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ANOTOVANÝ ZOZNAM REFERENČNÝCH DOKUMENTOV SÚVISIACICH S TVORBOU 
KONCEPCIE ROZVOJA PRÁCE S MLÁDEŽOU NA ROKY 2015 - 2021 
 
 
1.) Socio-economic scope of youth work in Europe 2007  

http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1668203/study_Final.pdf/642c51c1-34d7-4f03-
b593-317bf1812009   
Štúdia financovaná v spolupráci Rad Európy a Európskej komisie (Partnership on youth) 
Prvá definícia práce s mládežou a oficiálne triedenie aktivít a mapovanie zdrojov, systémov, 
účasť mladých ľudí, pracovníkov s mládežou atď.  
 
2.) Stratégia EU pre mládež: investovanie a posilnenie postavenia mládeže 2010 – 2018 
https://www.iuventa.sk/files/documents/legislativa/2010_2018_strategia_eu_spoluprace_v_obl
asti_mladeze.pdf  
 
Dokument bol prijatý 27. novembra 2009 a významne prehodnocuje politiku voči mládeži v rámci 
Európskej únie. V rámci každého cieľa sa navrhujú dve alebo tri „oblasti činnosti“ s čiastkovými 
cieľmi na prvé tri roky 2010 – 2012. Každá oblasť obsahuje súbor možných špecifických opatrení, 
ktoré môžu podniknúť členské štáty a/alebo Komisia. Oblasti činnosti: vzdelávanie, zamestnanie, 
tvorivosť a podnikavosť, zdravie a šport, participácia, sociálne začlenenie, dobrovoľníctvo, 
mládež a svet.  
 
Práca s mládežou je oficiálne pomenovaná ako horizontálna priorita, ktorá má potenciál 
pomáhať riešiť výzvy v jednotlivých oblastiach nielen v tradičných ako je participácia či 
dobrovoľníctvo.  
 
3.) Deklarácia prvého európskeho konventu k práci s mládežou ( mládežníckej práci) - 2010. 
https://www.iuventa.sk/files/documents/legislativa/2010_deklaracia_konvent_praca_s_mladez
ou_2010iuventa_%5B1%5D.pdf  
 
Deklarácia vznikla za belgického predsedníctva EÚ. Zaoberá sa zmapovaním aktuálnych výziev 
mládežníckej práce v Európe a jej smerovania do budúcnosti. Navrhuje lepšiu spoluprácu medzi 
orgánmi štátnej správy a zástupcami mládežníckych organizácií pri vytváraní mládežníckej 
politiky, väčšiu mieru medzisektorovej spolupráce pri realizácii práce s mládežou, definuje 
potrebu väčšieho množstva informácií o dopadoch práce s mládežou či lepšej pripravenosti 
pracovníkov s mládežou na kultúrne rôznorodé skupiny mládeže. Ďalej sa venuje otázkam 
kvality, kompetencií i uznania práce s mládežou, nabáda k väčšej mobilite a vytváraniu sietí. Jej 
súčasťou sú aj otázky trvalo udržateľného rozvoja a financovania práce s mládežou.  
 
4.) Rezolúcia Rady Európskej únie o práci s mládežou 2010 
https://www.iuventa.sk/files/documents/4%20iuventa/aktualne_dok_stranka/uznesenie%20rad
y%20eu%20o%20praci%20s%20mladezou.pdf  
 
Potvrdzuje odkaz Prvého Európskeho konventu o práci s mládežou v legislatívne silnejšej forme.  
 
5.) Výstupy z konferencie Mládež 2030: Prúty a architekti (2013) 
http://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA/Mladez-2030.alej  
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Konferencia začala proces harmonizácie pohľadov rôznych aktérov práce s mládežou na 
Slovensku. Vznikla prvá definícia, 5 animovaných videí s prezentáciou hlavných odkazov pre 
verejnosť súvisiacich s uznávaním práce s mládežou.  
 
6.) Výstup z konferencie Fórum inovatívneho učenia: podpis Deklarácie o uznávaní neformálneho 
vzdelávania v práci s mládežou (2013) 
http://www.iuventa.sk/files/documents/4%20iuventa/publikacie/ilf_krok_za_krokom/___krok_z
a_krokom_web.pdf  
 
Cieľom konferencie bolo priblížiť proces a formy neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, 
zabezpečiť výmenu skúseností a prezentovať prínosy práce s mládežou najmä v oblasti 
zvyšovania kompetencií mladých ľudí.  
 
7.) Závery Rady EÚ o prínose kvalitnej práce s mládežou k rozvoju, kvalite života a sociálnemu 
začleňovaniu mladých ľudí (2013) 
https://www.iuventa.sk/files/documents/4%20iuventa/aktualne_dok_stranka/council%20conclu
sion%20on%20quality%20of%20youth%20work.pdf  
 
Závery z mája 2013 uznávajú prínos kvalitnej práce s mládežou k rozvoju mladých ľudí a 
odporúčajú ďalšie opatrenia do budúcnosti. Zároveň sú základom na zriadenie expertnej skupiny 
ku kvalite práce s mládežou, kde Slovensko zastupuje Tomáš Pešek a výstupy tejto skupiny by sa 
mali premietnuť do navrhovaných zmien v oblasti práce s mládežou na Slovensku. Správa bude k 
dispozícii v koncom apríla 2015.  
 
8.) Youth Employment Initiative. Záruky pre mladých (2013) 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes  
 
Explicitne pomenovaná potreba partnerstva tých, ktorí riešia otázku zamestnanosti mládeže s 
tými, ktorí sa mládeži venujú v iných oblastiach napr. práca s mládežou. Ide predovšetkým o 
úlohu práce s mládežou identifikovať skupiny mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, vyhľadávať 
ich a motivovať k zapojeniu sa do opatrení na podporu zvýšenia zamestnanosti mladých ľudí. 
Expertná skupina, zriadená Európskou komisiou na základe výzvy Litovského predsedníctva na 
konci roku 2015 predstaví správu s analýzou možností práce s mládežou pri riešení výziev 
mladých ľudí počas prechodu zo školy na pracovný trh. Slovensko zastupuje Jana Miháliková.  
 
9.) Štúdia Práca s mladými ľuďmi: Hodnota práce s mládežou v EÚ (EN) - 2014 
https://www.iuventa.sk/files/documents/4%20iuventa/aktualne_dok_stranka/youth_work_rep
ort_en.pdf  
 
Štúdia o práci s mládežou v Európskej únii, rozširuje existujúcu definíciu, rieši tému "pracovník s 
mládežou", analyzuje jej hodnoty a aj čo prináša práca s mládežou pre spoločnosť.  
 
10.) Správa Rozvoj kreativity a inovácie mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania 
na posilnenie ich zamestnateľnosti (EN) (2014) 
http://ec.europa.eu/youth/news/2014/documents/report-creative-potential_en.pdf  
 
Aj keď v názve správy sa nenachádza slovo "práca s mládežou" , celý dokument je hneď od 
začiatku zameraný na prostredie, ktoré je známe svojím neformálnych vzdelávaním - práca s 
mládežou. Expertná skupiny vznikla na podnet Dánskeho predsedníctva. Slovensko zastupovala 
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Jana Miháliková. Správa analyzuje možnosti neformálneho vzdelávania (v práci s mládežou) ako 
možnosť pre zvyšovanie zamestnateľnosti mladých ľudí. Prináša horizontálne odporúčania a 
viacero príkladov ilustratívnej praxe z krajín Európskej únie.  
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11.) 3. Európske Fórum o vzdelávaní, odbornej príprave a mládeži (EN) - 2014 
http://ec.europa.eu/education/events/2014/doc/etyf-report_en.pdf  
 
Konzultačný nástroj Európskej komisie, kde sa oficiálne (po dlhoročnom boji) jedným dychom 
hovorí o vzdelávaní a o práci s mládežou ako rovnocenných aktéroch pri výchove mladých ľudí v 
EÚ. Je to veľký zlom vo vnímaní najmä formálneho vzdelávania a k postupnému uznaniu 
potenciálu práce s mládežou (pozri časť Next steps, Key message 1).  
12.) Stratégia Slovenskej republiky o mládeži na roky 2014 - 2020 (2014) 
http://www.iuventa.sk/files/documents/4%20iuventa/aktualne_dok_stranka/strategia_pre_mla
dez_schvalena_vladou_sr.pdf  
 
Na rozdiel od Stratégie EU o mládeži prezentuje prácu s mládežou nielen ako horizontálnu 
prioritu, ale aj ako samostatnú oblasť mládežníckej politiky, ktorá podobne ako ostatné, má 
definované svoje strategické ciele, vychádzajúce z analýzy a regionálnych konzultácií. 
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