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Pozvánka na odborný seminár

„Aktuálne vo výskume mládeže“
v stredu 11. mája 2011 o 10:00 hod. v Bratislave v priestoroch IUVENTY (Búdková 2)

Základná informácia
Cieľom podpory výskumu je vypĺňať existujúce medzery v znalostiach a vedomostiach o mládeži
a dopĺňať tak informácie potrebné pre tvorbu mládežníckej politiky. IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže (s poverenia Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) podporuje
výskum mládeže súvisiaci s prioritami mládežníckej politiky od roku 2007. V roku 2011 sa začal nový
trojročný cyklus, počas ktorého vznikne 15 nových výskumov, ktoré sa stanú cenným zdrojom
poznatkov pre tvorbu rôznych dokumentov mládežníckej politiky. Od roku 2004 absentuje na
Slovensku základný výskum, ktorý by sa venoval fenoménu dobrovoľníctva. Z tohto dôvodu IUVENTA
zaradila tému dobrovoľníctva ako jednu z prioritne podporovaných tém v rámci podpory výskumov
v oblasti mládežníckej politiky v roku 2011 – 2013. Odborný seminár vytvára podmienky na reflexiu
výskumných zistení v skupine praktikov, výskumníkov aj tvorcov politík na aktuálne témy.

Ciele odborného seminára
•
•
•

Predstaviť výsledky výskumu realizovaného na tému Autonómia mládeže na Slovensku.
Vytvoriť priestor na diskusiu na tému dobrovoľníctvo – predstavenie základného konceptu
výskumu Dobrovoľníctvo na Slovensku, predstavenie Európskeho roka dobrovoľníctva,
Zákona o dobrovoľníctve, dobrovoľníctvo vo formálnom vzdelávaní a i.
Sieťovať subjekty aktívne v oblasti výskumu, politiky a praxe.

Koho srdečne pozývame?
Experti a spolupracujúci odborníci v oblasti výskumu mládežníckej politiky; zástupcovia detských
a mládežníckych organizácií a organizácií; zástupcovia školských zariadení; tvorcovia politiky na
regionálnej i národnej úrovni; záujemcovia o problematiku výskumu a mládežníckej politiky.
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Program
•

Otvorenie (Mgr. Jana Miháliková, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava)

•

I. sekcia: Predstavenie základných výstupov z realizovaného výskumu Autonómia mládeže
(Mgr. Lívia Nemcová, PhD., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica )

•

Predstavenie základného konceptu začínajúceho výskumu v oblasti dobrovoľníctva
„Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie“ (PhDr. Alžbeta Brozmanova-Gregorová,
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica )

•

Diskusia

•

Prestávka

•

II. sekcia: Výskum mládeže, mládežnícka politika a práca s mládežou (prof. Mgr. Ladislav
Macháček, CSc., Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava)

•

Diskusia

•

Ukončenie seminára

Technické informácie
•
•
•
•

Seminár sa začína o 10:00 hod. prezentáciou účastníkov. Oficiálne otvorenie je o 10:30 hod.
Predpokladaná dĺžka trvania seminára je do 13:00 hod. Cestovné pre účastníkov hradí
IUVENTA. Účastníkom bude poskytnuté občerstvenie.
Na odborný seminár je možné sa prihlásiť online zo stránky IUVENTY najneskôr do piatku 6.
mája 2011.
http://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia.alej (k online prihláseniu je potrebná registrácia)
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomíra Véberová (e-mail: lubomira.veberova@iuventa.sk, tel.:
(+421) 2 592 96 115)

Referenčné materiály a zdroje
•

Elektronický dataarchív výskumov mládeže: http://www.vyskummladeze.sk/

•

Stránka IUVENTY venovaná výskumu: http://www.iuventa.sk/sk/Vyskum/Podpora-vyskumov2011-2013.alej

