hovori najmä
o zodpovednosti.
Oceòujem výzvu Európskej komisie a som rád, e aj
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky chce
pomôc, aby sa mladí ¾udia mohli angaova.
Všetkým Vám prajem konštruktívne rokovanie
a verím, e aj táto konferencia prispeje k zvýšeniu
povedomia o potrebách detí a mládee na Slovensku.
Ïakujem.
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prezentácie

PhDr. ¼ubica Sobihardová, OZ Sapientis







manipulácia zo strany dospelých
dekorácia
tokenizmus
zaviazanos, ale informovanos
dospelí iniciujú projekty a spolurozhodujú s demi
deti iniciujú a vedú






emoèná bilancia
pedagogická subsidiarita
pedagogická neutralita
eliminácia "mentality hierarchie" a rola lídra
v organizácii èinnosti
 proces win − win
 vytváranie synergických efektov

prezentácie
Jana Votavová, OZ Dúha, Èeská Republika









Simulované vo¾by
Diskusia s osobnosami
Spoluúèas detí a mládee na veciach verejných
Uvedomenie si princípov demokracie
Posilnenie právneho vedomia
Výchova k obèianstvu a zodpovednosti
Aktívna práca v celorepublikovom rozsahu
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prezentácie

?
Radoslava Šoltésová

 Európske informácie pre mladých ¾udí
a pre pracovníkov s mládeou
 Odpovedá na otázky verejnosti
 Aktívne šíri informácie
 Umoòuje on − line prístup ku svojej databáze
informácií
 Rovnaký prístup k európskym informáciám
 Bezplatne poskytuje informácie v širokom
rozsahu na národnej a európskej úrovni
 Šetrí èas
 Európska informaèná sie
 Špeciálne vyvinuté on − line informaèné nástroje
 Podpora profesionálov pracujúcich s mladými
¾uïmi a informáciami
 On − line diskusné fórum
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(5. 12. 2005, hotel Tatra, Bratislava)
Predpoludnie:

9:30 hod. − otvorenie konferencie − príhovor moderátora
9:40 hod. − otvorenie konferencie zástupcom MŠ SR
9:50 hod. − príhovor zástupcu MŠ SR
10:00 hod. − príhovor zástupcu partnerov ETM (zástupca RMS)
10:30 hod. − prestávka na kávu
11:00 hod. − prezentácia participaèného uèenia − OZ Sapientis − výkonná riadite¾ka
PhDr. ¼ubica Sobihardová
11:20 hod. − prezentácia zahranièného projektu na tému aktívna participácia mládee − Národní parlament
detí a mládee v ÈR/OZ Duha − koordinátorka Jana Votavová
11:40 hod. − prezentácia európskej informaènej siete Eurodesk − Radoslava Šoltésová − NK Mláde
12:00 hod. − prezentácia projektu, ktorý vyhral v Súai o najlepšiu prezentáciu projektu v programe Mláde
− Fórum mladých pri CVÈ
12:20 hod. − odovzdanie ocenenia súaiacemu a nominovanej osobnosti v programe Mláde
12:30 − 13:30 hod. − prestávka na obed
Popoludnie:

13: 30 − 15:00 hod. − práca vo workshopoch
15:00 hod. − prestávka na kávu
15:30 hod. − prezentácia výstupov z workshopov
Témy workshopov:

− Aktívna participácia a èo všetko s òou súvisí − facilitátor: Ján Lacko − podpredseda ZIPCeM
− Uznanie neformálneho vzdelávania − facilitátor: Jana Miháliková − NK Mláde
− Európske obèianstvo −facilitátor: ¼uba Gállová − OZ Dom Európy
16:30 hod. − záver konferencie
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Závery z workshopu è.1
(facilitátor Ján Lacko, ZIPCeM)

V rámci workshopu sme definovali nieko¾ko
problémov a prostredníctvom brainstormingu sme
sa snaili h¾ada riešenia.

A|Prvým problémom bolo vnímanie problematiky
mládee zo strany predstavite¾ov samospráv iba
ako vo¾noèasové aktivity, resp. aktivity Centier
vo¾ného èasu. Riešením tohto problému môe by
zvýšená aktivita Regionálnych rád mládee, ktoré
by mali agitova a vysvet¾ova spektrum aktivít, ktoré
sa dotýkajú problematiky mládee.

B|Ako jeden z hlavných problémov, bolo
definovanie toho, e mladí ¾udia nevedia, ako
a s kým z predstavite¾ov samospráv komunikova.
Riešením tohto problému je komplex nieko¾kých
èiastkových odporúèaní:
1. Vytvorenie priestoru pre zástupcov mládee
v rozhodovacom procese na úrovni lokálnych
i regionálnych samospráv, èlenstvo mladých ¾udí
v komisiách zastupite¾stiev
2. Vytvorenie pracovnej pozície kontaktného
pracovníka s mládeou najmä vo väèších mestách,
ktorý by tvoril prepojenie medzi mladými ¾uïmi
a volenými zástupcami samospráv

3. Vytvorenie nových uèebných osnov v rámci
predmetov obèianskej náuky na základných
a stredných školách − dôraz na oboznámenie
mládee s fungovaním samosprávnych štruktúr
a spôsobmi komunikácie s volenými
predstavite¾mi samospráv
4. Vytváranie nízkoprahových zariadení ako nástroja
neformálneho vzdelávania s primárnym cie¾om
vyh¾adáva a aktivizova mláde v rámci komunity,
mláde z "ulice"
5. Vytvorenie priestoru pre mláde v médiách,
najmä regionálnych a vytvorenie userfriendly
(pouívate¾sky prítulných) informácií na webových
stránkach samospráv
6. Prispôsobi èas aktivít pre mladých ¾udí najmä
na vidieku s oh¾adom na ich dostupnos
po vyuèovacom procese

C|

Ïalším problémom bolo vnímanie a postoje
samospráv k problematike mládee.
Ako sa ukázalo v mnohých samosprávnych celkoch
funguje participácia mládee a práve tieto
samosprávy by mali by k¾úèové pri ukáke
nástrojov participácie z ich poh¾adu. Chýba však
vzájomná komunikácia v rámci týchto problémov
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mládee. Dôleitým aspektom je vytvorenie toolkitu
(príruèky) pre samosprávy v tlaèenej forme,
pretoe zástupcovia samospráv, resp. pracovníci
nemajú èas navštevova workshopy, semináre, ...
V niektorých prípadoch môu povaova
predstavitelia samospráv MVO ako konkurenciu.
MVO v prípade, ak chcú zvyšova participáciu
mládee, musia by aktívnejší pri presadzovaní
záujmov mládee voèi samosprávam.

D| Poslednou problematikou bolo vnímanie
pozície štátu, najmä z poh¾adu problematiky
mládee ako multirezortnej témy. Dôleitou úlohou
do budúcnosti je vytvorenie nadrezortného
koordinaèného orgánu, ktorý bude urèova
a definova jednotlivým rezortom kto, èo, za ko¾ko
a akým spôsobom bude zakomponováva
problematiku mládee do svojich rezortných
programov, pretoe v súèasnosti sa tejto téme
venuje iba Ministerstvo školstva SR.
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Závery z workshopu è.2
(facilitátorka Jana Miháliková, NK Mláde)

Cie¾om workshopu bolo analyzova tému
neformálne vzdelávanie (ïalej len NFV) a jeho
miesto v systéme práce s demi a mládeou,
aktérov, prípravu, uznanie. Špeciálna pozornos
bola venovaná výchove k participácii ako základ
aktívneho obèianstva mladých ¾udí a zároveò ako
aj jeden z cie¾ov NFV v práci s mládeou.
V úvode workshopu skupina predstavila
svoje vnímanie NFV. Pre väèšinu jej èlenov bolo
NFV neoddelite¾nou súèasou procesu vzdelávania
vo všeobecnosti a navyše vyplnením priestoru,
ktoré nepokrýva formálne vzdelávanie a pôsobenie
rodiny. Je to ale zámerný a cielený proces, prièom
obsah zodpovedá potrebám, poiadavkám
a oèakávaniam mladých ¾udí. Pre NFV sú typické
prvky ako záitkové metódy, participatívne uèenie,
aktívna úèas samotných mladých ¾udí, motivácia
získa/dosiahnu cie¾.
Keïe slovo "participácia" je stále ešte
novým pojmom, skupina sa krátko venovala aj
tomu, akým slovenským výrazom by bolo moné
slovo participácia nahradi − boli to pojmy ako
spoluúèas, spoluzdie¾anie, zaèlenenie, zapojenie,
úèas. Facilitátorka predstavila aj pojmy aktívna
a pasívna participácia a ich význam pre prácu

s mládeou z rôznych cie¾ových skupín (pasívna:
mladí ¾udia − èasto zo znevýhodnených skupín
− sa zapájajú do vopred pripravených aktivít, kde
zbierajú skúsenosti, motivujú sa pre ïalšiu aktívnu
úèas a vlastné aktivity).
Skupina sa krátko pozastavila aj nad
cie¾om NFV. Za cie¾ NFV zadefinovala poskytnú
k¾úèové kompetencie na aktívny ivot v spoloènosti
ako sebadôvera, tolerancia, otvorenos,
schopnos pracova v tíme, rešpekt, ivotný cie¾
a cie¾avedomos, komunikácia, asertivita, flexibita.
Predpoklady na to, aby mladí ¾udia mohli
aktívne participova na ivote spoloènosti, vidí
skupina v tom, e najprv musia mladí ¾udia ma
základné informácie a chápa význam a dôleitos
aktívnej participácie, musia by motivovaní a ma
informáciu o mechanizmoch a štruktúrach. Ïalej
musia ma schopnosti a zruènosti, ktoré sú
k aktívnej participácii nevyhnutné − ako prezentaèné
schopnosti, schopnos robi kompromisy, aktívne
poèúva a otvorene komunikova, chápa veci
v súvislostiach, chápa pozíciu "zástupcu"
ostatných mladých ¾udí a pod.
Skupina bola ïalej oboznámená s tromi
podmienkami úspešnej participaènej aktivity

pre mláde: spojenia, kompetencie a výzva (JEP,
BE) prièom všetky tri podmienky musia by
v rovnováhe: t.j. pre mladých ¾udí musí by
participaèná aktivita výzvou, kde cítia, e môu
nieèo pozitívne zmeni a majú o to úprimný
záujem, na druhej strane musia cíti, e na zmenu,
aktivitu, èin majú aj patrièné informácie, zruènosti,
predpoklady a v neposlednom rade aj túbu
po uznaní, spojení, akceptácii iných èlenov
spoloènosti (dospelých, iných mladých ¾udí a pod.)
Najväèšie výzvy NFV a výchovy k aktívnemu
obèianstvu/participácii na Slovensku:
 Vzor v rodine, t.j. v dnešnej rodine je výchova
k demokracii slabým èlánkom − rodièia neuèia
svoje deti diskutova, komunikova, nie sú
prizývaní k dôleitým rozhodnutiam a pod.
 Chýba proaktívna štátna politika − koncepcia,
komplexné, systematické, vytvorené mechanizmy,
ktoré aktívnu participáciu a demokratické
princípy otvorené propagujú a implementujú.
 Typ výchovy v školách nemono oznaèi
za výchovu podporujúcu demokraciu a aktívnu
participáciu. Uèite¾ je stále k¾úèová postava
výchovno−vzdelávacieho procesu a iaci sú
v pozícii vykonávate¾a príkazov, odporúèaní
a pod.
 Rozdielne chápanie participácie v spoloènosti.
Skupina sa snaila zodpoveda na otázku
„kto sú k¾úèoví aktéri, ktorí pomáhajú rozvíja

v deoch a mládei aktívne obèianske povedomie?“.
Zhodli sa na nasledujúcich subjektoch: rodina,
predškolské zariadenia, škola/vzdelávacia inštitúcia,
samospráva, OZ/MVO, výchovní poradcovia,
cirkev− farnos, médiá....
Aké sú monosti zmeny, zlepšenia? Šíri
informácie, propagova, realizova školenia pre rôzne
cie¾ové skupiny, umoni stretnutia k¾úèových aktérov
a výmenu príkladov dobrej praxe...
V závere workshopu boli prestavené
niektoré iniciatívy v oblasti uznania neformálneho
vzdelávania v Európe:
 V roku 2005 sa vo Francúzsku realizovala
medzinárodná konferencia Bridges for
recognition, z iniciatívy Európskej komisie
a Rady Európy, kde sa téma NFV a práce
s mládeou rozoberala z rôznych poh¾adov.
 Vo Ve¾kej Británii sa u nieko¾ko rokov realizuje
projekt tzv. „Personal records of achievements“,
kde úèastníci rôznych miestnych aj
medzinárodných iniciatív registrujú u svojich
vedúcich, lídrov, pracovníkov s mládeou
nadobudnuté zruènosti, informácie a schopnosti
èi postoje.
 Europass ako dokument, kde sa v rámci EÚ
registrujú rôzne iniciatívy a skúsenosti z oblasti
formálneho vzdelávania. Diskusia o podobnej
iniciatíve pre oblasti NFV − YOUTHPASS.
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Závery z workshopu è.3
(facilitátorka ¼ubica Gallová, OZ Dom Európy)

Workshop Európske obèianstvo bol zameraný
na diskusiu o obsahu tohto pojmu a v širšom
ponímaní o filozofickom základe Európskej únie,
jej hodnotách a princípoch, ktoré by mali by
zrozumite¾né pre kadého jej obèana. Jeho cie¾om
bolo zisti, ako mladí ¾udia vnímajú hodnotový
rámec EÚ, èi mu rozumejú, èi majú dostatok
informácií, a tie èi sa oò sami zaujímajú a èo
pre nich znamená.
Z diskusie vyplynulo, e mladí ¾udia chápu
Európsku úniu najmä ako politickú konštrukciu
predstavujúcu politickú moc, garanciu ekonomickej
prosperity a zdroj peòazí. Je im známy historický
vývoj povojnovej Európy a chápu postupné
zjednocovanie európskych štátov ako nástroja
posilòovania hospodárskeho rastu a zabezpeèenia
mieru v povojnovom období. Za najzákladnejšiu
výhodu, ktorá pre nich vyplýva z èlenstva v EÚ,
pokladajú najmä monos študova a pracova
v zahranièí.
Takýto zúený poh¾ad na úniu sa nám èasto
skladá z médií a spôsobu informovania o nej.
Prevládajúci záujem o riešenie politických
problémov a finanèných záleitostí týkajúcich sa

spoloèného fungovania Spoloèenstva zatláèa
do úzadia morálnu podstatu existencie štátov v ich
spoloènom zväzku. To, e ekonomika a politika
majú pevný základ v princípoch demokracie
a humanizmu a e tieto princípy únia uplatòuje
vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia, sa
pokladá skôr za samozrejmos ako za výsadu.
Pojmy sloboda, demokracia, sociálna spravodlivos,
solidarita, ktoré sú základnými hodnotami EÚ, sa
chápu ako spoloèná èrta všetkých štátov, ktoré
budujú demokraciu a úroveò vnímania, e ako
obèania EÚ s týmito princípmi ijú a majú ich
garantované sa stráca na pozadí iných tém, ktoré
kadodenný ivot únie prináša. Diskusia ukázala, e
pomenovanie týchto hodnôt a ich odhalenie
v reálnom fungovaní spoloènosti pomáha nájs k¾úè
k porozumeniu a komplexnejšiemu vnímaniu únie
a všetkých jej súèastí.
V rámci diskusie sa úèastníci dotkli aj ïalších
pojmov, ako európske povedomie, európske
kultúrne dedièstvo, európska dimenzia a otázke, ako
tieto pojmy èo najzrozumite¾nejšie vysvetli mladým
¾uïom. Tieto pojmy mladí ¾udia identifikujú ¾ahšie
ako vnímanie spoloèných problémov a záleitostí,
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rozvíjanie tradícií, jazykov a spoloèných kultúrnych
základov, na ktorých sa Európa vo svojom
historickom vývoji budovala.
Workshop nedospel k presným definíciám pojmov,
ktoré boli v centre jeho pozornosti. Naznaèil však, e
úniu treba vníma komplexne aj s jej hodnotami,
na ktoré sa popri politike a ekonomike èasto
pozabúda ako na samozrejmos.
Jedným z jednoznaèných záverov workshopu bolo
konštatovanie, e výchova k európskemu
obèianstvu by mala by súèasou vzdelávania
− formálneho i neformálneho. Porozumenie
hodnotovej podstaty EÚ prispeje k budovaniu
vzahu jej obèanov k únii samotnej a k zvyšovaniu
záujmu a participácie obèanov EÚ na verejnom
ivote.
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Zástupcovia Fóra mladých
pri CVÈ Rimavská Sobota (Júlia Bútorová,
Ivana Hronèeková, Andrea Koneèná,
Jana Janove a Dalibor Lang) prezentovali
projekt Akcie 3 − Mládenícke iniciatívy:
„Nerobme si ilúzie o tom, ako to bolo“,
ktorý vyhral v Súai o najlepšiu prezentáciu
projektu v programe Mláde.
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Elena Badlíková − regionálny konzultant pre program
Mláde − ilinský kraj
Ing. Martin Baník − prednosta OÚ − Banská Bystrica
Darina Baranèíková − regionálny konzultant pre program
Mláde − Prešovský kraj
Mgr. Ladislav Bariak − ZMCA, KDMS, Bratislava
Barbara Briedová − INEX Slovakia, Bratislava
Marek Bulik −Mladí sociálni demokrati − Trnava
Mgr. Katarína Bursová − CVÈ Junior, Banská Bystrica
Júlia Bútorová − Fórum mladých − CVÈ Rimavská Sobota
Zuzana Èimariková − Slovenský rozhlas, Bratislava
PhDr. ¼ubica Danková − ICM, Banská Bystrica
Michal Dudiak − mládenícky líder, CVÈ Humenné
Miroslava Fedoreková − Mladí nitrianski filantropi, Nitra
Eva Frayová − Spoloèenstvo maïarskej mládee, Bratislava
Darina Gabániová − NR SR
¼uba Gallová − regionálny konzultant pre program Mláde −
Bratislavský kraj
Zina Halašková − Mladí nitrianski filantropi, Nitra
Ing. František Hegedüs − generálny riadite¾ Iuventy, Bratislava
Branislav Horváth − Úsmev ako dar, Bratislava
Helena Hrnèiarová − Zdruená stredná škola sluieb Zvolen
Ivana Hronèeková − Fórum mladých − CVÈ Rimavská Sobota
Ján Chlup − Rada mládee Slovenska, Bratislava
Jana Janove − Fórum mladých − CVÈ Rimavská Sobota
Erik Jesenka − predseda ŠR VŠ, Bratislava
Milan Knapík − mládenícky líder a èlen subsiete regionál−
neho konzultanta, Košice
Andrea Koneèná − Fórum mladých − CVÈ Rimavská Sobota
Martina Košièiarová − Odbor rozvoja − Iuventa, Bratislava
Mária Kuliaèková − Odd. školstva, mládee, športu BSK,
Bratislava

Ján Lacko − podpredseda ZIPCeM, Prievidza
Dalibor Lang − Fórum mladých − CVÈ Rimavská Sobota
Ing. ¼ubomír Lehuta − riadite¾ Odboru európskych
záleitostí a PHARE, MŠ SR
Daniela Lehocká − Odbor európskej integrácie, MŠ SR
Magdaléna Malichová − OZ Mladý parlament, Prievidza
Dana Marková − Evanjelická diakonia, Bratislava
Zuzana Michalcová − Osvetové centrum Rómov Povaia,
Trenèín
Eva Mikušková − NS Albert, Nitra
Emil Mucha − výkonný riadite¾ Rady mládee Slovenska,
Bratislava
Martin Pálka − OZ Inšpirácia
Peter Papšo − predseda Študentskej rady UMB, Banská
Bystrica
Daniela Pavlíková − Ekumenická rada cirkvi, Bratislava
Izabela Pribulová − regionálny konzultant pre program
Mláde − Košický kraj
PhDr. ¼ubica Sobihardová − výkonná riadite¾ka OZ
Sapientis, Bratislava
Anna Staniková − Zdruená stredná škola sluieb Zvolen
Andrea Stránska − Rada mládee Slovenska, Bratislava
RNDr. Ján Šípoš, CSc. − riadite¾ Odboru detí a mládee MŠ SR
Pavol Škoda − Rada mládee Slovenska, Bratislava
Silvia Štefániková − regionálny konzultant pre program
Mláde − Trenèiansky kraj
Veronika Vadovièová − OZ Slovenská spoloènos pre
spina bifida a hydrocefalus, Smolenice
Jana Votavová − OZ Duha − ÈR
Ladislav Veselý − OZ Duha − ÈR
Tamás Zupko − Spoloèenstvo maïarskej mládee, Bratislava
Štefan arnay − Odbor detí a mládee MŠ SR

Zástupcovia NK Mláde:
Robert Rothenstein, Zuzana Kolaèanová, Radoslava Šoltésová, Michaela Kováøová, Pavol uffa, Jana Miháliková, Matej Vanoch,
Kaja Šimková, Monika Tonkovièová, Marcela Hajtmánková, Lucia Csajková
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