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Úvod
Deti a mladí ľudia v štruktúre spoločnosti zaujímajú špecifické postavenie, ktoré
bezprostredne súvisí so všetkým, čo pomáha utvárať vedomie a postoje mladých ľudí, ich
záujmy, potreby a požiadavky. Mládež ako spoločenská skupina bude síce o niekoľko rokov
rozhodovať o budúcnosti celej našej spoločnosti, ale ona je aj v súčasnosti jej reálnou
súčasťou, ktorá môže ovplyvňovať dianie v spoločnosti. Preto je dôležité a potrebné vytvárať
podmienky na jej participáciu na ekonomickom, kultúrnom a sociálnom živote spoločnosti.
Predkladaná Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007
(ďalej koncepcia) si nerobí nároky na okamžité vyriešenie daného stavu, ale má byť
predovšetkým silným popudom pre jednotlivé rezorty (ministerstvá) a pre celú spoločnosť
uplatňovať nové – efektívne formy prístupu k mladej generácii.
Východiskom pri spracovaní jednotlivých častí koncepcie sú:
•

Dohovor o právach dieťaťa.

•

Európska charta o participácii mladých ľudí na živote obcí a regiónov (rezolúcia č. 237
Stálej konferencie miestnych a regionálnych samospráv z 19. marca 1992);

•

Charta informácií mládeže (ERYICA, 1993).

•

Podkladové štúdie a analýzy EÚ a Youth Fora použité na prípravu White paper (Biela
kniha o mládeži).

•

Stanovisko výboru pre ekonomiku a sociálne veci EÚ k Bielej knihe o mládeži: politika
štátov EÚ vo vzťahu k mládeži.

•

Správa o stave práce s deťmi a mládežou v SR vypracovaná odborníkmi, ktorí sa
profesionálne zaoberajú danou problematikou. Bola obsahom aj rokovania I. národnej
konferencie o stave práce s deťmi a mládežou v SR, ktorá sa uskutočnila 4. – 5. 12. 2000.
Správu pripomienkovali jednotlivé rezorty, ako aj účastníci spomenutej konferencie,
pričom pripomienky boli zapracované do jej obsahu.

•

Stanovisko II. národnej konferencie o stave práce s deťmi a mládežou, ktorá sa konala
v júni 2001 v Bratislave.

•

Vedecko-výskumné poznatky o deťoch a mládeži z hľadiska ich života v rodine,
vzdelávania a výchovy, zamestnanosti, občianskej participácie na spoločenskom
a politickom živote, dodržiavania práv detí a mládeže, využívania voľného času, zdravia
a zdravej výživy, ochrany pred sociálno-patologickými javmi, vzťahu k životnému
prostrediu a života rizikových skupín mládeže s osobitným zreteľom na rómsku minoritu.
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•

Podkladové materiály z jednotlivých ministerstiev, ktoré participujú na práci s deťmi
a mládežou.

•

Psychologicko-sociologické a pedagogické poznatky o deťoch a mládeži ako vekovo
vymedzenej sociálnej skupine.

•

Demografické údaje o deťoch a mládeži.
Cieľom koncepcie je definovať potreby a optimálne podmienky na kvalitnú výchovno-

vzdelávaciu a odborno-profesijnú prípravu detí a mládeže, ich začleňovanie do pracovnospoločenského života a na podporu rozvoja osobnostných vlastností a talentu detí a mládeže
v škole i mimo nej. Nie je to iba vytváranie podmienok na optimálny telesný, duševný a
občiansky vývoj mladej generácie, ale i tvorba podmienok na využitie tvorivého potenciálu
mladých ľudí pri ďalšom vývoji spoločnosti.
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa deti a mládež musia byť prvoradým hľadiskom
akejkoľvek činnosti uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej
starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi, rešpektujúc súčasne
zodpovednosť, práva a povinnosti rodičov alebo iných osôb právne zodpovedných za dieťa.
Tvorba Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007
vychádza predovšetkým z rešpektovania demokratického prístupu štátu k deťom a mládeži,
zohľadňuje prierezový charakter štátnej politiky, a to tak, aby sa premietla do všetkých
rezortov zaoberajúcich sa problematikou detí a mládeže.
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Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007
Za deti a mládež sa podľa koncepcie UNESCO považujú mladí ľudia do 26 rokov.
Podľa Dohovoru o právach dieťaťa sa dieťaťom rozumie každá ľudská bytosť do 18 rokov.
Predkladaná koncepcia venuje pozornosť obyvateľom Slovenska vo vekovej kategórii
do 26 rokov, ktorých je na Slovensku viac ako 1 500 000. Slovenská republika patrí medzi
najmladšie krajiny Európy nielen svojou vlastnou existenciou, ale aj tým, že až 38%
obyvateľov Slovenska tvoria mladí ľudia do 25 rokov. Preto koncepcia štátnej politiky vo
vzťahu k deťom a mládeži sa stáva stále aktuálnejšou.
V odbornej literatúre sa mládež charakterizuje ako sociálna skupina vekovo
vymedzená, charakterizovaná určitými spoločnými znakmi, ktoré vytvárajú jej všeobecné
biologicko-psychologické, sociálno-ekonomické a ideovo-politické osobitosti. Tieto spoločné
znaky majú charakter všeobecnosti, pretože napriek značnej vnútornej diferenciácii vekovej
sociálnej skupiny „mládež“ vyjadrujú tendencie celej tejto skupiny a sú pritom spoločné
všetkým vekovým podskupinám mládeže. Z hľadiska týchto spoločných znakov má kategória
„mládež“ mnoho spoločného s deťmi. Na jednej strane aj ona potrebuje ochranu, starostlivosť
a podporu dospelých, žije spravidla spolu s rodičmi a vzdeláva sa. Táto charakteristika je
potrebná najmä preto, aby bolo možné posúdiť mladého človeka ako osobnosť aj ako člena
spoločnosti. Na druhej strane mladí ľudia postupne dospievajú, odpútavajú sa od spoločného
života s rodičmi a čím ďalej tým viac sa stávajú časťou širšieho spoločenského prostredia.
Pri formulovaní koncepcie sú smerodajné odporúčania Rady Európy zverejnené v
rezolúcii č. 6 z apríla 1998 a závermi 1. svetovej konferencie ministrov zodpovedných za
mládež (tzv. Lisabonská konferencia), ktorá sa uskutočnila v auguste 1998. V zmysle týchto
dokumentov sa v krajinách EÚ v súčasnosti zakončujú práce na spracovaní tzv. Bielej knihy
o mládeži. Diskusia, ktorá v tomto období prebieha na úrovni Rady Európy, Európskej
komisie a jej Youth Fóra je zdrojom inšpirácie pri príprave Koncepcie štátnej politiky vo
vzťahu k deťom a mládeži v SR.
Základný dokument, ktorým sa doteraz riadil celý systém podpory detí a mládeže,
prijala vláda SR 7. januára 1992 ako Zásady štátnej politiky vo vzťahu k mládeži v SR. Za
obdobie platnosti zásad sa pomerne veľa zmenilo v spoločenskom a politickom dianí v oblasti
politiky vo vzťahu k deťom a mládeži. Tieto zmeny sa však nepremietli do inovácie zásad
alebo do iného dokumentu, ktorý by bol definoval potreby detí a mládeže v SR tak, aby
korešpondovali s aktuálnymi potrebami a s modernými európskymi skúsenosťami z tejto
oblasti.
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Štát zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o deti a mládež v zmysle
zákona

SNR

o organizácii

ministerstiev

a ústredných

orgánov

č.

347/1990

Zb.

prostredníctvom Ministerstva školstva SR. Najdôležitejšie úlohy, ktoré zabezpečuje ústredná
štátna správa, sú najmä:
•

tvorba koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, jej plánovanie
a koordinácia v súčinnosti so zástupcami detských a mládežníckych občianskych
združení,

•

legislatívne a normotvorné činnosti v oblasti starostlivosti o deti a mládež v priamom
dosahu, ale aj legislatívy, ktorá má nepriamy dosah na deti a mládež,

•

finančná podpora činnosti detských a mládežníckych združení a ďalších neziskových
subjektov, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež,

•

realizácia a kontrola plnenia zámerov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži
prostredníctvom orgánov miestnej štátnej správy,

•

získavanie, evidovanie a vyhodnocovanie informácií, ktoré sú potrebné na koncipovanie
a plánovanie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, podpora fungovania
informačného systému o deťoch a mládeži,

•

podpora rozvoja vedeckého výskumu mladých ľudí a využitie jeho výsledkov v prospech
detí a mládeže v súlade so zámermi štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži.
V koncepcii sú vymedzené najzávažnejšie a najaktuálnejšie oblasti štátnej politiky vo

vzťahu k deťom a mládeži. Je spracovaná ako prierezový materiál, ktorého garantom je
Ministerstvo školstva SR, sekcia športu, detí a mládeže. Neobmedzuje sa iba na oblasť
patriacu do kompetencie Ministerstva školstva SR, ale i na ďalšie rezorty zaoberajúce sa
problematikou detí a mládeže. Garantom prierezového chápania realizácie koncepcie je Rada
vlády Slovenskej republiky pre deti a mládež.
V pôsobnosti Ministerstva školstva SR, odboru detí a mládeže, sú aj oblasti práce
s deťmi a mládežou, ktoré sa realizujú v spolupráci s ostatnými úsekmi štátnej správy:
•

humanitná, sociálna, kultúrna, ekologická, technická a zdravotná výchova a vzdelávanie
detí a mládeže vo voľnom čase,

•

participácia mladých ľudí na živote miest a obcí,

•

deti a mládež v rodine, škole a pracovnom prostredí,

•

rekreácia detí a mládeže, šport a turistika,

•

informačné a poradenské služby pre deti a mládež.
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Štátna politika vo vzťahu k deťom a mládeži predstavuje:
1. pôsobenie

štátu

prostredníctvom

štátnych

inštitúcií

a ďalších

nástrojov

štátu,

zabezpečujúcich podmienky vývoja a rozvoja detí a mládeže, okrem iného i vytváranie
podmienok na ich participáciu

na spoločenskom a politickom živote vrátane

legislatívnych opatrení,
2. vytváranie podmienok na formovanie mladých ľudí na osobnosti samostatné (schopné
voľby, schopné kontrolovať svoj osobný a sociálny život ako osobnosti i ako článok
spoločnosti), solidárne (so záujmom o iných, schopné spolupracovať s nimi a pre nich,
schopné vcítiť sa), zodpovedné (schopné prevziať zodpovednosť za svoje činy, dodržiavať
záväzky) a angažované (schopné prihlásiť sa k rešpektovaniu hodnôt, dobrej veci alebo
ideálu a konať v súlade s nimi),
3. vytváranie podmienok na utváranie a formovanie hodnotovej orientácie detí a mládeže
v intenciách mravných a spoločenských noriem,
4. preventívnu ochranu a opatrenia chrániace deti a mládež pred negatívnymi javmi, ktoré na
nich pôsobia.
Pri formulovaní cieľov štátnej politiky sa vychádza z predpokladu, že pôsobenie štátu
na deti a mládež musí byť diferencované a adresné v rovine podpory a v rovine ochrany,
pričom štát sa hlási ku komplexnej ochrane a podpore mladej generácie.
Podpora znamená najmä:
•

vytvorenie podmienok pri napĺňaní funkcie rodiny ako základného výchovného prostredia
detí a mládeže,

•

výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, ich odbornú a kvalifikačnú prípravu na prácu
a povolanie,

•

podporu pred nástupom do zamestnania, stimuláciu zamestnanosti mladých ľudí
a ochranu pred nezamestnanosťou,

•

vytváranie podmienok na činnosť občianskych združení detí a mládeže,

•

vytváranie podmienok na využívanie voľného času, oddychu a zábavy,

•

podporu a vytváranie podmienok na mobilitu a rozvoj medzinárodných kontaktov
mladých ľudí,

•

vytváranie osobitných podmienok na rozvoj talentu detí a mládeže v najrozmanitejších
oblastiach ľudskej činnosti,

•

podporu participácie mladých ľudí na kultúrnom, spoločenskom a politickom živote
spoločnosti, vytváranie podmienok na tvorivý prínos mladých ľudí do rozvoja kultúry.
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Pod podporou sa

vo všeobecnosti rozumejú opatrenia štátu v prospech riešenia

problémov, ktoré tvoria prekážky rozvoja detí a mládeže. Trvalá podpora, ku ktorej sa štát
dlhodobo hlási, smeruje k prípadom, kde zlyháva funkcia rodiny alebo kde ide
o znevýhodnených jednotlivcov. Obsahuje aj takú činnosť štátnych orgánov, ktorá v rámci
štátnej politiky aktivizuje jednotlivé vrstvy a skupiny mládeže k participácii na spoločenskom
a politickom živote a na plnení úloh vyplývajúcich zo štátnej politiky vo vzťahu k deťom
a mládeži.
Ochrana znamená pôsobenie štátu, ktorým zabezpečuje zoslabenie vplyvu negatívnych
javov a dôsledkov ich pôsobenia na deti a mládež, a to najmä:
•

ochrana občianskych práv a slobôd,

•

ochrana zdravia detí a mládeže a jej všestranná podpora,

•

špecifická starostlivosť, výchova, ochrana a podpora jedincov so zdravotným postihnutím,
s mentálnym postihnutím, ako preventívna ochrana pred vznikom, prehlbovaním alebo
opakovaním porúch fyzického, psychického a sociálneho vývinu detí a mládeže,

•

ochrana

pred

týraním,

pohlavným

zneužívaním

a šikanovaní,

zanedbávaním,

demoralizáciou, krutosťou a ďalšími javmi ohrozujúcimi zdravý morálny vývin detí
a mládeže.
Štát využíva spoluprácu s ďalšími orgánmi verejnej správy a s neštátnymi
organizáciami. Inštitucionálne zabezpečenie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži je
zabezpečované prostredníctvom:
1. orgánov štátnej správy a samosprávy,
2. ďalších inštitúcií zriadených štátom, príp. obcami,
3. mimovládnych organizácií,
4. fondov, nadácií, komerčných organizácií a súkromných podnikateľov.
Nezastupiteľnú úlohu pri formovaní osobnosti mladého človeka zohráva prostredie,
v ktorom žije.

Štát vytvára podmienky na prácu s deťmi a mládežou v školských

a mimoškolských zariadeniach a v zariadeniach patriacich do pôsobnosti iných rezortov
štátnej správy s dôrazom na individuálne a vekové osobitosti, podporuje rodiny s deťmi,
detské, mládežnícke, občianske, humanitné, cirkevné a charitatívne združenia, hnutia,
nadácie, ako aj rozličné neštátne, súkromné, neziskové organizácie a agentúry, prípadne aj
jednotlivých občanov v ich práci s mládežou.
Pôsobenie štátu na mladú generáciu treba realizovať v spolupráci s obcami
a mimovládnymi organizáciami, predovšetkým s občianskymi združeniami detí a mládeže,
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ako aj s ďalšími inštitúciami a organizáciami pracujúcimi v prospech detí a mládeže.
Významným faktorom je v tejto oblasti i zahraničná spolupráca tak na úrovni štátnych
orgánov, ako aj na úrovni združení a mimovládnych organizácií orientujúcich sa na prácu
s deťmi a mládežou.
Obce a mestá je nevyhnutné pokladať za základný článok pri napĺňaní systému
komunálnej politiky a vytváraní podmienok na aktivity vo voľnom čase v spolupráci so
štátnymi a neštátnymi organizáciami, na zaistenie možnosti participácie detí a mládeže,
v súčinnosti s odborníkmi v tejto oblasti a pod. Návrhy spracované v súvislosti s reformou
štátnej správy a samosprávy by mali posilniť úlohu regiónov, miest a obcí pri realizácii
vzdelávacích, športových, kultúrnych a ďalších aktivít napomáhajúcich rozvíjanie osobnosti
mladého človeka a zabezpečenie jeho zdravého rozvoja v stabilnom životnom prostredí.
S reformou verejnej správy bude súčasne narastať aj úloha mimovládnych organizácií v danej
oblasti.

Strategické ciele štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR
Základné strategické ciele štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR sú:
•

tvorba podmienok na kvalitnú výchovno–vzdelávaciu a odborno–profesijnú prípravu detí
a mládeže,

•

začleňovanie mládeže do pracovno–spoločenského života, sociálna prevencia a sociálna
integrácia mládeže,

•

podpora rozvoja osobnostných vlastností,

•

podpora spoluúčasti mládeže na formovaní politiky štátu, regiónu a obce,

•

ochrana mladých ľudí pred negatívnymi vplyvmi spoločnosti,

•

komplexné podchytenie všetkých determinantov, ktoré môžu spôsobiť vznik problémov
u mladých ľudí v rôznych oblastiach života.
Tieto strategické ciele by sa mali realizovať najmä v týchto oblastiach – školskej,

kultúrnej, sociálno-ekonomickej, zdravotníckej a ekologickej.
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Základné princípy štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži
Základné princípy štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, rešpektujúce
systémové zmeny v nazeraní na postavenie detí a mládeže v demokratickej spoločnosti, sú
tieto:
•

Deti a mládež v zmysle štátnej politiky sú spoločenskou skupinou (predbežne
vymedzenou vekom do 26 rokov; vekové rozpätie sa definitívne upraví osobitným
zákonom), ktorá sa postupne začleňuje do spoločenského, politického a hospodárskeho
života spoločnosti.

•

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa každému dieťaťu a mladému človeku patria
rovnaké práva, a to bez akéhokoľvek rozlišovania rasy, farby pleti, pohlavia, veku,
príslušnosti k etniku, náboženského, politického alebo iného zmýšľania, sociálneho
pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.

•

Ratifikáciou Dohovoru o právach dieťaťa sa Slovenská republika od 1. 1. 1993 zaviazala
k napĺňaniu štyroch základných skupín práv dieťaťa: práva na život, na identitu, na
ochranu a práva slobody prejavu, participácie na spoločenskom a politickom živote.

•

Dieťa má nárok na rodinu, osobitnú starostlivosť a pomoc. Dieťa musí byť pripravované
žiť v spoločnosti vlastným životom a vychovávané v duchu ideálov vyhlásených v Charte
spojených národov, a to najmä v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody,
rovnosti a solidarity.

•

Štát vytvára legislatívne a materiálne podmienky na ochranu a podporu mládeže v záujme
všestranného rozvoja detí a mládeže.

•

Vlastná zodpovednosť mládeže za svoj život a budúcnosť je vyjadrením jej bytostnej
potreby dozrievať činnosťou a participáciou na riešení celospoločenských problémov.
Rešpektovanie zodpovednosti mládeže za samu seba zdôvodňuje uplatňovanie princípu
subsidiarity v štátnej politike, čo prispieva k aktivizácii mládeže.
Vychádzajúc z uvedených základných princípov štátnej politiky vo vzťahu k deťom

a mládeži, koncepciu možno rozčleniť do nasledujúcich častí:
1. rodina a výchova,
2. vzdelávanie a výchova,
3. práca, príprava na budúce povolanie a sociálna integrácia,
4. životný štýl,
5. občianska a politická participácia,
6. mobilita mládeže a Európska integrácia.
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1. Rodina a výchova
1. Nezastupiteľná úloha rodiny pri osobnostnom rozvoji detí a mládeže
Rodina je dominantným výchovným prostredím dieťaťa. Trvalým a hlbokým
základom duševného vývinu jednotlivca sú predovšetkým rodinné pomery a výchova
v rodine. Stabilita rodiny je predpokladom primeranej, správnej výchovy detí. Rodinná
výchova je odrazom rodinných vzťahov, ktoré sa utvárajú na základe osobnostných
a hodnotových kvalít rodičov a ich vzájomnej komunikácie, ako aj sociálno-ekonomickej
situácie a spoločenského vývoja. Rodičia by sa mali usilovať prirodzeným príkladom
pozitívne ovplyvňovať duševný a telesný vývoj svojich detí.
Prvými vychovávateľmi dieťaťa vždy boli a vždy budú rodičia. Práve oni majú právo
a povinnosť klásť rozumové a citové základy svojim deťom a pomáhať im rozvíjať pozitívny
hodnotový systém a mravné postoje. Budúcnosť dieťaťa je silne podmienená práve
predškolským obdobím. Súčasťou rodičovskej zodpovednosti je aj zodpovednosť rodičov
v školskom období.
Rodina má byť zdrojom emocionálnej istoty, podpory a opory dieťaťa. Len človek so
zdravým sebavedmím a sebahodnotením môže správne ovplyvniť vývoj svojej osobnosti,
nájsť si svoje miesto v spoločnosti a aktívne sa angažovať na spoločenskom dianí. Výchova
by mala byť primeraná, kritika a pochvaly by mali byť v rovnakom pomere, pretože dieťaťu
treba dať aj vlastný priestor na vývoj, sebarealizáciu, slobodu rozhodovania.

2. Aktuálne trendy v rodine
Ekonomický vývoj sa premieta do životnej úrovne rodiny, ktorá je v prípade
výrazného ekonomického poklesu frustrovaná a stresovaná. V súčasnom období sa mnohé
mladé rodiny ocitli na pokraji biedy a nie sú schopné v primeranej miere zabezpečovať
základné funkcie (najmä reprodukčnú, ochrannú, citovú a výchovno–socializačnú).
Súčasný vývoj nenaznačuje, že by dochádzalo k zlepšovaniu podmienok na realizáciu
uvedených funkcií rodiny. Viaceré rodiny s deťmi sú finančne závislé od pomoci svojich
rodičov, mnohé trpia bytovou krízou, čo je jeden z faktorov klesajúcej pôrodnosti.
Sociálno–ekonomická situácia v značnej časti rodín sa prejavuje v poklese reálnych
príjmov a miezd v porovnaní s úrovňou z roku 1989, v nízkom priemernom príjme,
koncentráciou väčšiny domácností v nižších, resp. priemerných pásmach príjmu.
Už dlhšie pretrvávajúcim problémom slovenských rodín je častá alebo niekedy aj
dlhodobá neprítomnosť jedného z rodičov. Je typická najmä v okrajových oblastiach
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severného a východného Slovenska, kde je najvyššia miera nezamestnanosti, a teda problém
zamestnania značná časť domácností rieši odchodom za prácou do vzdialenejších miest.
Podobne možno hovoriť aj o absencii otca v rodinách podnikateľov a živnostníkov. Nízka
participácia, resp. neúčasť otcov na rodinnom živote i na výchove detí vedie k dlhodobým
frustráciám.

Pribúdajú

aj deti,

ktoré vyrastajú

v pracovne exponovaných,

najmä

podnikateľských rodinách. V pracovne exponovanej rodine, v ktorej sa muž aj žena orientujú
na trvalé zvyšovanie kvalifikácie, je dieťa izolovanejšie od okolia rovesníkov, vyrastá často
samo i bez súrodencov. Podnikateľská rodina je zasa poznačená väčším stresom, orientáciou
na konzumný spôsob života a menším dôrazom na sociálne istoty. V tejto rodine sa často
vyskytujú nevhodne podnecujúce faktory, ktoré podporujú uprednostňovanie hmotného
zabezpečenia a materiálnych hodnôt

pred osobným vzťahom a citovými väzbami.

Podnikatelia trávia až 85 % času v zamestnaní.
Kontinuita tradične vnímaného rodového správania v našej spoločnosti, kde „muž
zarába“ a „žena vychováva“, akoby v podmienkach transformačného procesu zažívala
renesanciu.
Okrem uvedených činiteľov na psychickú klímu v rodine pôsobia aj vnútrorodinné
faktory, ktoré sa odvíjajú od správania jednotlivých členov rodiny (alkoholizmus jedného,
prípadne oboch rodičov, veľká vzťahová labilita a v neposlednom rade veľmi malá citová
prepojenosť medzi členmi rodiny). Genéza zla je ukrytá v kríze rodičovskej autority,
v konfliktoch s rodičmi a v oslabení citových väzieb. Zvady, alkoholizmus, manželská nevera
rozvody, trestná činnosť rodičov, delikvencia súrodencov, to všetko strháva dieťa
k odvráteniu sa od rodičov, čo sa často končí životom na ulici. Deti z rozháraných alebo
z neúplných rodín majú bližšie k samovražednému správaniu než deti z harmonického
výchovného prostredia. Takisto delikvencia súvisí s neúctou k spoločenským hodnotám, s
psychickými otrasmi a s výrazne odlišnou hodnotovou a morálnou orientáciou.
V súčasnosti rodičia prejavujú minimálny záujem o sebavzdelávanie na posilnenie
svojich výchovných schopností. Iba 4, 5 % rodičov číta odbornú literatúru z oblasti
rodičovstva a iba 3,8 % využíva rady odborníkov.
Pre vznikajúce mladé rodiny je riešenie bytovej otázky kardinálnou otázkou. Mladí
ľudia mnohokrát ako jeden z najvážnejších problémov pri tvorbe rodiny uvádzajú otázku
bývania. Hoci síce jestvuje možnosť štátnej podpory pri výstavbe nových domov a bytov pre
mladé rodiny, ukazuje sa, že táto podpora stále nedostatočne napĺňa potreby mladých ľudí
v danej oblasti (vysoká finančná náročnosť).
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Kompetentné inštitúcie spoločnosti sa budú musieť citlivejšie zaoberať dôsledkami
ekonomickej transformácie na vnútrorodinnú štruktúru. Nároky pracovných podmienok
vedúce často k posadnutosti prácou, nachádzajú rodinu nepripravenú zvládnuť tieto dôsledky.
V oblasti podpory výchovných schopností rodičov pracujú rôzne poradenské inštitúcie
(pedagogicko-psychologické

poradne

a centrá

poradensko-psychologických

služieb).

Významný podiel práce na tomto poli majú cirkvi a mimovládne organizácie formou
neformálneho vzdelávania.
Osveta

prostredníctvom

štátnych

osvetových

zariadení

a verejnoprávne

masovokomunikačné prostriedky majú ešte značné rezervy v oblasti podpory výchovného
pôsobenia rodičov.

3. Negatívne vplyvy sociálno-kultúrneho prostredia na výchovné pôsobenie rodiny
Do výchovného pôsobenia rodiny vstupujú najmä pôsobením elektronických
masmédií jednak procesy kultúrnej globalizácie a určitá relativizácia hodnôt, ako aj negatívne
ponuky mládeži z oblasti konzumnej kultúry (drogy, neviazaná sexualita, násilie). Nároky
a ponuky informačnej spoločnosti priniesli dosiaľ sa nevyskytujúce výzvy výchovnému
pôsobeniu rodiny (televízia, internet).

4. Spolupráca rodiny a školy
Výchova je od narodenia až po dospelosť zmesou mnohých faktorov a vplyvov. Dve
inštitúcie však hrajú dominantnú úlohu, majúc aj formálnu zodpovednosť vo výchove: rodina
a škola.
Pri súčasnom stave vecí ani rodičia ani učitelia nemôžu odovzdávať všetky poznatky,
zručnosti a hodnoty, ktoré mladí ľudia potrebujú na svoju ďalšiu integráciu do spoločnosti
izolovane. Rodičovstvo je stále jedinou profesiou, ktorá sa formálne nevyučuje, kým škole
s jej vedomosťami a skúsenosťami vo výchove často chýba motivácia a zdroje. Ak prichádza
ku konfrontácii s takými výzvami, akými sú preinformovanosť a alternatívne modely, ktoré
poskytujú médiá, ale aj akými sú seriózne spoločenské problémy, ako sociálna diskriminácia,
marginalizácia a násilie, obe: rodina aj škola začínajú pociťovať nedostatok orientačných
bodov.
V tomto množstve komplikovaných situácií rastie zmätok vzhľadom na kompetencie,
ktoré by mali rodičia a škola zohrávať vo výchove mladých ľudí. Existuje riziko, že môže
dôjsť k spusteniu vzájomného obviňovania sa na obidvoch stranách a nárokovania si
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kompetencií druhej strany (napr. v oblasti výchovy k sexuálnemu zdraviu a výchovy
k abstinencii od návykových látok).
Malo by sa zvážiť, ako môžu obe inštitúcie – rodina aj škola – spojiť svoje sily
a skombinovať svoju zodpovednosť v záujme efektívneho spoločného úsilia v prospech detí a
mládeže. V tejto oblasti zlepšovaním komunikácie medzi deťmi, rodičmi a školami za účasti
dobrovoľníckych asociácií, cirkví a neformálnych výchovno-vzdelávacích subjektov pri
súčasnom utužovaní ich partnerského vzťahu sa môžu naplniť výchovné potreby našej
spoločnosti.
Súčasný stav partnerstva medzi školami a rodičmi možno považovať za nepostačujúci.
Aj verejnosť vo všeobecnosti (politické autority, podnikateľské subjekty, verejné aj súkromné
organizácie a médiá) by mal navzájom aktívnejšie spolupracovať.

5. Príprava detí a mládeže na rodinné úlohy
Súbežne s výchovou detí a mládeže ako občanov štátu je dôležité pripravovať
chlapcov a dievčatá na úlohy otcov a matky. Na tomto procese sa zúčastňujú na prvom mieste
rodina ako nezastupiteľné modelové prostredie a škola v spolupráci s rodičmi rozšírením
vedomostných a sociálnych aspektov v tejto oblasti výchovy. Spolupráca týchto dvoch
subjektov je nevyhnutnou podmienkou na obmedzenie pôsobenia alternatívnych konzumných
modelov prezentovania ľudskej sexuality v masmédiách.
Od roku 1998 existujúci systém výchovy k manželstvu a rodičovstvu zahrnutý
primárne do výchovných predmetov (etickej a náboženskej výchovy) ako aj do
prírodovedných a spoločenskovedných disciplín, treba ďalej skvalitňovať prípravou ďalších
učiteľov a aktívnejšou participáciou rodičov. V celom vzdelávacom systéme treba vytvárať
lepšie podmienky na prípravu a slobodnú voľbu nielen v oblasti profesionálnej kariéry, ale aj
na rodičovstvo, na materskú a otcovskú úlohu. Ľudské práva hlásané Organizáciou Spojených
národov od roku 1968 presadzujú právo na plánované rodičovstvo. Dieťa má prísť na svet
očakávané, vo vhodnej situácii a do vhodných podmienok.

6. Práca s dysfunkčnými rodinami a náhradná výchova
Najzávažnejšie problémy detí vnášajú do ich života dospelí. Dieťa má právo na
obidvoch rodičov. Dieťa je od prvých dní od svojho počatia samostatnou biologickou
jednotkou, bytosťou s vlastnou životnou cestou. Úlohou rodičov je pripraviť ho na samostatný
život. Rodičia nemajú právo mu nanucovať svoje vlastné ašpirácie.
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Sociálno-ekonomická situácia, špecifický životný štýl určitej časti rodín, ako aj
dlhodobá absencia výchovného pôsobenia jedného z rodičov sťažuje výkon rodinných funkcií
a môže viesť až k ich dysfunkčnosti vo výkone rodinných funkcií. Rovnako pribúdajú
i rodiny, ktoré sa stávajú dysfunkčné oslabením vychovávateľskej úlohy jedného z partnerov.
V súvislosti s riešením aktuálnych problémov rodinnej politiky sa javí ako jedna
z možností starostlivosti o deti a mládež z dysfunkčných rodín náhradná výchova. Náhradnú
výchovu reprezentujú detské domovy zariadenia v správe Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (Zákon NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy), školské
zariadenia predovšetkým pre mentálne postihnuté deti a mládež, ktoré sú v gescii Ministerstva
školstva SR a ďalšie – napr. charitatívne zariadenia. Riešiť formy a systém náhradnej
výchovy detí a mládeže patrí medzi najnaliehavejšie úlohy nielen pedagogiky, psychológie,
sociológie, špeciálnej pedagogiky či sociálnej práce, ale najmä legislatívy.
Systém bývania a príprava na samostatný život týchto detí si vyžadujú flexibilné
riešenie priestorov na bývanie, ktoré simulujú podmienky bývania v rodinách, rozdelenie
povinností rodinného života medzi deti s NÚV a zabezpečenie zmysluplnej činnosti v čase
mimo vyučovania.
Rodičia, ktorí zlyhávajú vo svojom výchovnom pôsobení či už z neschopnosti,
bezradnosti alebo rezignácie nad svojimi deťmi, potrebujú podporu a pomoc. Bude treba
naďalej podporovať prácu mimovládnych a cirkevných organizácií v tejto oblasti a aj zo
strany štátu inštitucionálne rozvíjať túto prácu s rodičmi ako dôležitú formu prevencie násilia
v rodinách.
Štát má za úlohu význam rodiny pri rozvoji osobnosti dieťaťa nielen deklarovať, ale
vytvárať reálny priestor na jej uplatnenie, osobitne podporou rodičov

v ich výchovnom

pôsobení a podporou spolupráce rodiny a školy.

Najzávažnejšie problémy:
•

Klesá sobášnosť, pôrodnosť a rastie rozvodovosť.

•

Nízky reálny príjem rodiny, z čoho vyplýva platobná neschopnosť rodín, finančná
nedostupnosť bytov a domov pre mladé rodiny.

•

Nedostatočné podmienky na úspešný súbeh zamestnania a zodpovednosti za rodinu.

•

Nedostatočné zladenie starostlivosti o nezaopatrené deti alebo iných členov rodiny
odkázaných na pomoc na jednej strane a pracovných povinností na druhej strane.
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•

V zákone o rodine sa dôsledne nerieši participácia obidvoch rodičov na výchove detí
v rozvedených manželstvách. Táto problematika v uvedenom zákone nie je v súlade
s odporučeniami Rady Európy a s medzinárodným Dohovorom o právach dieťaťa.

•

Nedostatočná komunikácia medzi rodinou a školou, medzi rodičmi a pedagógmi.

•

Programy v médiách nie sú primárne orientované na väčšie zastúpenie modelov
funkčných rodín a pozitívnych vzorov správania jednotlivých členov rodín.

•

Absencia legislatívnych noriem nasmerovaných na spoluprácu polície, pedagógov,
lekárov a sociálnych pracovníkov pri prevencii a odstraňovaní ohrození dieťaťa v rodine a
mimo nej.

Cieľom v tejto oblasti je:
•

zlepšiť ekonomické a bytové podmienky mladých rodín ako faktor ich stabilizácie,

•

podporovať detské a mládežnícke mimovládne organizácie praktizujúce neformálnu
výchovu a zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže s cieľom prehĺbiť synergiu
výchovného pôsobenia rodiny, školy a vrstovníckych skupín,

•

zlepšenie komunikácie a interakcie medzi rodičmi a edukačnými autoritami na všetkých
pedagogických úrovniach (národných, regionálnych a miestnych) a povzbudiť zakladanie
partnerských vzťahov,

•

zavedenie politiky zlepšovania spoločenského statusu učiteľskej profesie do praxe,

•

nájsť cesty úľavy pre rodičov pri plnení ich rodičovských povinností v prípadoch, keď je
zladenie rodinného a pracovného života príliš tažké, keď deti zostávajú doma samy,

•

podporovať prácu cirkví a mimovládnych organizácií v oblasti neformálneho vzdelávania
a zvyšovania

výchovných

schopností

rodičov

ako

prevenciu

násilia

v rodine,
•

v rámci decentralizácie verejnej správy vymedziť úlohy a povinnosti obce a občanov
v prevencii ohrozenia detí a pomoci rodinám v kríze;

•

venovať pozornosť vzdelávaniu a výchove detí zo slabšieho sociálneho a rodinného
prostredia a propagovať špecifické, ak bude nevyhnutné, aj mimoškolské partnerské
vzťahy s rodičmi z týchto prostredí;

•

trénovať učiteľov v interkulturálnych vzťahoch a poskytnúť zdroje na prekonanie
jazykových a kultúrnych bariér vo vzťahoch s rómskymi rodinami a rodinami imigrantov,

16

•

rozširovať a výrazne finančne a ekonomicky podporovať rozvoj náhradnej rodinnej
starostlivosti a súčasne redukovať počet detí umiestnených v zariadeniach náhradnej
výchovy,

•

zladiť kompetencie a obsah pripravovaných legislatívnych noriem o deťoch a mládeži
v rezorte školstva a v rezorte práce a sociálnych vecí a rodiny.

Spôsoby plnenia cieľov štátnej politiky:
•

V školskej, kultúrnej, sociálnej a ekonomickej politike rešpektovať rodinu každého
občana ako základnú bunku spoločnosti.
Gestor: MŠ SR, MK SR, MPSVR SR,
MH SR v spolupráci so samosprávou

•

V rámci ekonomických možností ďalej vytvárať podmienky pre budovanie nájomných
domov pre mladé rodiny.
Gestor: MVaRR SR, MF SR, MV SR,
MPSVaR SR

•

Podporovať detské a mládežnícke mimovládne organizácie praktizujúce neformálnu
výchovu a zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. Stála spolupráca rodiny,
školy, cirkvi a vrstovníckych skupín na plnohodnotnom formovaní ľudskej osobnosti.
Podporovať projekty a spoluprácu rodičov na prevencii drogových závislostí, na výchove
k rodičovstvu.
Gestor: MŠ SR, MPSVR SR, MK SR,
v spolupráci so samosprávou

•

Rozšíriť terénnu sociálnu prácu s rodinami, ktoré sú zo sociálneho, výchovného hľadiska
dysfunkčné. Ekonomicky podporovať rozvoj náhradnej rodinnej výchovy a súčasne
redukovať počet detí umiestnených v ústavných zariadeniach náhradnej výchovy. Zlepšiť
prípravu na samostatný život mladých ľudí, najmä tých, ktorí vyrastali v zariadeniach
rodinnej výchovy.
Gestor: MPSVaR SR, MVaRR SR v spolupráci
so samosprávou
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•

Viac podporovať flexibilné pracovné úväzky rodičov, aby tak mohli deťom zabezpečiť
kvalitnú výchovu. Ratifikovať a uplatňovať Dohovor MOP č. 156 z roku 1981.
Gestor: MPSVaR SR, v spolupráci s KOZ

•

Venovať pozornosť primárnej prevencii – opatreniam štátnej rodinnej politiky, výchove
a vzdelávaniu, výchove k rodičovstvu, výberu povolania..., osvete, poradenstvu v zmysle
sociálneho usmerňovania občana; sekundárnej prevencii – vyhľadávaniu, nápravnej
činnosti, liečebno-výchovnej starostlivosti, organizovaniu výchovno-rekreačných táborov
a pod.; terciárnej prevencii, ktorá napomáha predchádzať zhoršovaniu stavu hmotnej
alebo

sociálnej

núdze

a znižovať

sociálne,

zdravotné

a osobnostné

dôsledky

sociálnopatologických javov s cieľom začleniť občana do spoločnosti – ide o rehabilitačnú
starostlivosť, resocializačnú činnosť, postpenitenciárnu starostlivosť, postresocializačnú
starostlivosť a pod. Spoluprácou odborníkov s rodičmi zabezpečiť ich spoluúčasť na
školskej

i mimoškolskej

práci.

Trénovať

učiteľov

v interkulturálnych

vzťahoch

a poskytovať podmienky na prekonanie jazykových a kultúrnych bariér vo vzťahu
k rómskym a imigrantským rodinám.
Gestor: MŠ SR, MPSVaR SR, MK SR,
MS SR
•

V pripravovanej rekodifikácii rodinného práva viac zdôrazniť zodpovednosť obidvoch
rodičov za výchovu detí aj po rozvode. Priblížiť formy poradenskej práce rozvádzajúcim
sa partnerom.
Gestor: MS SR,

2. Vzdelávanie a výchova detí a mládeže
Charakteristika problematiky
Zmeny, ktoré v súčasnosti prebiehajú v našej spoločnosti, ako aj na celom svete, na
jednej strane uľahčili prístup každého človeka k informáciám a vedomostiam, zároveň však
zvýšili požiadavky na prispôsobenie zručnosti a pracovných postupov. Z technickej
spoločnosti sa naša spoločnosť mení na učiacu sa spoločnosť.
Počas roku 1996 v Európskej komisii pre vzdelávanie pri Európskej únii prebiehala
diskusia, ktorej zmyslom bolo pripraviť Európanov na to, aby harmonicky prešli k spoločnosti
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založenej na získavaní zručnosti, kde sa človek vzdeláva a učí po celý život. Inými slovami,
aby sa Európa stala učiacou sa spoločnosťou.
Dôležitý je spôsob, ako deti získavajú vedomosti. Pod vedomosťou sa tu totiž rozumie
nielen konkrétna informácia, ale i spôsob, metóda, ako sa možno k informácii dopracovať, a
jej súvislosť s ostatným svetom okolo nás. K tomuto procesu sa navyše pridružuje snaha o
osobný zážitok dieťaťa s učebnou látkou, ktorý buď už malo, alebo ho spolu s pedagogickým
pracovníkom prežíva priamo pri vyučovaní. Dieťa nechápe, prečo by malo memorovať
rozličné hotové názory a informácie o svete a premýšľať o niečom, čo je úplne suché a
nezáživné.
Preto je treba používať také výchovné a vyučovacie metódy, ktoré sústreďujú
pozornosť na mladého človeka. Pedagogický pracovník prestáva byť vo výchovnom
a vzdelávacom procese

hlavným aktérom, ale už len vedie deti a mládež k najvhodnejšej

ceste k výchove a učeniu, pomáha im hodnotiť ich vlastný rast.
Celkove z počtu 1, 231 milióna detí, žiakov a študentov (23, % obyvateľstva SR) je
ich v predškolských zariadeniach 13, 1%, v ZŠ 54, 6 %, v dennom štúdiu na stredných
školách 22, 6 %, v špeciálnych školách 2, 5 %, v dennom štúdiu na vysokých školách 7, 2 %.
Na školách v SR pôsobí 113 421 pedagogických pracovníkov – interných a externých
učiteľov, vychovávateľov a majstrov odbornej výchovy.
Neformálne vzdelávanie hrá vo výchovno-vzdelávacom procese nezastupiteľnú úlohu.
Pri organizovanosti má dve zložky, výchovnú a vzdelávaciu. Je založené na báze
dobrovoľnosti. Neformálne vzdelávanie ako aktivita mimo formálneho inštitucionálneho
systému má za úlohu stimulovať skupiny mládeže k skvalitneniu ich zručností, schopností a
vlastnému osobnostnému rastu najmä v oblasti profesionálneho výkonu a občianskej i
sociálnej participácie. Uskutočňujú ho najmä mimoškolské vzdelávacie inštitúcie a občianske
združenia detí a mládeže. Neformálne vzdelávanie predstavuje proces učenia v komunite na
základe praktickej skúsenosti. Neformálne vzdelávanie poskytuje deťom a mládeži
plnohodnotné prežívanie voľného času. Plní niekoľko funkcií, pričom medzi najdôležitejšie
patrí:
– prevencia pred negatívnymi javmi,
– získavanie základných spoločenských návykov,
– budovanie spoločenských hodnôt.
Nezastupiteľnú funkciu v rámci neformálneho vzdelávania majú:
– mimoškolské vzdelávacie inštitúcie,
– občianske združenia detí a mládeže,
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– knižnice ako zdroj informácií,
– internet ako zdroj informácií.

Cieľom štátnej politiky je:
•

Pripraviť mladého človeka na plnohodnotný život v spoločnosti a na participáciu
v integrovanej Európe.

•

Posilniť proces budovania environmentálneho povedomia spoločnosti začlenením
problematiky trvalo udržateľného rozvoja do osnov ZŠ a SŠ.

•

Zabezpečiť lepšie podmienky na formálne a neformálne vzdelávanie detí
a mládeže.

•

Podporiť spoluprácu škôl a občianskych združení detí a mládeže pri výchove
a vzdelávaní, ako aj vo voľnom čase žiakov.

•

Upriamiť pozornosť na deti a mládež, ktorým sa nedarí napĺňať základné
vzdelávacie ciele zodpovedajúce ich rozumovým schopnostiam. Túto skupinu
predstavujú detí a mládež z neúplných a sociálne neprispôsobivých rodín.

•

Poskytovať školám, univerzitám, mimoškolským vzdelávacím inštitúciám
a občianskym združeniam detí a mládeže viac finančných prostriedkov a súčasne
zabezpečiť ich efektívne využitie.

•

Implementovať európsku chartu práv žiakov a študentov – povinná školská
dochádzka min. do 16 rokov, bezplatné vzdelanie, právo na konzultácie, špeciálna
podpora pre mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, prístup k novým
informačným technológiám, výber odbornej profilácie na základe schopností a
zručností každej osobnosti.

Spôsoby plnenia cieľov štátnej politiky
•

Zaradiť problematiku vplyvu masovokomunikačných prostriedkov na človeka do obsahu
učiva základných a stredných škôl.
Gestor: MŠ SR, MK SR

•

Redukovať v obsahu vzdelávania neefektívne informácie a poznatky, aby sa znížila
informačná záťaž žiakov a viac učiť obsahy založené na environmentálnych princípoch a
využiteľné v praktickom živote v informačnej spoločnosti.
Gestor: MŠ SR
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•

Inovovať a zdôrazniť postavenie a funkciu všetkých mimoškolských, poradenských,
metodických inštitúcií a služieb, revitalizovať pedagogický výskum na Slovensku.
Gestor: MŠ SR

•

Vytvárať, overovať a zavádzať do praxe moderné prvky, programy výchovy a vzdelávania
detí z menej podnetného sociálneho prostredia, zlepšiť integráciu detí a mládeže so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných škôl a tried.
Gestor: MŠ SR, MPSVaR SR

•

Zaradiť problematiku poznávania tradičnej a ľudovej kultúry do učebných osnov
základných a stredných škôl.
Gestor: MK SR, MŠ SR, MŽP SR

•

Využívať preventívny princíp včasnej a dôslednej intervencie už pri prvých signáloch
ohrozenia psychického vývinu dieťaťa.
Gestor: MŠ SR

•

Viac času venovať rozvoju metód prevencie, reedukácie, resocializácie a psychoterapie
detí a mládeže s poruchami správania.
Gestor: MŠ SR, MPSVaR SR

•

Vytvárať priestor na neformálne vzdelávanie, nadobúdanie zručností cez množstvo
názorových situácií, vzdelávanie založené na motivácii (spoločenské hry, tréningy) a
komunikatívnej výchove. Viac zapájať do procesu neformálneho vzdelávania občianske
združenia detí a mládeže.
Gestor: MŠ SR, KÚ, VÚC, MVO

•

V rámci neformálneho vzdelávania vychovávať mladých ľudí k správnej sociálnej
orientácii (v prostredí rodiny, peer skupín, médií, mládežníckych skupín) a k podpore
činnosti súvisiacich s integrovanou starostlivosťou o rozvoj kvalitného životného
prostredia.
Gestor: MVO, KÚ, OÚ

•

Finančne podporovať detské a mládežnícke združenia, ktoré sa aktívne venujú
neformálnemu vzdelávaniu.
Gestor: MŠ SR

3. Práca, príprava na budúce povolanie a sociálna integrácia
Charakteristika problematiky
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Sprievodným javom procesu transformácie slovenskej ekonomiky po roku 1989 bolo
narastanie nezamestnanosti. Problémy, ktoré majú mladí ľudia so získaním zamestnania,
patria k najzávažnejším problémom vývoja na trhu práce. Z hľadiska vekovej štruktúry
evidovaných nezamestnaných k 30. júnu 2001 výrazný podiel na celkovej nezamestnanosti
(45,0 % z celkového počtu evidovaných nezamestnaných) tvorili nezamestnaní mladí ľudia vo
veku od 16 až 29 rokov. V tom z celkového počtu evidovaných nezamestnaných tvorili 12,0
% nezamestnaní mladí ľudia vo veku do 19 rokov, 20, 4 % vo veku 20 do 24 rokov a 12, 6 %
vo veku 25 až 29 rokov.
Na zastavenie a zvrátenie nepriaznivého ekonomického vývoja vláda SR prijala balík
stabilizačných opatrení krátkodobého a strednodobého charakteru, ktorých uplatňovanie sa na
vývoji ukazovateľov ekonomického vývoja začalo prejavovať v tomto roku. K zvýšeniu
dôvery občanov v úsilie príslušných orgánov o riešenie nezamestnanosti by malo prispieť
okrem iného i celoplošné uplatňovanie Krátkodobého programu podpory zamestnania
mladých ľudí, v roku 2001 aj uplatňovanie individuálnej podpory mladých nezamestnaných
do 6 mesiacov pri hľadaní zamestnania. Tento projekt sa realizoval v roku 2000 v šiestich
okresoch SR a na základe pozitívnych výsledkov bol aplikovaný na celom území SR.
Stratégia zamestnanosti a národný plán zamestnanosti

má svoje východisko i

v princípoch v oblasti politiky zamestnanosti, ktoré sa prijali na luxemburskom summite
a rozvinuli sa na ďalších summitoch Európskej únie o európskej stratégii zamestnanosti. Tieto
princípy sa koncentrovali na:
•

prípravu prechodu k vedomostne založenej ekonomike a spoločnosti prostredníctvom
lepšej politiky informačnej spoločnosti,

•

modernizovanie Európskeho sociálneho fondu, investovanie do ľudí a boj proti
sociálnemu vylúčeniu,

•

udržanie zdravého ekonomického vývoja a priaznivých tendencií rastu, aplikovanie
primeranej makroekonomickej politiky.
Absolventi škôl sa s problémami uplatňujú na trhu práce, pretože často nespĺňajú

kvalifikačné požiadavky zamestnávateľov na výkon povolania. Absentuje prepojenosť medzi
požiadavkami zamestnávateľských subjektov a školským systémom. Školský vzdelávací
systém reaguje na potreby trhu práce oneskorene pre absenciu prognóz vývoja trhu práce.
Absolventi škôl a mladí ľudia s nedokončenou prípravou na povolanie sú skupinami
občanov ohrozených na trhu práce najmä preto, že nemajú skúsenosti s hľadaním práce,
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chýba im odborná prax a pracovné návyky alebo sú obmedzovaní negatívnym vnímaním
zamestnávateľov pre ich nedostatočnú, resp. žiadnu prax. Vyznačujú sa neschopnosťou
aktívne komunikovať, riešiť problémy, nedostatkom flexibility, samostatnosti, zodpovednosti,
ovládania cudzích jazykov a ovládania informačných technológií.
Potreba niektorých študijných alebo učebných odborov, resp. škôl a počtu potrebných
absolventov sa značne mení v súvislosti s meniacimi sa potrebami trhu práce. Preto je
nevyhnutné zohľadniť potreby konkrétnych stredných škôl, resp. ich ďalšie pôsobenie alebo
transformáciu v závislosti od podmienok v jednotlivých regiónoch. Voľba povolania na
základných a stredných školách má živelný priebeh, študenti, žiaci, rodičia i učitelia sa slabo
orientujú v potrebách profesií pre trh práce. Na zlepšenie tohto stavu sa v rámci programu
Leonardo da Vinci na potreby služieb zamestnanosti a poradenstva v SR vypracoval
informačno-poradenský program Sprievodca trhom práce, ktorý bol odovzdaný v júni 2001
národnému úradu práce. V základnej ponuke sú postupy voľby povolania, špeciálne pre
nezamestnaných, informácie o trhu práce, poradenstvo pri voľbe povolania a výbere
zamestnania. Tento program je k dispozícii na informačno-poradenských strediskách, ktoré
v súčasnosti fungujú pri KÚP. Neskôr sa plánuje jeho rozšírenie na OÚP.
Osobitným problémom je zabezpečenie prípravy na povolanie tých žiakov zo sociálne
znevýhodneného a málo podnetného prostredia (najmä rómskej národnosti), ktorí nezískali
základné vzdelanie. Výsledkom je nízka kvalifikačná úroveň rómskeho obyvateľstva. Pretože
nekvalifikovaná práca, ktorú tieto skupiny mládeže môžu ponúknuť, dnes nie je vyhľadávaná,
títo ľudia sú vopred odsúdení žiť na periférii spoločnosti. Uznesením vlády SR 58/1997 bod
B.4. sa uložilo MŠ SR vypracovanie projektu výchovy a vzdelávania Rómov zameraného na
nadobúdanie pracovných návykov, na základe ktorého sa rómski žiaci majú možnosť odborne
pripravovať v učilištiach a tak získať aspoň minimálnu kvalifikáciu.
V minulosti postačoval na zabezpečenie dostatočnej kvalifikovanosti systém prípravy na
povolanie na základných, stredných a vysokých školách. Súčasná pracovná sila sa vyznačuje
nízkou profesiovou flexibilitou a nedostatočnou samostatnosťou vo vzťahu k požiadavkám
trhu práce.
Treba vytvoriť podmienky a legislatívny základ na trvalé zvyšovanie kvalifikačnej
úrovne obyvateľstva celoživotným vzdelávaním. Modulový systém predstavuje ucelený,
spravidla krátkodobý program odbornej prípravy. Jeho úspešným absolvovaním možno získať
odbornosť na kvalifikované vykonávanie určitej konkrétnej pracovnej činnosti, nie však
kvalifikovaný výkon povolania ako celku.
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V súčasnosti nie je vytvorené dostatočné množstvo pracovných miest a prispôsobené
pracovné prostredie pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Doterajšie skúsenosti úradov
práce poukazujú na rezervy v poradenskom systéme, ktorý by ponúkol ucelený systém služieb
tak zamestnávateľom vytvárajúcim pracovné miesta pre občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou, resp. ťažším zdravotným postihnutím, ako aj zriaďovateľom chránených dielní
na potreby ich pracovného uplatnenia. Vyžaduje sa vytvárať rovnosť pracovných príležitostí
aj pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. MPSVR SR od marca 2001 realizuje
twinningový projekt PHARE – CONSENSUS – Podporovanie zamestnávania zdravotne
postihnutých osôb, ktorého cieľom je zlepšiť zamestnanosť zdravotne postihnutých občanov.
Novela zákona o zamestnanosti – platí od 1.12.1999 – vytvára legislatívne podmienky
pre zamestnávateľov, aby mohli náhradným plnením, a to zadávaním zákaziek chráneným
dielňam a chráneným pracoviskám, dodržať povinný pomer zamestnávania občanov so
zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším
postihnutím.
Štandardné pravidlá schválené valným zhromaždením OSN 28.10.1993, vypracované
v tesnej

spolupráci

so

špecializovanými

inštitúciami,

medzivládnymi

orgánmi

a mimovládnymi organizáciami, uvádzajú dôležité princípy o zodpovednosti štátov,
o nevyhnutnosti a formách spolupráce pri vytváraní podmienok na integráciu zdravotne
postihnutých osôb do spoločnosti. Ich cieľom je položiť dôraz na nedostatky v prostredí, ako
aj na nedostatky v organizovaných aktivitách spoločnosti, napríklad informáciách,
komunikácii, vzdelávaní.
Zamestnávateľské subjekty uprednostňujú pri prijímaní do zamestnania mladých
občanov, ktorí už absolvovali výkon vojenskej základnej služby alebo náhradnej služby pred
občanmi, ktorí na jej výkon čakajú. Takto sú mladí muži znevýhodnení na trhu práce a
spravidla ostávajú v evidencii nezamestnaných na úradoch práce. Postupným znižovaním
počtov vojakov v základnej službe podľa dokumentu Ozbrojené sily Slovenskej republiky –
model 2010 sa problém znevýhodňovania odvedencov na trhu práce do roku 2006 ešte viac
prehĺbi. Po roku 2006 sa už branci nebudú povolávať na výkon základnej služby, armáda
bude plne profesionálna a problém znevýhodňovania mladej mužskej populácie sa z toho
dôvodu stane neaktuálny.
Ústava SR, Zákonník práce a zákon o zamestnanosti vytvára právny rámec rovnakého
zaobchádzania pre všetkých občanov. Rovnosť príležitostí získať zamestnanie môže oslabiť
rozlišovanie občanov na základe určitých kritérií a pôvodu, a to napr. rasového pôvodu, farby
pleti, pohlavia, veku, politických názorov, etnického pôvodu a zdravotného stavu. V praxi
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najmä neochota niektorých zamestnávateľov prijímať uvedené skupiny občanov do
zamestnania ich znevýhodňuje oproti ostatným občanom, predovšetkým preto, že niektorí
nemajú pracovné návyky, keďže boli dlhodobo mimo pracovného procesu, nemajú
dosiahnutú prax v príslušnom odbore a potrebujú sa aj adaptovať (najmä utečenci a migranti)
na nové prostredie, a to nielen pracovné. Uvedené dôvody sú obmedzujúcim faktorom plného
a adekvátneho využitia týchto skupín na trhu práce a nie je vytvorený mechanizmus, aby sa
tieto osoby mohli brániť.
Osoby starajúce sa o maloleté deti majú sťažené podmienky na trhu práce. Častým
predpokladom na možnosti uplatnenia sa v určitom zamestnaní je dostupnosť predškolských
zariadení a vhodná úprava pracovného času. Problém s uplatnením majú najmä mladé ženy,
ktoré boli dlhšie na materskej dovolenke, pretože sa venovali starostlivosti o viacej detí. U
týchto osôb sa častejšie vyskytujú problémy so stratou kvalifikácie, resp. praxe, a v dôsledku
toho sa častejšie vyskytujú medzi dlhodobo nezamestnanými. Časť zamestnávateľov odmieta
zamestnať občana s rodičovskými povinnosťami. Nedostatok možností zamestnať sa na
čiastočný úväzok, alebo nedostatok inej vhodnej formy zamestnania má za následok sťaženie
prístupu k zamestnaniu a zachovanie si kontinuity s vývinom, ako i zladenie pracovného a
rodinného života.
Nízky potenciál tvorby nových pracovných miest je vážnou príčinou vysokej
nezamestnanosti mladých ľudí. Ich umiestnenie na trhu práce je možné prostredníctvom
podpory flexibilných foriem zamestnávania a podpory samozamestnávania. V zmysle intencií
európskej politiky zamestnanosti je nevyhnutné stimulovať zamestnávateľov, aby si osvojili
pružné formy pracovného času, ako skrátený pracovný čas alebo zdieľanie pracovných miest,
a tým vytvorili priestor na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí.

Cieľom štátnej politiky je:
•

zabezpečiť súlad medzi spoločenskými, individuálnymi a hospodárskymi potrebami, ako i
požiadavkami na odbornú prípravu mládeže podľa potrieb trhu práce,

•

umožniť študentom vo výchovno-vzdelávacom procese získať také zručnosti, schopnosti,
samostatnosť, zodpovednosť a takú komplexnú pripravenosť, ktorá im umožní ľahšie sa
umiestniť na trhu práce,

•

zabezpečiť pre mladých ľudí a pedagogických pracovníkov možnosť získania takých
zručností a skúseností v oblasti komunikačných a informačných technológií, ktoré im
umožnia ľahší prístup k množstvu informácií a tým zvýšia možnosť ľahšieho uplatnenia
sa a hodnotu na trhu práce,
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•

úpravou počtu učebných a študijných odborov prispôsobiť počet absolventov v súvislosti
s ich možnosťou uplatnenia sa na trhu práce,

•

usmerniť výber povolania a zabezpečiť kompletný informačný a poradenský servis
vzhľadom na perspektívne možnosti uplatnenia sa na trhu práce, ktorý bude v súlade so
schopnosťami, záujmami a zručnosťami jednotlivca,

•

zlepšiť adaptabilitu a zvýšiť pružnosť pracovnej sily v súvislosti s požiadavkami a
nárokmi trhu práce,

•

spracovať právne predpisy, ktoré vytvoria právne podmienky na zavedenie dostupného
systému ďalšieho vzdelávania (celoživotné vzdelávanie). Vzdelávacie aktivity zabezpečiť
certifikátom s presne vymedzenou získanou kvalifikáciou na potreby orientácie účastníka
vzdelávania i zamestnávateľov,

•

vytvoriť a realizovať také rekvalifikačné programy, ktoré by po vyčerpávajúcej analýze
trhu práce, prehľade voľných pracovných miest v konkrétnom regióne a po analýze
štruktúry evidovaných nezamestnaných pomohli úspešne a cielene začleňovať
jednotlivých rekvalifikovaných občanov späť na trh práce,

•

optimalizovať formy sprostredkovania práce, poradenských služieb, bilančnej diagnostiky
pracovnej sily a zrýchlenia prenosu informácií o pracovných miestach,

•

pripraviť mladých ľudí na nové požiadavky trhu práce vo forme vzdelávania,
rekvalifikácie, profesionálnej praxe, zamestnania alebo akejkoľvek inej formy začlenenia
do profesionálneho života najneskôr 6 mesiacov po ich vstupe do evidencie
nezamestnaných.

Zabrániť

ich

vylúčeniu

hlavne

predchádzaním

dlhodobej

nezamestnanosti,
•

prispôsobiť informačné centrá aj občanom so zdravotným postihnutím vzhľadom na ľahší
prístup k informáciám o možnostiach ich pracovného uplatnenia, v príležitostiach na
pracovnú rehabilitáciu, resp. rekvalifikáciu, ďalej o legislatíve a výskume v oblasti
rehabilitácie, dostupných technických pomôckach, možnostiach ďalšieho vzdelávania a
pod.,

•

reformovať brannú povinnosť,

•

zvýšiť efektívnosť nástrojov aktívnej politiky trhu práce voči mládeži,

•

vytvoriť nástroje zabraňujúce diskriminačným praktikám a podporujúce rovnaké
príležitosti pre všetkých občanov na trhu práce a vytvoriť nástroje, ktoré uľahčujú prístup
k zamestnaniu, odstrániť tie rozdiely v odmeňovaní za prácu, ktoré sú dôsledkom
diskriminácie na základe pohlaví,
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•

v rámci sociálneho dialógu vytvárať priestor na združovanie mladých zamestnancov s
cieľom ochrany ich záujmov (sociálnych, pracovných, bytových) až na úroveň tripartity,

•

monitorovať stav uplatňovania práva na zamestnanie podľa skupín občanov ohrozených
diskrimináciou, nadväzne na zistené výsledky iniciovať zlepšenie stavu,

•

minimalizovať prekážky, ktoré bránia mladým rodičom starajúcim sa o deti rovnocenne sa
uplatniť na trhu práce,

•

zabezpečiť rozvoj siete škôl realizujúcich vzdelávanie v rámci druhej šance pre rizikové
skupiny nezamestnaných , zabezpečiť zvýšenú možnosť pre tieto skupiny vzdelávať sa na
stredných školách, resp. dokončiť základné vzdelanie na ŽŠ.

Spôsoby plnenia cieľov štátnej politiky
•

Dôsledne prispôsobiť aktualizáciu a zmeny obsahu učebných a študijných odborov
potrebám trhu práce a požiadavkám zamestnávateľskej sféry v okresoch a krajoch.
Gestor: MŠ SR, MH SR, MP SR, KÚ, OÚ

•

Skvalitniť odbornú prípravu a zlepšiť podmienky praktického vyučovania, zabezpečiť
tvorbu vzdelávacích štandardov štátneho dohľadu nad kvalitou vzdelávania.
Gestor: MŠ SR, MH SR, MP SR, KÚ, OÚ

•

Vytvoriť motivujúcu legislatívu pre zamestnávateľov, aby sa angažovali v školskom
systéme zakladaním podnikových škôl alebo umožnením praxe pre žiakov a tak napomôcť
zladiť potreby trhu práce a vzdelávacieho systému.
Gestor: MH SR, MP SR

•

Zefektívniť systém kariérneho poradenstva na základných, stredných a vysokých školách.
Gestor: MŠ SR

•

Vytvoriť systém pravidelných stretnutí OŠ KÚ s inštitúciami trhu práce s cieľom
zabezpečiť včasnú vzájomnú informovanosť o aktuálnych potrebách trhu práce
v príslušných regiónoch.
Gestor: KÚ, KÚP, OÚP

•

V rámci celého školského systému zaviesť do vyučovacích predmetov tematický celok
voľba povolania a rozvoj podnikania, vypracovať prehľad o uplatnení absolventov
stredných škôl v praxi a využívať ho v rámci vyučovacieho procesu v tematickom celku o
voľbe povolania (úvod do sveta práce).
Gestor: MŠ SR, NÚP
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• Legislatívne upraviť podmienky zvýhodnenia zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú
mladých ľudí po skončení ústavnej výchovy, resp. niektorej z foriem náhradnej výchovy.
Gestor: MPSVaR SR, MF SR, NÚP
•

Vypracovať programy rekvalifikácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.
Gestor: NÚP, MŠ SR, KÚ, OÚ

•

Realizácia programu adaptácie mladých ľudí na trh práce, určeného pre mladistvých so
základným vzdelaním. Súčasťou poradenského programu je pracovná aktivita účastníkov
v simulačných pracoviskách, kde získajú základné pracovné zručnosti.
Gestor: NÚP

•

Pri informačno-poradenských strediskách, ktoré v súčasnosti fungujú pri KÚP, vytvoriť
špeciálne informačno-poradenské strediská pre zdravotne postihnutých občanov a o ich
vzniku informovať zväzy a združenia zdravotne postihnutých občanov.
Gestor: MPSVaR SR, NÚP

•

Vytvoriť špeciálne programy na odstránenie bariér vstupu na trh práce, napr. jazykové
kurzy pre utečencov, migrujúce osoby, negramotných Rómov, kvalifikačné aj
rekvalifikačné kurzy.
Gestor: MPSVR SR, v spolupráci s MŠ SR, MV
SR, NÚP, AZZZ SR, KOZ SR, splnomocnenec
vlády SR

na

riešenie

problémov

rómskej

menšiny, MVO

4. Životný štýl

Charakteristika problematiky
Životný štýl v živote dieťaťa a mladého človeka je priebežne sa meniacou výslednicou
pôsobenia a akceptovania hodnôt a činností podľa vzoru osobností, ktoré sú pre neho
prirodzenou autoritou: najskôr sú to rodičia, potom vrstovníci a rôzne inštitúcie zábavného
priemyslu a súbežne pôsobia vzory a hodnoty predkladané masmédiami.
Najvýraznejšie sa osobitosť životného štýlu u detí a mládeže prejavuje v aktivitách
vykonávaných vo voľnom čase, v motivácii a prístupe ku vzdelaniu, k vlastnému zdraviu
a k svojmu širšiemu spoločenskému prostrediu.
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Využívanie voľného času
Voľný čas ako výrazný fenomén života vyspelých krajín je zároveň jedným
z dôležitých problémov týchto krajín. Významne vstupuje do vývoja spoločnosti, napr.
štruktúrou zamestnanosti, modelom rodinného života či vznikom tzv. priemyslu voľného
času. Voľný čas, ktorý by mal byť (okrem iného) priestorom na rozvoj a kultiváciu osobnosti,
u značnej časti mladej populácie sa stáva priestorom podmieňujúcim vznik rôznych sociálnopatologických javov. Preto ak spoločnosť zabezpečí kvalitné využívanie voľného času detí
a mládeže, urýchli tým rozvoj všeobecných a špecifických schopností mladej generácie
a potlačí rozvoj negatívnych sociálnych javov. Aktivity detí a mládeže vo voľnom čase majú
svoje špecifiká, ktoré sa reflektujú

v zdravotno-hygienickej,

formatívno-výchovnej,

sebarealizačnej, socializačnej, relaxačnej a preventívnej funkcii. V súčasnom období
z uvedených funkcií vystupuje do popredia najmä relaxačno-oddychová funkcia. Ale rovnako
by mal voľný čas slúžiť mladému človeku na posilnenie rodinných, spoločenských a
pracovných vzťahov.
Orientácia a voľba spôsobu využívania voľného času sú limitované podmienkami
prostredia i jednotlivca. Na voľný čas detí a mládeže majú okrem objektívnych
celospoločenských faktorov vplyv predovšetkým štát, rodina, škola, školské a mimoškolské
zariadenia, spektrum kultúrnych a osvetových zariadení (hvezdárne, múzeá, galérie, knižnice,
divadlá), občianske združenia detí a mládeže a neformálne rovesnícke skupiny. V uvedenej
štruktúre činiteľov má na využívanie voľného času vplyv čoraz výraznejšia ponuka inštitúcií,
ktoré pracujú na komerčnom princípe.
I keď po roku 1989 vstúpila do oblasti voľného času zvýšená aktivita neštátnej sféry,
ponúkané a využívané možnosti nedosahujú predchádzajúci rozsah a často i ani úroveň. Je to
spôsobené najmä ekonomickým oslabením a nízkymi štátnymi dotáciami do rezortu školstva.
Problémom je i nedocenenie práce s deťmi a dospievajúcou mládežou vo voľnom čase,
pričom je známe, že ak štát šetrí prostriedky na výchovu, musí oveľa viac investovať do
represívnej sféry a prevýchovy.
Nemalú pozornosť využívaniu voľného času detí a mládeže by mali venovať obce, a to
zriaďovaním verejných ihrísk, športových areálov, využívaním spoločenských a kultúrnych
zariadení a najmä organizovaním neformálnych a atraktívnych podujatí. Žiaľ, obce
v regiónoch SR venujú vytváraniu podmienok na aktívne využívanie voľného času detí a
mládeže nedostatočnú alebo takmer nijakú pozornosť. V tejto súvislosti treba upozorniť na
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chýbanie legislatívnych noriem, ako aj na nedostatočné rozdelenie finančných prostriedkov
z rozpočtu obcí na ovplyvňovanie voľného času detí a mládeže.
Na ovplyvňovaní voľného času detí a mládeže sa významne podieľajú náboženské
spoločnosti, rehole a jednotlivé cirkvi. Svoju činnosť uskutočňujú rôznorodými formami
práce, ktorá má pravidelný a aj príležitostný charakter. V podstate je zameraná na spájanie
aktívneho využívania voľného času so šírením náboženských ideí, humanity, výchovy a
vzdelávania v náboženskom duchu, na charitatívnu činnosť, zábavné a rekreačné aktivity.
Osobitným problémom v oblasti využívania voľného času je sledovanie televíznych
programov. Odborníci dnes nepovažujú za veľký problém samotný výskyt násilia v detských
programoch. Ťažisko problému je presunuté na formu znázorňovania, ako aj na účel použitej
agresivity. Je rozdiel, ak sa agresia použije samoúčelne, ako prostriedok na doplnenie scenára,
alebo je jej prezentácia funkčná a patrí do kontextu diela. Dôležité je aby agresívne správanie
bolo patrične potrestané, a nie aby sa glorifikovalo a odmeňovalo. Pozitívny hrdina by ani
nemal používať násilnícke metódy. Mal by predstavovať pozitívny model na identifikáciu
dieťaťa a tým aj používať prijateľné formy správania.
Okrem monitorovania, kontroly a sankcionovania tvorcov nevhodných mediálnych
obsahov pre uvedenú vekovú skupinu sa pozornosť stále viac upriamuje na potrebu
pedagogicky pôsobiť na mladých divákov a učiť ich, aby z ponúkaných programov vyťažili
čo najviac pozitívneho. To je závažná úloha tak pre rodičov, ako aj pre výchovné a
vzdelávacie inštitúcie.

Zdravie celej osobnosti
Známa úzka prepojenosť psychického a fyzického zdravia človeka je u mládeže
rozšírená o potrebu zmyslu života a zmysluplnosti činností, ktoré konajú. Pritom akceptovanie
zmyslu života je závislé od skúsenostného zažitia vlastnej akceptácie primárne zo strany
rodičov a potom vrstovníkov, ktorá podmieňuje zdravé sebahodnotenie a sebadôveru. Z tohto
hľadiska predstava zdravia nie je najvyššou životnou hodnotou, hoci je veľmi dôležité.
V kritických okamihoch života sa ako najpodstatnejšia životná hodnota javí pozitívny zmysel
života a schopnosť mať rád ľudí.
Zdravie je forma života, pri ktorej organizmus dosahuje optimálne morfologické a
funkčné predpoklady svojej existencie a ktorá je predmetom najstarších a najvšeobecnejších
záujmov človeka. Pod zdravím sa však často rozumie prevažne neprítomnosť chorôb a s nimi
spojeného utrpenia a ohrozenia života. Oveľa viac pozornosti ako zdraviu sa preto venuje
pozornosť chorobám, ich príčinám, prejavom, možnostiam ich liečby a prevencie.
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K základným znakom zdravia patrí aj schopnosť eliminovať poškodzovanie životných
prejavov na čo najnižšiu mieru a obnovovať ich funkčné optimum z vlastných, vnútorných síl.
Starostlivosť o správnu výživu, pohybovú aktivitu, vyhýbanie sa škodlivým návykom,
zachovávanie bezpečnostných opatrení pri aktivitách spojených s rizikom ohrozenia zdravia
nie sú zatiaľ bežnou súčasťou života.
Súčasná koncepcia zdravia nemá dostatočne na zreteli potrebu optimálneho rozvíjania
a využívania celého pozitívneho biologického, psychického a sociálneho potenciálu
osobnosti. Zdravie musí pre deti a mládež nadobudnúť oveľa konkrétnejšiu podobu, oveľa
vyššiu hodnotu a oveľa vyšší zmysel, pretože iba zdravie môže byť základom a východiskom
rozvíjania všetkých ostatných hodnôt v ich živote.
Zdravotnícka starostlivosť je zameraná najmä na vykonávanie preventívnej
starostlivosti. Súčasťou prevencie je povinné pravidelné očkovanie v SR, ktorého rozsah je
určený odborným usmernením MZ SR a jeho hradenie je zabezpečené zo štátneho rozpočtu.
Ďalej je to starostlivosť o správnu výživu, hygienu a sledovanie optimálneho
psychosomatického vývoja a aj vykonávanie zdravotníckej starostlivosti u detí v kolektívnych
zariadeniach, v základných a odborných školách, zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti o
deti v detských domovoch, školách v prírode a prázdninových táboroch.
Medzi základné povinnosti zdravotnej starostlivosti patrí dispenzárna starostlivosť o
deti a mládež s chronickými ochoreniami. Do tejto starostlivosti sa zaraďujú deti a mládež
v zmysle liečebného poriadku.
Samostatnou činnosťou praktického lekára pre deti a mládež je podpora optimálneho
telesného a duševného vývinu detí zabezpečovaním priaznivých životných a pracovných
podmienok v školách a v detských domovoch a domovoch mládeže.
Základnou úlohou školskozdravotníckej starostlivosti je starostlivosť o detské
kolektívy. Súčasťou činnosti školskozdravotníckej starostlivosti je komplexná zdravotná
výchova zameraná na správnu životosprávu, osobnú hygienu, výchovu k rodičovstvu, boj
proti alkoholizmu, fajčeniu a iným toxikomániám.
Z hľadiska fyziologických vzťahov medzi organizmom a prostredím

predmetom

primárnej prevencie je potlačovanie až vylúčenie vplyvu škodlivých faktorov, postihujúcich
zdravie detí a mládeže, vytváranie takých životných podmienok, ktoré umožňujú deťom a
mládeži priaznivý telesný a duševný vývin, posilňujú adaptačné schopnosti a odolnosť voči
škodlivinám a rizikovým faktorom.
Pri určení priorít treba vychádzať z dvoch hľadísk – zdravotníckych a spoločenských.
Odborné zdravotnícke hľadiská smerujú k posúdeniu reálnych preventívnych možností, ktoré
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vychádzajú zo súčastného stavu vedeckých poznatkov a súčasných možností ich uplatnenia.
Pri výbere priorít rozhodujú spoločenské hľadiská. Osobitnú spoločenskú naliehavosť by mali
mať programy zamerané na detskú populáciu vzhľadom na ich perspektívny význam.
Závažným zdravotným problémom detí a mládeže je syndróm rizikového správania sa
(SRS) alebo tzv. nová chorobnosť mládeže. Zdravie dorastu je dnes, v súvislosti
s celosvetovým vývojom, novo definované:
– neprítomnosťou choroby ,
– plnením vývojových úloh tohto veku,
– neprítomnosťou takého rizikového správania sa, ktoré možno pokladať za problémové.

Použitie tejto definície je dané skutočnosťou, že následky rizikového správania sa
v dospievaní sú v rozvinutých krajinách aj u nás hlavnou príčinou úmrtnosti 15-19 ročných.
Chorobnosť spojená s následkami tohto rizikového správania sa je bremenom pre nemalú časť
dospievajúcich aj pre spoločnosť.
K rizikovému správaniu sa dospievajúcich patria tri okruhy:
– zneužívanie návykových látok a vznik závislostí rôzneho druhu,
– v psychosociálnej oblasti poruchy správania sa, agresivita až delikvencia a kriminalita,
autoagresivita a úrazy,
– riziká pre reprodukčné zdravie – predčasný sex, striedanie partnerov, sexuálne prenosné
choroby, aborty, včasné a nechcené tehotenstvá.
Je dokázané, že tieto tri okruhy sa najčastejšie navzájom kombinujú a navzájom sa uľahčujú.
Príčiny syndrómu rizikového správania sa sú pre všetky okruhy spoločné, rovnako aj ich
ochranné a rizikové faktory. Jednou z najdôležitejších príčin sú nedostatky vo výchove
v rodine.
Na preventívne pôsobenie je dôležité vedieť, že SRS prináša dospievajúcemu určitú
pozitívnu satisfakciu (zvýšené sebavedomie, možnosť komunikácie s vrstovníkmi a pod.),
ktorá je pre neho v danom vývojovom štádiu dôležitejšia než jeho zdravie a (vzdialená)
budúcnosť. Je potrebné pristupovať ku každému dospievajúcemu so SRS individuálne, pátrať
po jeho osobných a vývojových problémoch. Tie sú primárne, nie vonkajšie prejavy SRS
(drogy a i.) .

Cieľom štátnej politiky je:
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•

Podporovať zvyšovanie zdravotného uvedomenia občanov orientovaného na uplatňovanie
zodpovednosti jednotlivca za vlastné zdravie, rodičov za ochranu zdravia svojich detí a na
aktívny podiel verejnosti na rozvoji a ochrane zdravia.

•

Zabezpečiť vykonávanie permanentnej preventívnej starostlivosti v celej populácii detí a
mládeže, lekársky dozor nad prostredím školských a mimoškolských zariadení, pravidelnú
kontrolu stravovania.

•

Zefektívňovať proces komplexnej

zdravotnej výchovy zameranej na správnu

životosprávu, osobnú hygienu, výchovu k rodičovstvu, boj proti alkoholizmu, fajčeniu,
toxikománii a iným závislostiam.
•

V štruktúre starostlivosti o deti a mládež posilniť podiel preventívneho pôsobenia, pretože
prevencia nielen udržiava optimálny stav spoločnosti, ale je najefektívnejšou investíciou
aj v ekonomickom význame.

•

V pripravovanom návrhu zákona o sociálnoprávnej ochrane, sociálnej prevencii a
náhradnej výchove akcentovať oblasť podpory, ochrany a pomoci, najmä deťom, mládeži
a rodine, a rozšíriť spektrum foriem a činnosti sociálnoprávnej ochrany i sociálnej
prevencie, ako aj vytvoriť podmienky na ich výkon.

•

Zlepšovať zdravotný stav detí a mládeže na optimálne dosiahnuteľnú úroveň, posilňovať
ich telesnú odolnosť, fyzickú zdatnosť a výkonnosť.

•

Vytvárať podmienky na zvýšenie preferencie hodnôt a aktivít zdravého životného štýlu
mladej generácie a vychovávať mládež k žiaducemu environmentálnemu postoju.

•

V príprave učiteľov, vychovávateľov a aktivistov občianskych združení detí a mládeže
zohľadňovať aktuálne úlohy v oblasti environmentálnej osvety, vzdelávania a výchovy;

•

Klásť dôraz na výchovu detí a mládeže k zdravému spôsobu života.

•

Zabezpečiť primeranú teoretickú a praktickú prípravu pracovníkov pre oblasť voľného
času detí a mládeže a definovať dôležitosť mládežníckych pracovníkov.

•

Podporovať aktivity vo voľnom čase v rámci formálnych a neformálnych skupín detí
a mládeže.

Spôsoby plnenia štátnej politiky:
•

V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, čl. 23 zabezpečiť osobitnú starostlivosť o deti a
mládež so zdravotným postihnutím a osobitne o deti zaradené do zariadení náhradnej
výchovy
Gestor: MPSVaR SR, MŠ SR
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•

rozšíriť rozsah vzdelávania zdravotníckych pracovníkov poskytujúcich primárnu
ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast v sociálnej problematike prostredníctvom
Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny, pracovných seminárov a odborných
konferencií,
Gestor: MZ SR

•

zabezpečiť pravidelné návštevy praktických lekárov pre deti a dorast v predškolských
zariadeniach a školských zariadeniach v obvode s cieľom sledovať hygienu prostredia,
hygienu školského režimu a pravidelnej kontroly stravovacích zariadení
Gestor: MZ SR

•

prostredníctvom existujúcej siete agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti rozšíriť
primárnu zdravotnú starostlivosť o deti a mládež v domácom prostredí, kvalitatívne tým
zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast a umožniť tým včasné
zachytenie týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí,
Gestor: MZ SR

•

Vytvoriť podmienky vrátane legislatívnych na výkon sociálnej práce s jednotlivcom,
rodinou, skupinou a komunitou.
Gestor: MPSVaR SR

•

Osobitne sledovať a podporovať terénnu sociálnu prácu, preventívno-výchovné a liečebné
programy pre deti ohrozené sociálno-patologickými javmi.
Gestor: MPSVaR SR, MŠ SR

•

Zabezpečiť dlhodobé sledovanie dôsledkov jednotlivých zložiek životného prostredia na
celkový spôsob života spoločnosti, detí a mládeže, ako aj foriem využívania ich voľného
času a ostatných aktivít rozvíjajúcich osobnostný profil.
Gestor: MŠ SR, MŽP SR

•

Naďalej rozvíjať kultúrno-osvetovú činnosť s akcentom na zdravotnú a environmentálnu
výchovu.
Gestor: MK SR, MZ SR, MŽP SR

•

Vytvárať a zlepšovať legislatívne, ekonomické a personálne podmienky na hodnotné
využívanie voľného času detí a mládeže, zabezpečiť rovnakú dostupnosť kultúrnych a
výchovných zariadení, klubov, športových objektov a areálov zdravia pre deti z miest
a dedín, vyvárať materiálno-technické podmienky na zriaďovanie klubov pre deti
a mládež v obciach a mestách, klásť dôraz na humanizáciu televíznych programov.
Gestor: MK SR, MŠ SR
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•

Zrovnoprávniť prístup ku kultúre pre znevýhodnené skupiny detí a mládeže (sociálne,
zdravotne, z hľadiska príslušnosti k minorite).
Gestor: MK SR

•

Vytvoriť Národný inštitút detí a mládeže – výskumného, informačného, dokumentačného,
a vzdelávacieho zariadenia na podporu práce s deťmi a mládežou.
Garant: MŠ SR

•

Vytvárať podmienky na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže aj na pôde škôl.
Využívať na to i školské ihriská.
Gestor: KÚ, OÚ, MVO

•

Prostredníctvom spektra kultúrnych a osvetových programov a projektov participovať na
vytváraní podmienok zmysluplného využívania voľného času detí a mládeže.
Gestor: MK SR

•

Vytvárať predpoklady na zintenzívnenie výchovy príjemcov mediálnych obsahov, aby
vedeli vyťažiť z prezentovaných produktov maximum podnetov pre vlastný osobnostný
rast (v rámci medzipredmetových vzťahov v školách, v obsahu vyučovacieho predmetu
etická výchova, zakladať kluby priateľov televízie, rozhlasu a pod.).
Gestor: MK SR, MŠ SR

•

Prostredníctvom Rady SR pre televízne a rozhlasové vysielanie zabezpečiť

výber a

analýzu programov určených pre deti a mládež vzhľadom na ich vekové špecifiká.
Gestor: Rada pre vysielanie a retransmisiu,
•

Zaradiť problematiku poznávania tradičnej a ľudovej kultúry do učebných osnov
základných a stredných škôl.
Gestor: MK SR, MŠ SR

5. Občianska a politická participácia detí a mládeže

Charakteristika problematiky
Na prelome storočí sa mládež stala reálnym subjektom spoločenských zmien, ktorý v
21. storočí dovŕši humanizačné premeny technickej civilizácie, vďaka čomu sa ľudské bytosti
stanú najcennejším tvorivým potenciálom rozvoja ľudskej spoločnosti a kultúry. V súčasnosti
sa tento trend reflektuje v podpore občianskych hnutí zameraných na podporu občianskych a
politických práv detí a mládeže, ktoré sa však ešte všeobecne nerešpektujú v zákonoch ani
kultúre spoločenského života jednotlivých krajín Európskej únie alebo krajín, ktoré sa k nej
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pridružujú.

V podmienkach Slovenskej republiky to

konkrétne znamená

umožniť

dospievajúcim mladým ľuďom:
•

Bezprostredný prístup k občianskym, politickým a sociálnym právam (napr. volebné
právo od 17 rokov), ale aj primať ich k zodpovednosti za ich činy (trestnoprávna
zodpovednosť od 14 rokov).

•

Participáciu na rozhodovacích procesoch, t. j. mobilizovanie mladých ľudí, aby
uplatňovali svoje občianske a politické práva. So zreteľom na to ich permanentne
zoznamovať s ich občianskymi právami, verejne uznať ich oprávnenosť, ich
uspokojovanie legislatívne zapracovať do úloh a povinností štátu i obcí.
Hlavným prostriedkom participácie mladých ľudí v súčasnosti sú občianske združenia.

V Slovenskej republike je podľa údajov MV SR zaregistrovaných cca 330 občianskych
združení s celoslovenskou a regionálnou úrovňou. Činnosť mnohých z nich však nie je
stabilná, viaceré priebežne menia svoj program i stanovy. Pritom sa stále objavujú
procedurálne, priestorové, materiálne ťažkosti pri ich zakladaní, pre ktoré sa viaceré
novozaložené občianske združenia (najmä regionálneho charakteru) čoskoro po svojom
vzniku rozpadajú. Občianske združenia zriedkavo spolupracujú navzájom, resp. so štátnymi
inštitúciami v rámci regiónov, a preto v súčasnosti sa iba s ťažkosťami realizuje koordinácia
a spolupráca medzi nimi.
Primárnym záujmom občianskych združení detí a mládeže je zväčšovať svoju členskú
základňu a špecifikovať jej obsah činnosti, pretože to je jedna z podmienok získania
finančných dotácií na činnosť. So zreteľom na to

menej sa orientujú na vzdelávanie

a prípravu dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou, resp. facilitáciu v smere
podnecovania občianskych aktivít neorganizovaných neformálnych skupín detí a mládeže na
miestnej, regionálnej i celoslovenskej úrovni.
Ďalším problémom v tejto oblasti je nízka organizovanosť detí a mládeže v detských
a mládežníckych občianskych združeniach (podľa údajov z roku 1999 je to iba 6, 1%). Nízky
záujem o členstvo v nich spôsobujú súčasne viaceré faktory. Z časti tento jav možno pripísať
kritickej metareflexii životnej skúsenosti, ktorú ľudstvo získalo v masovej industriálnej
spoločnosti s jej triednou politikou, sociálnymi konfliktmi a partikulárnymi ideológiami,
z časti subjektívnemu preceňovaniu sociálnej funkcie práce (povinnosti), ktorá vychádza
z nevyhnutnosti zamedziť potencionálnemu alebo reálnemu existenčnému ohrozeniu. Jej
dôsledkom je, že v prostredí trhovej ekonomiky mladí ľudia uprednostňujú aktivity užitočné
primárne, prinášajúce finančný, resp. materiálny zisk a odsúvajú činnosti, ktorých zmysel je
síce v nich samých, ale so sekundárnym prospechom. Medzi ne patrí aj členstvo v detských a
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mládežníckych občianskych združeniach. K uvedeným faktorom sa pridružuje i všeobecne
malá informovanosť detí a mládeže o význame tretieho sektora v živote demokratickej
spoločnosti i o obsahovom zameraní občianskych združení, ďalej o význame ich osobného
pôsobenia v občianskych združeniach. Takéto členstvo v konečnom dôsledku vedie k
zmenšovaniu rozdielov medzi spontánnosťou životného štýlu mladých ľudí a kauzalitou
objektívnych procesov v obnove spoločenského

systému,

pretože mládež

sa

ich

prostredníctvom stáva jedným zo subjektov tejto obnovy.
Legitimizácia a nasledujúca legalizácia občianskej participácie mladých ľudí na
centrálnej úrovni sa uplatňuje najmä prostredníctvom koordinačnej funkcie strešnej
organizácie občianskych združení detí a mládeže v SR, ktorou je Rada mládeže Slovenska.
Časť občianskych združení túto jej pozíciu neuznáva a združujú sa pod inými strešnými
organizáciami. Tento stav ešte viac paralyzuje aj tak nedostatočnú koordináciu činnosti
registrovaných občianskych združení.
Ďalšími inštitútmi uplatňovania občianskej participácie v regiónoch sú krajské
regionálne rady mládeže, školské mládežnícke rady na stredných a vysokých školách a detské
a mládežnícke parlamenty. Aj keď ich funkcia ako prostriedkov občianskej participácie
mladých ľudí je významná a žiaduca, realizáciu týchto inštitútov v praxi značne poznamenáva
formálnosť.

Cieľom štátnej politiky je:
•

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, čl. 12, zabezpečiť dieťaťu, ktoré je schopné
formulovať svoje vlastné názory, právo tieto názory slobodne vyjadrovať vo všetkých
záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom dieťaťa musí venovať patričná
pozornosť zodpovedajúca jeho veku a úrovni.

•

Poskytovať dieťaťu možnosť, aby bolo vypočuté v každom súdnom alebo správnom
konaní, ktoré sa ho dotýka, a to buď priamo, alebo prostredníctvom zástupcu alebo
príslušného orgánu, pričom spôsob vypočutia musí byť v súlade s procedurálnymi
pravidlami vnútroštátneho zákonodarstva.

•

Budovať právne a občianske vedomie detí a mládeže.

•

Vymedziť a presadzovať spôsoby občianskej a politickej participácie mládeže v živote
celej spoločnosti, osobitne v regiónoch SR, mestách a na vidieku, so zreteľom na riešenie
konkrétnych problémov.

V tejto

súvislosti vytvárať podmienky na spoluprácu

občianskych združení detí a mládeže a samosprávnych orgánov.
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•

Stimulovať decentralizovaný informačný systém, v rámci ktorého by informácie o
možnostiach a spôsoboch participácie boli prístupné každému záujemcovi v mestách
a obciach.

•

Vytvárať podmienky na činnosť a vzájomnú spoluprácu občianskych združení
v regiónoch.

•

Podporovať činnosť strešných inštitútov detských a mládežníckych občianskych združení
aj na regionálnej úrovni (regionálne rady mládeže).

Spôsoby plnenia cieľov štátnej politiky:
•

Motivovať na občiansku participáciu mladých príslušníkov menšín, ako aj deti a mládež
so špecifickými potrebami (napr. deti občanov, ktorí sa ocitli v hmotnej alebo sociálnej
núdzi, deti so zdravotným postihnutím, deti utečencov, a pod.).
Gestor: MVO, KÚ, OÚ

•

S cieľom podporovať participáciu mladých ľudí na verejnom živote začleniť do obsahu
občianskej výchovy a etickej výchovy na základných a stredných školách aj problematiku
výchovy k aktívnemu občianstvu.
Gestor: MŠ SR

•

V rámci nového územného členenia SR a vzniku nových samosprávnych celkov
zriaďovať detské a mládežnícke parlamenty v každom vyššom územnom celku, resp.
v rámci jednotlivých samospráv v mestách a obciach.
Gestor: MVO, KÚ, OÚ

•

Do činnosti miestnych samosprávnych orgánov začleniť aj mladých ľudí – členov
miestnych občianskych združení.
Gestor: samosprávne orgány

•

Vytvoriť bázu dát spôsobov mládežníckej participácie, možnosti výmenných programov
a grantov.
Gestor: MVO, MŠ SR

•

Naďalej vytvárať podmienky na realizáciu podporných a preventívnych programov, ktoré
sú zamerané na zásadné riešenie postavenia detí a mládeže ohrozených sociálnopatologickými javmi, detí a mládeže zdravotne postihnutých, deti a mládež zo
znevýhodneného sociálneho prostredia v spoločnosti.
Gestor: MŠ SR, MPSVaR SR,
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•

Upraviť možnosti a podmienky na podporu práce neštátnych subjektov, ktoré majú
v predmete svojej činnosti prácu s deťmi, mládežou a ich rodinami.
Gestor: MŠ SR, MPSVaR SR, MŽP SR, MK SR

6. Mobilita mládeže a Európska integrácia

Charakteristika problému
Medzinárodná spolupráca predstavuje jeden z nových rozmerov práce s deťmi a
mládežou, ponúka príležitosť na aktívnu účasť mladých ľudí pri budovaní svetovej
spoločnosti tretieho tisícročia a otvára priestor pre rozvoj jednotlivca cez kolektívne činnosti
vo všetkých oblastiach spoločenského života. V čase, keď sa Slovenská republika aktívne
uchádza o členstvo v EÚ, medzinárodná spolupráca v oblasti mládežníckej práce nadobúda
osobitný význam pre štátnu politiku vo vzťahu k deťom a mládeži.
Politika vzájomnej spolupráce Európskeho spoločenstva v oblasti práce s mládežou sa
začala pred 10 rokmi a vyvolala rozvoj národných a miestnych iniciatív. Vďaka tejto politike
sa EÚ stala ústrednou platformou, ktorá rozšírila svoje pôsobenie od mobility skupín cez
podporu mládežníckych iniciatív až k európskej dobrovoľníckej službe, ktorá predstavuje
mobilitu jednotlivcov. Za toto obdobie kooperačná politika EÚ rozšírila svoje pôsobenie na
nečlenské štáty a zapojila do svojich akcií nových partnerov.
Situáciu v Slovenskej republike vo vzťahu k mobilite mládeže komplikuje niekoľko
faktorov. Medzi základné patrí informovanosť a postoj verejnosti. Tradícia v organizovaní
medzinárodných mládežníckych aktivít je silná v oblasti turistiky. Stále viac je vítaná
medzinárodná spolupráca v oblasti jazykového vzdelávania, štúdia, pracovných stáži a
projektov na zvyšovanie potenciálu v zamestnanosti mladých ľudí. Všeobecný názor na
medzinárodné aktivity v miestnej, komunálnej práci s mládežou je už iný. Považované sú za
luxus a tým sa aj často prehliadajú pri stanovení priorít v práci s deťmi a mládežou.
Význam medzinárodného rozmeru miestnej práce s mládežou sa odzrkadľuje
v možnosti výmeny informácií, dobrej praxe, plánovania a realizácií projektov. Skúsenosti
partnerov pomáhajú pri efektívnejšej identifikácii a riešení problémov. Na základe
medzinárodnej spolupráce sa ľahšie presadzujú zmeny vo vlastnej komunite.
Slabá tradícia na Slovensku vo vzťahu k mobilite mládeže je umocňovaná aj slabou
informovanosťou verejnosti o jej prínosoch pre osobnostný rozvoj mladého človeka a rozvoj
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komunity. Neinformovanosť verejnosti o zmysle dobrovoľníctva a mládežníckej mobility ako
prostriedku neformálneho vzdelávania mladých ľudí sa premieta aj v počte záujemcov o
takýto druh aktivít.
Z uvedeného vyplýva, že svetové trendy v práci s deťmi a mládežou sa dnes prejavujú
v prenose kompetencií z národnej, štátnej úrovne na komunálnu úroveň. Vzhľadom na
prostriedky, ktorým obce a mestá disponujú, je ťažko očakávať, že výrazne podporia
medzinárodné aktivity mládeže. Nedostatočná regionálna podpora sa neprejavuje iba z
materiálnej stránky, ale aj v neochote, neflexibilnosti orgánov samosprávy pri riešení
nefinančných problémov (poskytovanie priestorov, informácii, morálnej podpory).
Medzinárodné výmeny mladých ľudí dodatočne komplikuje nezodpovedajúca
legislatíva, ktorá sťažuje získavanie dlhodobého pobytu a pracovného povolenia
medzinárodným dobrovoľníkom na Slovensku.
Práca s mládežou cez neformálne skupiny sa začína prejavovať ako úspešný spôsob
prevencie negatívnych sociálnopatologických javov. Efektívnosť tejto práce určite závisí od
podmienok, ktoré sú pre ňu vytvorené. Ale okrem problémov vyplývajúcich z nízkej
organizovanosti a nekoncepčnej práce s deťmi a mládežou dôležitú úlohu v tomto procese
majú práve ľudia, ktorí sú v priamom kontakte s mladými ľuďmi.
Kvalitu práce s mládežou v oblasti mobility výrazne ovplyvňuje počet aj pripravenosť
profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou – animátorov. Títo ľudia
zodpovedajú za prípravu, realizáciu a hodnotenie medzinárodných mládežníckych
mobilitných aktivít.
Práca s mládežou vo voľnom čase vyžaduje tvorivý prístup, empatiu, komunikačné
zručnosti, schopnosť pracovať so skupinou. Mládežnícky pracovník v oblasti medzinárodných
výmen okrem uvedených zručností a vedomostí potrebuje dobré jazykové vedomosti,
poznatky z oblasti manažmentu, marketingu a informačných technológií.
Nesmierne dôležité je, aby títo pracovníci boli dostatočne informovaní o možnostiach
a podmienkach medzinárodnej spolupráce. Ďalej je treba, aby vedeli získať nevyhnutnú
finančnú podporu projektov na miestnej, regionálnej, ale aj štátnej úrovni. Zúčastňujú sa aj na
propagácii aktivít a získavaní mládeže pre medzinárodne aktivity. Preto je dôležité, aby sa aj
sami zúčastňovali na medzinárodných výmenných aktivitách, čo by im umožnilo výmenu
skúseností na medzinárodnej úrovni a dalo možnosť vidieť, ako, kde pracujú iní, ako je
organizovaná ich činnosť a aké metódy používajú.
Nedostatočná odborná pripravenosť mládežníckych pracovníkov, ako aj slabé
jazykové vedomosti výrazne znižujú úroveň ich práce. Javí sa potreba organizovať tvorivé
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dielne, kurzy, semináre a prednášky pre týchto ľudí, ktorí sú síce ochotní pracovať
s mládežou, ale chýbajú im potrebné zručnosti. Klasické pedagogické vzdelanie viac kladie
dôraz na formálne metódy práce s deťmi a mládežou, kým títo pracovníci potrebujú okrem
takýchto poznatkov aj vedomosti o neformálnych metódach.
Výmenné medzinárodné aktivity majú veľký význam pri práci s deťmi a mládežou.
Umožňujú mladým ľuďom cestovať a spoznávať iných ľudí. Formou interkulturálnej
skúsenosti medzinárodné projekty ponúkajú mládeži možnosť lepšie porozumieť iným
kultúram, ale aj svojej vlastnej. Motivujú mladých ľudí, aby študovali, podporujú ich snahu
učiť sa cudzie jazyky a získavať špecifické pracovné zručnosti. Ľudia, ktorí sú súčasťou
týchto projektov, ľahšie sa zamestnávajú, bez problémov môžu prijímať zahraničné návštevy
alebo vycestovať do zahraničia. Prejavujú väčšiu tolerantnosť voči pluralite názorov, sú
otvorenejší.
Mladí ľudia prejavujú záujem o medzinárodné výmenné projekty. Všeobecne však
prevláda slabá informovanosť o možnostiach zúčastniť sa na nich. Aktuálne sú predsudky, že
do zahraničia môžu cestovať len výborní študenti alebo mladí ľudia so špeciálnymi
schopnosťami. Situácia je však iná. Podporujú sa práve projekty zamerané na mobilitu
znevýhodnenej mládeže, zdravotne postihnutej mládeže, nezamestnanej mládeže, príslušníkov
etnických menšín, mládeže s problémami v správaní. Práca v medzinárodnom rozmere
zameraná práve na tieto cieľové skupiny má veľký význam pri prevencii negatívnych
sociálnych

javov.

Medzinárodné

výmeny

mladých

ľudí

dodatočne

komplikuje

nezodpovedajúca legislatíva, ktorá sťažuje získavanie dlhodobého pobytu a pracovného
povolenia medzinárodným dobrovoľníkom a medzinárodným študentom, ktorí sa zúčastňujú
na recipričných pracovných programoch v Slovenskej republike.
Slabá mobilita mládeže na Slovensku podporuje vytváranie a pretrvávanie predsudkov
o príslušníkoch iných národov a kultúr. Prevencia nacionalistických, xenofóbnych a
rasistických prejavov predstavuje významnú oblasť spoločenského života. Vzhľadom na to,
že Slovensko ašpiruje na členstvo v EÚ, hrozí nepripravenosť a neochota mladých ľudí
pracovať v multikulturálnom prostredí. Skúsenosti s prácou v takýchto tímoch zbavujú
mladých ľudí predsudkov a netolerantných etnických postojov.
Všeobecná tendencia svetovej globalizácie núti ľudí, aby spoznávali prácu a výsledky
iných. Medzinárodná výmena poskytuje priestor na kreatívne riešenie otázok a problémov
nielen mladých ľudí, ale aj celej spoločnosti. Mládež dostáva šancu rozvinúť a vyjadriť svoju
tvorivosť, iniciatívu a rozvíjať svoje schopnosti na základe vlastnej, ale aj cudzej skúsenosti.
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Cieľom štátnej politiky je:
•

Zmeniť verejnú mienku o význame a prínosoch mládežníckej mobility na celkový rozvoj
mladého človeka.

•

Vytvárať u detí a mládeže povedomie rôznorodosti a mnohotvárnosti kultúr, ako aj
vzájomnej tolerancie kultúr sveta; podporovať kultúru mieru.

•

Zvýšiť

záujem

mladých

ľudí,

najmä

na

vidieku,

o

medzinárodné

výmeny

a dobrovoľníctvo.
•

Upraviť legislatívu v oblasti mobility, tzn. legislatívu pri vysielaní a hosťovaní
dobrovoľníkov programu MLÁDEŽ a pri recipročných pracovných programoch pre
študentov.

•

Vytvárať nové kontakty a väzby na organizovanie medzinárodných mládežníckych aktivít
medzi slovenskými a zahraničnými subjektmi.

•

Vychovávať (vzdelávať), školiť profesionálnych aj dobrovoľných mládežníckych
pracovníkov (animátorov) pre oblasť medzinárodných mobilitných aktivít.

•

Zlepšiť jazykovú pripravenosť mládežníckych pracovníkov.

•

V obciach a mestách vytvoriť funkciu profesionálneho pracovníka s mládežou, miestne
a mestské otvorené kluby, ktoré poskytnú priestor na stretávanie sa aj neformálnych
skupín mládeže.

•

Zlepšiť informovanosť o finančných zdrojoch podporujúcich medzinárodnú mobilitu
mládeže.

•

Usilovať sa o zmenu verejnej mienky o cieľových skupinách, ktoré sú predmetom
mládežníckej mobility.

•

Prevencia nacionalistických, xenofóbnych a rasistických prejavov mladých ľudí.

•

Zlepšiť jazykovú pripravenosť účastníkov mládežníckych mobilitných aktivít.

•

Podporovať tvorivosť a iniciatívu mladých ľudí pri riešení problémov nielen svojej
skupiny, ale aj celej spoločnosti.

•

Podnecovať mobilitné aktivity zamerané na skupiny znevýhodnenej mládeže.

•

Informovať o prínosoch mládežníckych mobilitných aktivít v boji proti prejavom
intolerancie.

•

Zvýšiť informovanosť mládeže o európskej integrácii.

•

Podporovať prejavy solidarity mládeže v rámci Európy i v širšom svetovom meradle.
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Spôsoby plnenia cieľov štátnej politiky:
•

Zabezpečiť vzdelávanie o prínosoch medzinárodných mládežníckych mobilitných aktivít
zameraných na rôzne subjekty a cieľové skupiny (učitelia, vedúci mládežníckych skupín,
MVO, rodičia, predstavitelia samospráv a pod.).
Gestor: MŠ SR, KÚ, OÚ v spolupráci s
MVO

•

Realizovať špecializované stretnutia pre zástupcov samospráv a štátnej správy (pre
pracovníkov zodpovedných za mládež) o mobilite mladých ľudí a jej význame.
Gestor: MŠ SR, KÚ, OU v spolupráci s
MVO a samosprávou

•

V rámci reformy zvýšiť kompetencie miest a obcí a definovať ich povinnosti v oblasti
zabezpečenia využitia voľného času mladých ľudí (mestskí pracovníci s mládežou,
zriaďovanie otvorených klubov a pod.).
Gestor: MŠ SR v spolupráci s MVO a
samosprávou

•

Upraviť legislatívu v oblasti mobility mládeže, t. j. legislatívu pri vysielaní a hosťovaní
dobrovoľníkov programu MLÁDEŽ a pri recipročných pracovných programoch pre
študentov.
Gestor: podpredseda vlády pre európsku integráciu, MV
SR, podpredseda vlády pre legislatívu

•

Realizovať projekty špecializovaných inovačných štúdií pre profesionálnych a
dobrovoľných pracovníkov s mládežou zamerané na oblasť prípravy skupín mládeže na
realizáciu mobilitných aktivít. Do obsahu školení zahrnúť aj základné jazykové kurzy.
Gestor: MŠ SR, MC, VŠ v spolupráci s
MVO

•

Propagovať metódy práce dôležité pri príprave medzinárodných aktivít (ako prezentovať
organizáciu/skupinu, budúce plány a ako efektívne zorganizovať a uskutočniť kontaktné
stretnutie alebo inú aktivitu vedúcu k dlhodobej spolupráci).
Gestor: MŠ SR v spolupráci s MVO

•

Publikáciami alebo formou internetovej stránky propagovať rozličné finančné zdroje,
odkazy na rôzne informačné zdroje a internetové stránky.
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Gestor: MŠ SR,
•

Informovať o prínosoch mládežníckych mobilitných aktivít pri rozvíjaní a uvedomovaní si
vlastných schopností a hodnôt.
Gestor: MŠ SR v spolupráci s MVO

•

Vnášať medzinárodný rozmer do projektov zameraných na deti a mládež.
Gestor: MK SR, MZV SR, MŠ SR
v spolupráci

s MVO

a

Sekretariátom

Slovenského výboru UNESCO,
•

Využívať štátne grantové programy na podporu mobility detí a mládeže v oblasti kultúry
a športu.
Gestor:

MŠ SR, MK SR v spolupráci

s MVO
•

Zriadiť jednotný informačný systém v oblasti mobility a európskej integrácie, využívajúc
informačné kanály, ako je INFOVEK, Koxo, Mládež, KÚ, CVČ, samosprávu.
Gestor: MŠ SR, podpredseda vlády pre
európsku integráciu

•

Realizovať dlhodobú mediálnu kampaň prístupnú mladým ľuďom o integrácii do
Európskej únie (pútavé a prístupné publikácie, štátne verejnoprávne médiá, informácie aj
prostredníctvom formálneho vzdelávania, využiť existujúce informačné subjekty, ako
ICM, Európske informačné centrum pri Delegácii EK v SR).
Gestor: MŠ SR, podpredseda vlády pre
európsku integráciu

•

Využiť Smernicu MŠ SR o finančnej podpore OZ detí a mládeže a vládne bilaterálne
dohody na podporu mobility tak, aby sa zlepšila informovanosť, vyjasnili sa procedúry
a kritériá a určila sa výška predpokladaných finančných prostriedkov.
Gestor: MŠ SR v spolupráci s MVO

•

Zakomponovať do agendy stretnutí krajín V4 a Stredoeurópskej iniciatívy otázku
spolupráce v oblasti mobility mládeže.
Gestor: MŠ SR, MZV v spolupráci s
MVO

•

Poskytovať mladým ľuďom priestor, aby mali podiel na ochrane vlastného, ale aj
svetového kultúrneho dedičstva.
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Gestor: MK SR, MŠ SR v spolupráci
s MVO a Sekretariátom Slovenského
výboru UNESCO

Záver:

Koncepcia štátnej starostlivosti o deti a mládež bola vypracovaná z rozsiahleho
podkladového materiálu jednotlivých ministerstiev, verejnoprávnych inštitúcií a výskumných
pracovísk a konfrontovaná s podobnými materiálmi vypracovanými v Nemecku, Česku,
Švédsku a Rusku.
Hlavným zámerom koncepcie je vytýčenie stratégie komplexného riešenia problémov
detí a mládeže s dôrazom na faktory podpory, starostlivosti, resp. ochrany štátu. Koncepcia
poukazuje zároveň na skutočnosť, že štát nie je a ani nemôže byť jediným subjektom
saturujúcim život detí a mládeže. Deti a mládež nie sú len objektom štátnej starostlivosti,
ochrany a podpory, ale aj činným subjektom aktívne vstupujúcim do demokratizačných
procesov v spoločnosti.
V koncepcii sú vymedzené najzávažnejšie a najaktuálnejšie oblasti štátnej politiky
voči deťom a mládeži. Je zámerne rozpracovaná ako prierezová, neobmedzuje sa iba na
oblasť patriacu do pôsobnosti MŠ SR, ale aj na ďalšie rezorty, ktoré predložili rad podkladov,
ale aj návrhov, pripomienok a námetov.
Koncepcia zahŕňa oblasti:
•

vzdelávania a výchovy detí a mládeže, a to najmä v rovine reflexie megatrendov vývoja
spoločnosti v systéme inštitucionálnej výchovy a eliminácie nedostatkov v kurikule,
riadiacej a personálnej politike škôl a školských zariadení, špeciálnopedagogickej,
psychologickej a poradenskej starostlivosti; v uskutočňovaní dištančného vzdelávania a
pedagogického výskumu;

•

práce, prípravy na budúce povolanie a sociálnej integrácie mládeže, najmä v rovine
prepojenosti medzi požiadavkami zamestnávateľských subjektov a školským systémom,
zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím aj sociálnej integrácie jednotlivcov
s inými špeciálnymi potrebami

a v tejto súvislosti zabezpečenia rovnosti príležitostí

získať zamestnanie všetkým občanom;
•

životného štýlu detí a mládeže so zreteľom na optimálne rozvíjanie a využívanie
všetkých pozitívnych biologických, psychických a sociálnych vlastností a schopností
mladých ľudí, potlačovanie a vylúčenie expozícií škodlivých faktorov postihujúcich
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fyzické a duševné zdravie detí a mládeže, so zreteľom na ich výchovu k zdravému
spôsobu života, pre ktorý je typický harmonický vzťah s prírodou i medzi ľuďmi a
národmi navzájom, na orientáciu a voľbu spôsobu využívania voľného času a mediálnej
politiky;
•

občianskej a politickej participácie detí a mládeže, kde reaguje najmä na problémy
v zakladaní a činnosti občianskych združení aj organizovaní detí a mládeže v nich i
s funkčnosťou inštitútov uplatňovania občianskej participácie v regiónoch;

•

mobility detí a mládeže ako jedného z nových rozmerov práce s deťmi a mládežou, kde
je treba klásť dôraz na informovanosť a postoje verejnosti, na prenos kompetencií
z národnej, štátnej úrovne na komunálnu úroveň, na pripravenosť profesionálnych a
dobrovoľných pracovníkov s mládežou na prevenciu nacionalistických, xenofóbnych a
rasistických prejavov;
V štátnej politike vo vzťahu k deťom a mládeži sa reflektujú vonkajšie a vnútorné

funkcie štátu bez paternalistického vplyvu, ktoré smerujú predovšetkým k ochrane
spoločenských podmienok života detí a mládeže, podpore ekonomickej a sociálnej existencie
a rozvoju spoločenských vzťahov mladých ľudí. Dôležitosť koncepcie preto spočíva
v koordinácii a vymedzení hlavných aktivít, ktorým sa majú venovať jednotlivé rezorty,
samospráva aj mimovládne organizácie. Určujúcim prvkom v tejto činnosti je Rada vlády pre
deti a mládež.
Zaoberať sa deťmi a mládežou čo najintenzívnejšie znamená predovšetkým pracovať
na tom, aby mladí ľudia mali šancu v budúcom období zmeniť celkovú demografickú situáciu
v našej krajine.
Terminologický glosár
Mobilita mládeže
Forma interkultúrnej skúsenosti, ktorá ponúka príležitosť na aktívnu účasť mladých
ľudí na budovaní svetovej spoločnosti tretieho tisícročia a otvára priestor rozvoju jednotlivca
cez kolektívne činnosti vo všetkých oblastiach spoločenského života. Prostriedok na
porozumenie iným kultúram, ale aj svojej vlastnej.
Občianska participácia
Vyjadruje právo mladých ľudí zúčastniť sa na procese ovplyvňovania základných
podmienok a procesov, ktoré sa úzko dotýkajú života spoločnosti. Mládež sa zúčastňuje na
formovaní politiky štátu, regiónu či obcí. Je to jeden z dôležitých predpokladov osvojovania
si príslušných práv a z toho vyplývajúcej zodpovednosti.
Prevencia
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V najširšom zmysle slova ide o predchádzanie istým (spravidla škodlivým) vplyvom.
Termín sa najčastejšie používa vo vzťahu k poruchám zdravia a sociálno-patologických
javov. Predmetom prevencie je spôsob, akým možno problém riešiť v celej kontinuite
špecifických a nešpecifických prejavov vrátane individuálnych a spoločenských dimenzií
problému.
Sociálna prevencia
Vytváranie priaznivých spoločenských podmienok v oblasti ekonomickej, sociálnej,
výchovno-vzdelávacej, kultúrnej, v oblasti zamestnanosti, podmienok na využitie voľného
času, rastu životnej úrovne, duchovného rozvoja, humanizácie, skvalitňovania spôsobu života
spoločnosti ako celku, sociálnych skupín, ako aj podmienok na socializáciu a sociálnu
integráciu každého jednotlivca.
Voľný čas
Súhrn činností, ktoré človek môže robiť podľa vlastnej vôle buď aby si odpočinul,
alebo sa zabavil, rozvinul svoje znalosti, svoju dobrovoľnú spoločenskú účasť alebo svoju
tvorivú schopnosť potom, čo sa uvoľnil od svojich pracovných, rodinných a spoločenských
záväzkov.
Výchova
Príprava detí a mládeže na život a prácu v danej spoločnosti, privádzanie k vyššiemu
stupňu kultúry, aby si každý člen spoločnosti osvojil určitú sústavu vedomostí, zručností a
návykov na uspokojenie osobných potrieb, záľub a záujmov a na osoh danej spoločnosti ako
celku. Výchova úzko súvisí s názorom na svet, so životnou filozofiou a hodnotovou
orientáciou jednotlivca.
Vzdelávanie
Zámerné, cieľavedomé a systematické pôsobenie s cieľom získať isté vedomosti,
zručnosti, návyky, spôsoby správania a osobnostné vlastnosti.
Životný štýl
Súhrn životných foriem, ktoré dosiahli jednotný výraz a vyjadrujú tak cítenie skupiny,
národa alebo celej ľudskej spoločnosti v určitom historickom okamihu.
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