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ÚVOD
Si vo veku od 15 do 30 rokov?

Organizuješ alebo sa dobrovoľne angažuješ v organizovaní podujatí pre mládež? 
Alebo si pracovník s mládežou?

,,Áno, aj teba sa to týka - mládežnícka politika!”

Ak  si  aspoň na jednu z vyššie uvedených otázok odpovedal „áno“, táto publikácia je v tých správnych rukách. 
Dozvieš sa v nej v skratke to,  čo v skutočnosti tá mládežnícka politika je, koho sa týka,  kde sa s ňou stretávame 
a ako to v súčasnosti v našom kraji funguje. Pozrieme sa na to, čo mládež vo svojom voľnom čase preferuje, aké 
má možnosti, ale aj s akými aktuálnymi problémami zápasí.

Košický kraj je rozlohou 6 754,51 km2 tretí najväčší kraj na území Slovenskej republiky, hraničiaci s dvoma kraji-
nami.1 Na juhu sa nachádza štátna hranica s Maďarskou republikou (župa Borsód-Abaúj-Zemplén), ktorá je vnú-
tornou hranicou v rámci Schengenského priestoru. Na východnej strane Slovensko susedí s Ukrajinou – Zakar-
patskou oblasťou, ktorá je vonkajšou Schengenskou hranicou. Košický kraj susedí zo severu s Prešovským krajom 
a zo západu s krajom Banskobystrickým. Z pohľadu národnej úrovne je poloha Košického kraja relatívne výhodná. 
Košický kraj sa zároveň nachádza v hraničnom pásme Európskej únie.

 Počtom 793 508 žijúcich obyvateľov na jeho území je druhým najľudnatejším krajom v Slovenskej republike. 
Na základe výsledkov z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov  SR žije v Košickom kraji 323 037 mladých 
ľudí vo veku od 0 do 30 rokov.2  Deti a mládež predstavujú 40,71 % z celkového počtu obyvateľov Košického kraja. 
A teda mládežnícka politika  a rozhodnutia s ňou spojené majú priamy dopad na kvalitu života 40 % obyvateľov 
v našom kraji. 

1  Štatistický úrad Slovenskej republiky, Databáza regionálnej štatistiky – RegDat,  [online]      
http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/index.htm
2  Vekové zloženie obyvateľstva v krajoch (RŠÚJ 3 / NUTS 3) Slovenskej republiky podľa pohlavia, vekových skupín a vybraných ukazovateľov 
veku k 1. 1. 2012 a k 31. 12. 2012 a stredný stav obyvateľstva [online] 
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=19143

Regionálne konzultácie k Stratégii SR pre mládež 2014-2020, Košice, 14. jún 2013 / Autor Martin Boršč
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Publikácia ti priblíži, akú úlohu v súčasnosti zohráva vo vzťahu k problémom mladých globálne vzdelávanie, Ná-
rodný projekt PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie a Tematické centrum mládeže. Dozvieš 
sa,  prečo je dôležité pracovať s mladými v témach globálnych problémov neformálnym spôsobom. 

Dôvodom, prečo práve v Košickom kraji Tematické centrum mládeže prispeje k rozšíreniu myšlienok globálnej 
spoluzodpovednosti, je multietnické a multikultúrne pozadie regiónu. Zároveň je Košický kraj hraničným krajom 
Európskej únie a vzniká prirodzená potreba posilniť globálnu zodpovednosť a globálne povedomie mladých ľudí. 
Mladí sú súčasťou jednej planéty a problémy sveta ako celku i jednotlivých regiónov či ľudí sa ich všetkých týkajú.

1 STAV MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY V KOŠICKOM KRAJI 

1.1 Čo je mládežnícka politika?
Všetko to, čo má priamy alebo nepriamy dopad na kvalitu života mladého človeka:
•	 vstup na pracovný trh,
•	 voľný čas, 
•	 vzdelávanie,
•	 kultúra a šport,
•	 sociálna ochrana,
•	 participácia,
•	 zdravie.

Sústreďuje sa na odbúravanie prekážok, ktorým mladí ľudia čelia v období prechodu z detstva do dospelosti 
a na vytvorenie priestoru pre mladých ľudí aktívne sa podieľať na zmenách v rôznych oblastiach spoločenského 
života (sociálnej, kultúrnej, politickej a ekonomickej). 

1.2 Aký je stav v Košickom kraji? 
Existuje viacero možností participácie mladých ľudí a spôsobov ako v nich vzbudiť záujem o veci verejné. Uvedie-
me tie najdôležitejšie z nich. 

 Demonštrácia perzskej komunity v Holandsku / Zdroj: Wikipédia         Manifestácia v Bastile za skutočnú demokraciu / Zdroj: Wikipédia 
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Žiacke a študentské parlamenty (rady)

V rámci kraja funguje 26 žiackych školských rád (parlamentov). Mladí ľudia tu majú priestor prezentovať názory 
a záujmy svojich spolužiakov a presadzovať ich na rokovaniach s vedením školy. Tieto parlamenty sú prirodzenou 
formu učenia sa demokracii, ktorá je  reálnou možnosťou na zvýšenie záujmu mladých ľudí o verejné dianie.

Dobrovoľnícke organizácie

Mladí v nich vykonávajú verejne prospešnú činnosť, dobrovoľne  a v prospech druhých bez nároku na odmenu, 
čím získavajú priestor na sebarealizáciu, efektívne trávenie voľného času, pocit užitočnosti a zmysluplnosti z vy-
konanej práce. 

Regionálne centrá mládeže, centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti

Zabezpečujú výchovnovzdelávaciu činnosť v rámci voľného času a to prostredníctvom rozvoja záujmov detí 
a mládeže.

Rada mládeže Košického kraja

Sieťuje a združuje neziskové organizácie, občianske združenia a neformálne skupiny mladých ľudí, ktoré vyvíjajú 
činnosť a aktivity v prospech mládeže v Košickom kraji. Venuje sa práci s mládežou v témach dobrovoľníctva, 
mládežníckej politiky, ľudských práv, neformálneho vzdelávania a medzinárodnej spolupráce. 

1.3 Aké sú silné stránky regiónu?
Pozitívom v oblasti mládežníckej politiky v Košickom kraji je snaha kompetentných orgánov venovať sa tejto pro-
blematike. Prijaté koncepčné materiály3 a opatrenia týkajúce sa mládeže riešia dôležité oblasti života mladých ľudí.

Zisk titulu EHMK (Európske hlavné mesto kultúry 2013) podporil prílev investícií, realizáciu rôznych kultúrnych 
a spoločenských projektov orientovaných aj na mládež.  Pomohol k vytvoreniu tzv. inkubátorov, teda priestorov, 
v ktorých sa koncentrujú organizácie pracujúce s mládežou ako Kasárne Kulturpark alebo projekt SPOTS.

Kasárne Kulturpark

Rekonštrukciou areálu bývalých kasární a vojenských skladov došlo k vybudovaniu multižánrového kultúrneho 
centra. Kulturpark poskytuje priestor na tvorbu a prezentáciu súčasnej kultúry a umenia v oblasti hudby, vizuál-
neho umenia, literatúry, filmu, divadla a tanca. Podporená je tým aj mobilita mladých smerom do zahraničia 
a naopak.

Súčasťou parku je multimediálne a interaktívne centrum Steel Park – kreatívna výstava z prostredia továrne, tzv. 
„príbeh ocele“. Interaktívna výstava ponúka návštevníkom vyskúšanie si  exponátov – ovládanie elektromagne-
tického žeriavu, vysokozdvižnej plošiny či konštruovanie auta na výrobnej linke pomocou 3D technológii. 
Areál kasární poskytuje priestory pre subjekty zamerané na vzdelávacie aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu, 
súčasného umenia a nových médií. Je zároveň dejiskom rôznych podujatí orientovaných na mládež, napr. po-
dujatie „Mládež v pohybe“, Iniciatíva Európskej komisie venovaná téme vzdelávania a pracovných príležitostí 
pre mladých ľudí najmä vo veku 15 až 30 rokov.

3 http://web.vucke.sk/files/skolstvo/ap-prace-mladezou-2015-2016.pdf. 23 st.,  2014. [online]
http://web.vucke.sk/files/skolstvo/akcny_plan_rozvoja_prace_s_madezou_ksk_na_obdobie_rokov_2012-2014.pdf
Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 2015 – 2020, 25 st., 2014. [online]
http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/koncepcne-materialy.html
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SPOTS

Realizáciou projektu SPOTS došlo k premene nepoužívaných výmenníkových staníc tepla na komunitné a kul-
túrne centrá. Tieto centrá zabezpečujú transfer kultúry z centra do predmestí a sídlisk mesta Košice. Sú centrami 
komunitného rozvoja, občianskej participácie, centrami rozvoja dobrovoľníctva, podpory formálnych a nefor-
málnych skupín obyvateľov, napr. komunitná záhrada, Vedecká kaviareň,  Vedecký brloh (interaktívne prednášky  
vedcov pre deti, na ktorých spájajú vedu s hrou), vernisáže, výstavy a pod. 

1.4 Región v číslach
V Košickom kraji pôsobia centrá voľného času v každom okresnom meste. Ponúkajú viac ako 280 možností trá-
venia voľného času so zameraním na rôzne cieľové skupiny od najmenších až po mládež vo veku do 30 rokov. Ide 
predovšetkým o voľnočasové aktivity rozvíjajúce záľuby mladých a zmysluplné trávenie voľného času. 

Košický kraj je sídlom mnohých vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, čo predstavuje potenciál pre prácu s mláde-
žou.  Je zároveň vysokoškolským centrom. Koncentruje sa tu množstvo mladých ľudí rôznych kultúr a národností 
z rôznych kútov Slovenska a sveta. 

V Košiciach pôsobí 6 univerzít a vysokých škôl: 
•	 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 
•	 Technická univerzita v Košiciach, 
•	 Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
•	 Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 
•	 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 
•	 Ekonomická univerzita v Bratislave (podnikovo hospodárska fakulta v Košiciach).

Kulturpark Košice, marec 2015 / Autor Martin Boršč
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1.5 Aké sú možnosti využitia voľného času pre deti 
        a mládež v Košickom kraji?
V súčasnosti je paleta možností trávenia voľného času v Košickom kraji veľmi bohatá a rôznorodá. Avšak často 
nereflektuje aktuálne požiadavky spoločnosti, v ktorej mladí ľudia žijú a nereaguje na aktuálne problémy. 

Čo mládež preferuje?

Mládež preferuje najmä  aktívny spôsob trávenia voľného času prostredníctvom rôznych športových klubov alebo 
krúžkov v CVČ. Najväčší záujem je o záujmové útvary zamerané na tanec (hip – hop, break dance, ľudové tance, 
balet a pod.), šport (futbal, basketbal, floorball), pohybové krúžky (zumba, aerobik, bojové umenia). Teda aktivi-
ty zamerané hlavne na rozvoj fyzickej stránky mládeže. 

Rozmanitosť a množstvo ponúkaných aktivít závisí vo veľkej miere od miesta, respektíve spádovej oblasti, v ktorej 
mládež žije.

Poznajú mladí svoje možnosti?

Aj napriek širokej škále ponúkaných voľnočasových aktivít  v kraji skoro 60 % mladých ľudí 5 nepozná, resp. nemá 
informáciu o inštitúciách vo svojom okolí, ktoré sa podieľajú na vytváraní podujatí, projektov na zatraktívnenie 
voľného času alebo práce s mládežou. Mladí zároveň nevedia, kde majú tieto informácie hľadať. 

1.6 S akými problémami mladí ľudia v kraji zápasia?
Mladí ľudia zápasia predovšetkým s vysokou mierou nezamestnanosti, ktorá však nie je len slovenským fenomé-
nom. Bojuje s ňou celá Európa. S touto situáciou úzko súvisí fakt, že formálne vzdelávanie sa nestíha prispôsobo-
vať reálnym požiadavkám rýchlo meniacej sa spoločnosti. 

Mladí ľudia cítia, že škola ich nepripravuje na prax, z čoho sú prirodzene frustrovaní. Žijeme v dobe rýchlych 
zmien, informácií je veľa, nie je ľahké sa v nich zorientovať.  Tlak zo strany požiadaviek pracovného trhu a spo-
ločnosti je veľký. 

4  Úrad Košického samosprávneho kraja, Dotazník pre žiakov stredných škôl mapujúci záujem o voľno časové aktivity, formálne a neformálne 
vzdelávanie, 2008. [online] 
http://zastupitelstvo.vucke.sk/Dokumenty/2008/22-2008/dokument1155%20zast22bod10-5pril1.pdf
http://zastupitelstvo.vucke.sk/Dokumenty/2008/22-2008/dokument1155%20zast22bod10-5pril2.pdf
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2 „AJ NÁS SA TO TÝKA“ – PODPORA 
   A ROZVOJ GLOBÁLNEHO VZDELÁVANIA

2.1 Prečo práve globálne 
        vzdelávanie?
Prioritnou témou sa v Košickom kraji stala téma globálne-
ho vzdelávania. Výberu tejto témy predchádzala analýza 
inštitúcií, subjektov pôsobiacich v danom kraji ako aj rea-
lizovaných projektov v prospech detí a mládeže na základe 
ich aktuálnych potrieb. 

Problémy súčasného sveta ako netolerancia, predsudky, 
finančná kríza, veľké sociálne rozdiely, narastajúca priepasť medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva, segre-
gácia či globálne otepľovanie sa bytostne dotýkajú aj života mladých ľudí a ich budúcnosti. Vzniká čoraz väčšia 
potreba s mladými o týchto problémoch otvorene hovoriť a počúvať ich názor. 

Žijeme v dobe neustálych zmien, informácií je veľa, nie je ľahké sa v nich zorientovať. Tlak zo strany požiadaviek 
pracovného trhu a spoločnosti je veľký. 

2.2 Aké sú témy globálneho vzdelávania?
V Košickom kraji pokrývame všetky vzdelávacie témy reflektujúce súčasné potreby mladých ľudí:
•	 multikulturalizmus 

•	 globálne problémy a rozvojová spolupráca 
•	 životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty 

•	 globalizácia a vzájomná prepojenosť 

•	 ľudské práva v globálnom kontexte

Globálne vzdelávanie /  Zdroj: Pixabay

Tábor Zaži-to, Zlatá Idka, máj 2014 / Autor Lucia Gallíková Globalizácia a vzájomná prepojenosť / Zdroj: Pixabay

Ekológia, ekonomika, spoločnosť diagram Zeme 
/ Zdroj: Wikipédia 

Afgánske ženy šijúce deky v textilnej továrni 
/ Autor Senior Airman Andrea Salazar (U.S. Armed Forces)



9

2.3 Prečo neformálne?
Realizáciou vzdelávaní v téme globálneho vzdelávania dôjde 
nielen k rozvoju kompetencií mladých ľudí, ale aj k rozvoju ich 
osobnosti. Uvedomenie si svojho vplyvu na okolie či dôsledkov 
svojich rozhodnutí prostredníctvom zážitku je jedným z cieľov 
nášho tematického vzdelávania. 

Pracovníci s mládežou sa naučia ako odovzdať svoje odborné 
skúsenosti mladým ľuďom, čím sa zabezpečí prenos skúseností 
k mladšej generácií. Absolvovaním vzdelávania dobrovoľníci 
rozvinú svoje kompetencie, ktoré budú potrebovať pri vstupe 
na trh práce alebo v živote. 

Dôkazom rozvoja kompetencií mladých ľudí prostredníctvom 
neformálneho vzdelávania je Štúdia vplyvu neformálneho 
vzdelávania v mládežníckych organizáciách na zamestnateľ-
nosť mladých ľudí.5 Podľa tejto štúdie si mladí ľudia angažovaní 
v mládežníckych organizáciách rozvíjajú 5 zo 6 zamestnávateľ-
mi  požadovaných kompetencií u absolventov škôl.

A to komunikáciu, tímovú spoluprácu, schopnosť robiť rozhodnutia, organizačné zručnosti a sebadôveru.

2.4 Národný projekt PRAKTIK a jeho prínos
Realizácia Národného projektu PRAKTIK je príležitosťou vzbudiť záujem a rozprúdiť debatu na témy globálneho 
vzdelávania, podporiť vznik voľnočasových aktivít venujúcich sa tejto téme preškolením profesionálnych a dob-
rovoľných pracovníkov s mládežou a zároveň zvýšiť ich kompetencie v oblasti neformálneho vzdelávania. Účasťou 
na vzdelávaní nadobudnú profesionálni pracovníci s mládežou a dobrovoľní pracovníci s mládežou vedomosti 
a zručnosti v oblasti využívania zážitkových foriem vzdelávania pri práci s mládežou. Účastníci vzdelávania po-
chopia význam vzdelávacej metódy učenia sa zážitkom, nakoľko si ju na vzdelávaní vyskúšajú na vlastnej koži. 

Projekt prostredníctvom svojich aktivít prepája získané vedomosti s reálnymi životnými situáciami prostredníc-
tvom zážitku. Zároveň efektívne prispeje k lepšiemu uvedomeniu si potreby práce s mladými ľuďmi v témach, 
ktoré sa ich bytostne dotýkajú.

2.5 Štruktúra vzdelávania 
Vzdelávanie pozostáva zo série štyroch vzdelávacích školení - vstupný vzdelávací program pre profesionálnych 
a dobrovoľných pracovníkov s mládežou, tematický vzdelávací program zameraný na témy globálneho vzdelá-
vania a praktické overenie nadobudnutých vedomostí a zručností. Absolvovaním všetkých školení sa účastníci 
naučia zostaviť krátkodobé a dlhodobé aktivity pre deti a mládež, prakticky používať metódy ako koučing, men-
toring, supervízia za pomoci inovatívnych  metód v oblasti práce s mládežou v témach globálneho vzdelávania. 

5  Study on the impact of Non-Formal Education in youth organisations on young people’s employability, European youth forum and Bath 
University/GHK consulting, 2012, [online]
http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print

Tábor Zaži-to, Zlatá Idka, máj 2014 / Autor Lucia Gallíková
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2.6 Kto sa môže zapojiť a prečo? 
Pracovník s mládežou
•	 získa metodický materiál, ktorý je zdrojom užitočných informácií, metód a aktivít, využiteľný 

pri jeho práci do budúcnosti,
•	 na vlastnej koži si v praxi vyskúša ako prostredníctvom metód zážitkového učenia vytvoriť priestor 

neformálnemu vzdelávaniu v téme globálneho vzdelávania,
•	 získa cenné prepojenie teórie s praxou,
•	 profesionálni odborníci na vzdelávanie mu odovzdajú svoje know–how prostredníctvom práce 

v zmiešaných dvojiciach.

Mládežnícky vedúci 
•	 mladí ľudia získajú základnú prax v práci s mládežou prostredníctvom využívania zážitkových foriem 

vzdelávania, 
•	 získajú nové kompetencie a zručnosti potrebné pre úspešný vstup na trh práce,
•	 získajú metodický materiál , ktorý je zdrojom užitočných informácií, metód a aktivít, využiteľný 

do budúcnosti,
•	 naučia sa pracovať v tíme a získajú základy komunikácie a prezentačných zručností.

Škola 
•	 získa príležitosť poskytnúť svojim žiakom tematický vzdelávací pobyt,
•	 žiaci základných a stredných škôl účasťou na vzdelávaní prídu do kontaktu s témami globálneho vzdelávania, 

oboznámia sa s aktuálnymi problematikami a novými poznatkami globálneho sveta
•	 žiaci získajú možnosť zúčastniť sa neformálneho vzdelávania prostredníctvom zážitkových aktivít.

Centrum voľného času 
•	 zvýši kompetencie a kvalifikáciu  svojich zamestnancov,
•	 účasť zamestnancov z rôznych centier voľného času vytvorí priestor na sieťovanie kontaktov, výmenu 

skúseností a dlhodobú spoluprácu,
•	 zapojením žiakov základných a stredných škôl sa vytvorí príležitosť pre CVČ na ďalšiu spoluprácu.
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3 VZNIK AKREDITOVANÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
Vzniku akreditovaného vzdelávacieho programu „Aj nás sa to týka – Podpora a rozvoj globálneho 
vzdelávania“ predchádzala práca siedmich expertov v pracovných skupinách. Tí v roku 2013 neúnavne praco-
vali na vzdelávacom programe počas mesiacov apríl až jún. Následne bol vytvorený program postúpený pred 
Akreditačnú komisiu.

Expertov predstavovali ľudia s  dlhoročnými pracovnými skúsenosťami z oblasti neformálneho vzdelávania (ďalej 
len NFV) v témach ekológia a životné prostredie, ľudské práva a práva detí, multikultúrna výchova a globalizácia. 

3.1 Obsah vzdelávaní
Vzdelávací program Národného projektu PRAKTIK pozostáva zo série troch vzdelávacích cyklov:
•	 Vstupný vzdelávací program (ďalej len Štartér) 
•	 pre profesionálnych pracovníkov s mládežou,
•	 pre dobrovoľných pracovníkov s mládežou,

•	 Spoločná teoretická a praktická príprava (ďalej len Rabaka),

•	 Spoločné praktické overenie získaných kompetencií v rámci táborov zážitkového učenia 
(ďalej len tábory Zaži-to).

3.1.1 Štartér
Štartér je vstupným vzdelávacím programom do Národného projektu PRAKTIK pre profesionálnych a dobrovoľných 
pracovníkov s mládežou, ktorí ho absolvujú oddelene. Dobrovoľní pracovníci s mládežou absolvovaním 
30-hodinového vstupného  programu získajú znalosti z oblasti tvorby aktivít, komunikácie, tímovej spolupráce, 
motivácie, formálneho a neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky. Získané kompetencie si overia 
v praxi prostredníctvom prípravy a realizácie krátkodobej aktivity pre skupinu približne 20-tich detí na 
dopravnom ihrisku. Vzdelávací program pre profesionálnych 
pracovníkov s mládežou o časovej dotácii 16 hodín je 
orientovaný na viaceré formy odovzdávania skúseností 
a podpory v práci s dobrovoľníkmi, ako napríklad konzultácia, 
poradenstvo, vedenie, mentoring, koučing a supervízia.

Štartér pre mladežníckych vedúcich, jún 2014  / Autor Lucia Gallíková Štartér pre pracovníkov s mládežou, október 2014 
/ Autor Lucia Gallíková
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3.1.2 Rabaka
Po úspešnom absolvovaní vstupného školenia Štartér pokračujú účastníci v už vopred vytvorených dvojiciach
v spoločnej teoreticko-praktickej príprave s názvom Rabaka. Ide o 6-dňové školenie prezenčnej formy v celkovej 
časovej dotácii 50 hodín. Na vzdelávaní účastníci nadobudnú kompetencie v témach spolupráca, spätná väzba 
v tíme, globálne vzdelávanie, globalizácia a vzájomná prepojenosť, globálne problémy a rozvojová spolupráca, 
multikulturalizmus, ľudské práva v globálnom kontexte, životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty, dra-
maturgia a príprava zážitkových programov či riziká 
vzdelávacích aktivít. 

Účastníci získajú informácie ako prostredníctvom 
zážitkových aktivít v oblasti neformálneho vzde-
lávania sprostredkovať mladým ľudom poznatky 
z tém globálneho vzdelávania. Úspešní absolventi 
vzdelávania Rabaka zároveň získajú znalosti ako 
nadobudnuté nové vedomosti a skúsenosti ďalej 
šíriť a prispôsobovať rôznym cieľovým skupinám 
mládeže.

3.1.3 Zaži – to!
Po úspešnom zvládnutí Rabaky nasleduje pre pro-
fesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mláde-
žou pobytové 7-dňové školenie v celkovej časovej 
dotácii 60 hodín. Atraktivitu vzdelávania zabezpe-
číme formou tábora v téme globálneho vzdelávania 
pre približne 65  detí a mládež vo veku od 7 – 24 
rokov. Prípravu a realizáciu programu tábora budú 
zabezpečovať vopred vytvorené dvojice pozostáva-
júce z  profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov 
s mládežou pod vedením odborníkov na vzdeláva-
nie. Prostredníctvom prípravy a realizácie progra-
mu tábora v téme globálneho vzdelávania pre deti 
a mládež si profesionálni a dobrovoľní pracovníci 
nielen overia nadobudnuté kompetencie priamo 
v praxi, ale zároveň zúčastneným deťom a mládeži 
inovatívnymi formami sprostredkujú nové poznat-
ky vo vybranej téme.  

Rabaka, jún 2014 / Autor Lucia Gallíková

Tábor Zaži-to, júl 2014 / Autor Lucia Gallíková

Tábor Zaži-to, júl 2014 / Autor Lucia Gallíková
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3.2 Inovatívny prístup
Vzdelávací program NP PRAKTIK uplatňuje viacero inovatívnych prístupov, nakoľko realizáciou tábora pre mládež 
prepája teóriu s praxou. Zároveň je zameraný na rozvoj postojov, vedomostí a zručností komplexne. Podporuje 
tiež medzigeneračnú spoluprácu a odovzdávanie skúseností medzi profesionálnymi a dobrovoľnými pracovníkmi 
s mládežou prostredníctvom spoločnej koordinácie aktivít medzi nimi. Profesionálni pracovníci sa naučia moder-
né metódy z oblasti neformálneho vzdelávania a spôsoby ich využitia, dobrovoľní pracovníci získajú neoceniteľnú 
praktickú skúsenosť.  

Národný projekt PRAKTIK prináša príležitosť pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou  zapojiť 
sa do neformálneho vzdelávania a získať know–how ako pracovať so zážitkovými metódami vo vzdelávacom 
procese.  Využívanie zážitkových metód prispieva k prepojeniu teoretických častí s praktickými aktivitami, pri 
ktorých si účastníci nielen zapamätajú podávanú informáciu, ale aj pochopia jej význam v kontexte súčasného 
fungovania sveta. Schopnosti, ktoré získajú úspešní účastníci vzdelávania sú univerzálne využiteľné v praxi.

3.3 Zahraničné a tuzemské cesty expertov
Súčasťou tvorby vzdelávacieho programu boli aj tuzemské a zahraničné cesty expertov s cieľom navštíviť in-
štitúcie a organizácie, ktoré realizujú programy zážitkového učenia v tematických oblastiach, predovšetkým 
v téme globálne vzdelávanie. V navštívených organizáciách experti následne identifikovali príklady dobrej praxe. 
Tie boli zdrojom know–how a možností, ktoré boli využité pri tvorbe vzdelávacieho programu a jednotlivých 
vzdelávacích tém. 

Počas tuzemských pracovných ciest experti navštívili viaceré organizácie, ako napríklad Slovenské centrum 
pre komunikáciu a rozvoj6, Živica – vzdelávacie centrum Zaježová7, OZ Človek v ohrození8, Slovenský červený kríž9, 
mimovládna organizácia PROXIMA10. Navštívené organizácie sa primárne a priamo venujú špecifickým témam 
globálneho vzdelávania.  Realizujú projekty zvyšujúce povedomie o prepojenosti globálneho sveta, o potrebe 
globálnej zodpovednosti o ekonomickom, sociálnom, kultúrnom a ekologickom stave súčasného sveta.  Venujú 
sa aktivitám vedúcim k ochrane životného prostredia a ekologickej výchove, podpore a ochrane ľudských práv 
prostredníctvom fair trade a zvyšovaniu multikultúrnej tolerancie.

V rámci zahraničných ciest experti navštívili organizácie ARPOK11 a NaZemi12 v Českej republike, 
Educasol - Platforma pre rozvojové vzdelávanie a vzdelávanie pre medzinárodnú solidaritu vo Francúzku13 
a Anthropological Public Benefit Association14 v Maďarskej republike. Navštívené zahraničné inštitúcie majú 
dlhodobé skúsenosti s realizáciou projektov v problematike globálnych tém, no predovšetkým sú známe 
zavádzaním nových trendov.  Sú autormi a garantmi množstva metodických a publikačných materiálov a pracujú 
s cieľovými skupinami, ktoré sú zhodné s cieľovými skupinami Národného projektu PAKTIK. Venujú sa témam 
chudoby a jej zmierňovania v rozvojovom a rozvinutom svete, migrácie, zodpovednej spotreby, spravodlivého 

6   http://www.sccd-sk.org/
7   http://www.zivica.sk/zajezova/
8   http://www.clovekvohrozeni.sk/sk/
9   http://www.redcross.sk/kontakty/uzemne-spolky/kosice-mesto/
10  http://www.proxima-sk.sk/
11  http://www.arpok.cz/index.php/cs-CZ/
12  http://www.nazemi.cz/
13  http://www.educasol.org/
14  http://www.anthropolis.hu/english/
15  http://www.e-graine.org/interventions-l_eco_village-2-article-495.html
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obchodu, dôstojných pracovných podmienok v rozvojových krajinách či výchovy k mieru odpovedajúc na potreby 
riešenia aktuálnych vojnových konfliktov vo svete. 

Na zahraničných cestách boli identifikované príklady dobrej praxe, napríklad: 
•	 Le village de l´éco consommation - Dedina s ekologickou spotrebou15 – putovný projekt modelovej 

ekologickej dediny realizovaný vo Francúzku, ktorého cieľom je poskytnúť mládeži konkrétne prostriedky 
a nástroje k zmene chovania a každodenného jednania:
•	 Ekologickú dedinu predstavuje súbor miestností/budov alebo ateliérov, z ktorých každý je venovaný 
určitej téme. Ateliér nazvaný Kúpeľňa sa venuje spotrebe a znečisteniu vody. Ateliér Jedáleň sa zaoberá  
medzinárodným obchodom a fair trade. Ateliér Ulica rieši dopravu jej vplyv na okolie a ekologické prostriedky. 
Ateliér Les upozorňuje na problémy odlesňovania a udržateľné hospodárenie. Ateliér Kuchyňa sa zaoberá 
využívaním lokálnych potravín a ateliér Park poukazuje na význam recyklácie a znižovania produkcie odpadu. 
Účastníci prechádzajú jednotlivými modelovými dedinami, kde sú do deja zapájaní prostredníctvom rolových 
a pozičných hier. Nakoniec sa všetci účastníci stanú aktérmi akčného divadla. Môžu si zahrať simulovaný 
nákup rodiny v supermarkete zodpovednejšie, podľa toho, čo sa naučili v ateliéroch. Cieľom projektu je 
smerovať mládež, ako sa stať ekologicky uvedomelým spotrebiteľom.

•	 Storylines (Výuka príbehom)16  – Projekt realizovaný na základných školách v Českej republike. V prístupe 
storylines je mládež vtiahnutá do príbehu po dobu dvoch až troch mesiacov. Výuka príbehom využíva prvky 
dramatickej výchovy a umožňuje tak preskúmať komplexné globálne témy v prostredí fiktívneho príbehu. 
Príbehy, s ktorými sa pracuje:
•	 Obr od Bodláčí hory – téma mieru, konfliktu a vyrovnávania sa s odlišnosťami v spoločnosti.
•	 Vodní zdroje – téma vzájomnej závislosti a udržateľnosti vodných zdrojov.
•	 Naše plodina, naše země – potravinová bezpečnosť.

•	 Projekt SMOK (Síť multikulturních otevřených klubů)17  – Jedným z cieľov projektu je vnášať 
do neformálneho vzdelávania detí a mládeže interkultúrne témy za účelom chápania a neodsudzovania 
odlišností v rôznych kútoch sveta. Pre deti a mládež sa realizujú rôzne programy, filmy a besedy orientované 
na kultúrne, etnologické, náboženské či spoločenské rozdiely týkajúce sa kultúr v rôznych krajinách sveta. 
Projekt je realizovaný na celom území Českej republiky. 

4 TEMATICKÉ CENTRUM MLÁDEŽE V KOŠICIACH
Tematické centrum mládeže (ďalej TCM) v Košiciach je súčasťou siete tematických centier v krajských mestách 
Slovenska. Vytvorenie týchto centier je jednou z  aktivít Národného projektu PRAKTIK. 

4.1 Prečo sme tu?
Vznik TCM v Košickom kraji, ktoré poskytuje odbornú pomoc a poradenstvo ako pracovníkom s mládežou, tak 
aj mládeži a širokej verejnosti v globálnych témach, podnietili zistenia uvedené na predchádzajúcich stranách 
tejto publikácie o čoraz väčšej potrebe pracovať s mladými v otázkach uvedomenia si  zodpovednosti a vplyvu 
dôsledkov svojich rozhodnutí na okolie. 

TCM Košice realizáciou vzdelávaní a v nadväzovaní a sieťovaní kontaktov pokrýva všetky kľúčové cieľové skupi-
ny mládeže od profesionálnych pracovníkov s mládežou, dobrovoľných pracovníkov s mládežou, mládežníckych 
vedúcich, mladých vedúcich až po mládež.
16  http://www.nazemi.cz/global-storylines
17  http://smok.askcr.cz/
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Vzdelávací program „Globálne vzdelávanie – Aj nás sa to týka“ sa zaoberá vzdelávacími témami ako multikultu-
ralizmus, globalizácia a vzájomná prepojenosť, globálne problémy a rozvojová spolupráca,  životné prostredie 
s ohľadom na globálne aspekty, ľudské práva v globálnom kontexte a reaguje  na aktuálnu situáciu prepojenosti 
sveta a súvislosti každodenných rozhodnutí mladých ľudí. 
TCM má prostredníctvom vzdelávaní Národného projektu PRAKTIK priestor motivovať profesionálnych  a dobro-
voľných pracovníkov s mládežou a zaoberať sa témami reflektujúcimi na výzvy súčasnej doby s ohľadom na život 
mladého človeka v globalizovanom svete. 

4.2 Skús si predstaviť
Mladý človek študujúci na strednej alebo vysokej škole sa ocit-
ne  v situácii, kedy potrebuje riešiť niektorú z nižšie uvedených 
situácií…

•	 Chceš sa zastať  spolužiaka, do ktorého sa sústavne 
niekto „naváža”, pretože  čelí útokom na základe 
svojho vierovyznania, kulturality, etnicity či  sexu-
álnej orientácie? 
Témou Národného projektu PRAKTIK - Multikulturaliz-
mus sa snažíme formovať hodnoty tolerancie a akceptácie 
odlišných kultúrnych identít a odstraňovať negatívne ste-
reotypy a predsudky. 

•	 Potrebuješ sa zorientovať v spletitej ponuke stáží, 
kurzov a dobrovoľníckych ponúk alebo potrebuješ 
nakopnúť správnym smerom?
TCM je tu pre teba ako poskytovateľ podpory a poraden-
stva v oblasti vzdelávania a práce s mládežou. Je znalost-
ným a dátovým centrom aktuálnych informácií z kraja v 
oblasti práce s mládežou, ktoré môžeš využiť na svoj osob-
ný ako aj profesionálny rast.

•	 Túžiš zažiť inovatívne spôsoby vzdelávania, ktoré ťa obohatia nielen o odborné, ale aj sociálne 
zručnosti? 
Máš príležitosť zúčastniť sa ako dobrovoľný alebo profesionálny pracovník s mládežou projektu neformálneho 
vzdelávania  NP PRAKTIK a dozvedieť sa o ďalších možnostiach v tejto oblasti.

•	 Zaujímaš sa o  práva a povinnosti v rôznych životných situáciách na lokálnej ako aj globálnej 
úrovni ?
Túto problematiku rieši TCM prostredníctvom témy Národného projektu PRAKTIK - Ľudské práva v globálnom 
kontexte. Naučíš sa získané poznatky aplikovať v práci s mládežou s cieľom zvýšiť povedomie o význame 
ľudských práv a ich rôznom dodržiavaní vo svete. 

•	 Rád by si prispôsobil svoj životný štýl smerujúci k zachovaniu a zlepšeniu životného prostredia 
pre seba a ďalšie generácie?
Na tieto problémy reaguje TCM vzdelávacou témou Národného projektu PRAKTIK - Životné prostredie s ohľadom 
na globálne aspekty zaoberajúcou sa využívaním alternatívnych  a prírodných zdrojov energie, klímou a pod.   

Zamýšľajúca sa žena / Autor Vera Kratochvil
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Tematické centrum je regionálnou kanceláriou organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Prostredníctvom 
svojich zamestnancov poskytuje informácie o Národnom projekte PRAKTIK, zabezpečuje jeho implementáciu 
prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít v kraji a pomáha pracovníkom s mládežou a mládežníckym 
organizáciám orientovať sa v ponuke výziev a grantov orientovaných na mládež vo veku od 0 – 30 rokov 
v Košickom kraji. 

Zároveň poskytuje podporu, poradenstvo a konzultácie v oblasti neformálneho vzdelávania a vzdelávacích 
programov pre mládež. Je znalostným a dátovým centrom aktuálnych informácií z kraja v oblasti neformálneho 
vzdelávania, ktoré môžu profesionálni pracovníci, mládežnícki vedúci ako aj mládež využiť na svoj osobný ako 
aj profesionálny rast.  

Tematické centrum mládeže realizáciou vzdelávaní využitím inovatívnych zážitkových aktivít vytvára priestor 
a príležitosť pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou zvyšovať svoju kvalifikáciu v oblasti 
tvorby a prípravy vzdelávacích programov pre mládež s využitím tematických poznatkov.  

4.3 TCM a jeho strategický význam
Realizáciou akreditovaných vzdelávaní pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou a  zapojením 
mládeže vo veku od 7 do 24 rokov v rámci  zážitkového tábora vytvárame priestor pre začlenenie globálnych 
tém do mimoškolských aktivít mládeže. Zároveň vytvárame príležitosti pre mládež k zapojeniu sa do riešenia 
globálnych výziev na miestnej a národnej úrovni. 

Týmito aktivitami TCM Košice prispieva k napĺňaniu cieľov NÁRODNEJ STRATÉGIE PRE GLOBÁLNE VZDELÁVANIE 
NA OBDOBIE ROKOV 2012 – 201618. 

Rozvíjaním vedomostí, zručností a  postojov pracovníkov s mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania 
a zapájaním členov mládežníckych organizácií, ktorých cieľom je  vzdelávanie a komunikovanie spoločensky 
dôležitých tém deťom a mládeži napĺňame hlavný strategický cieľ STRATÉGIE SR PRE MLÁDEŽ NA ROKY 
2014 – 2020  Motivácia pre globálne témy19. 

18  http://www.statpedu.sk/files/documents/odborne_info/narodna_strategia_globalne%20vzdelavanie_2012_2016.pdf
19  http://www.iuventa.sk/files/documents/4%20iuventa/novinky/2013/strategia_po_vpk.pdf
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ČO DODAŤ NA ZÁVER? 
Prácu s mládežou na Slovensku máme a je kvalitná. Avšak stále existuje priestor pre využite potenciálu mládeže 
pre rozvoj jej kľúčových kompetencií formou záujmového vzdelávania.  V záujme zvyšovania kvality práce 
s mládežou založenej na znalostiach je dôležitá spolupráca, participácia na spoločných aktivitách a medzigeneračný 
dialóg medzi profesionálnymi a dobrovoľnými pracovníkmi s mládežou, ktorý vedie k odovzdávaniu skúseností 
a vedomostí, čo má nepopierateľný prínos pre všetky zúčastnené strany.   
 
Najdôležitejším faktorom lepšej a krajšej budúcnosti je uvedomelý mladý človek, ktorý je pripravený čeliť 
požiadavkám dnešnej doby a uvedomuje si zodpovednosť svojich rozhodnutí a ich dôsledkov na svoje okolie. 
Vzdelanie nadobudnuté prostredníctvom štúdia v škole je základom ďalšieho úspechu v živote. Avšak čo s voľným 
časom? Ten vytvára priestor pre ďalšie investovanie do rozvoja seba samého a to prostredníctvom neformálneho 
vzdelávania, ktoré ťa obohatí o množstvo praktických skúseností a zručností využiteľných v práci či bežnom živote. 
A práve neformálne vzdelávanie je príležitosťou doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie a vedomosti. 
Nezabudni že, 

 „investovať do mladosti znamená investovať do budúcnosti“.20 

 Ak sa chceš aj ty podieľať na procese investícií do mladých prostredníctvom vytvárania príležitostí, aby mohli 
aj mimo školy získavať kompetencie, ktoré budú ich výhodou pri uplatnení sa v pracovnom  ako aj osobnom 
živote, príď do tematického centra mládeže. Účasťou na vzdelávaní alebo návštevou tematického centra získaš 
mnoho informácií o neformálnom vzdelávaní,  príprave zážitkových aktivít pre mladých ľudí,  o príležitostiach 
svojho osobnostného a profesionálneho rastu či o možnostiach zapojiť sa  do aktuálnych grantových výziev  práce 
s mládežou alebo získaš odbornú pomoc a poradenstvo  pri tvorbe vlastných vzdelávacích programov. 

Tešíme sa na tvoju návštevu a spoluprácu pri napĺňaní cieľov stratégie a vytváraní priestoru 
na využitie  potenciálu, ktorý v mladých drieme.

20  Kmecová, J. MOŽNOSTI INVESTOVANIA DO VÝCHOVY DETÍ A MLÁDEŽE VO VOĽNOM ČASE. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie: Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže [online]. 2011, s. 212
http://www.centrum.levare.sk/wp-content/uploads/zbornik-nizkoprahove-a-zaujmove.pdf
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