
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

PRÍBEH PRÚTOV 
 

„Len ak budete držať spolu, budete silní!“ To sú slová Svätopluka. 
Jeho prúty nám pripomínajú silnú potrebu  koncentrovať aj energiu v oblasti 

práce s mládežou, aby sme presvedčili spoločnosť o tom, aké hodnoty 
táto práca prináša a ako pozitívne ovplyvňuje život mladého človeka. 

 
 
 

PRÍBEH ARCHITEKTA 
 

Kde budete v roku 2030? Architekti si otázku tohto typu kladú pravidelne. 
Projektujú  budovy a stavby, ktoré sa  postavia možno o rok, 

alebo aj skôr, ale budú tu stáť ďalších 100 rokov. Pracovníci a pracovníčky 
s mládežou sú v istom zmysle slova tiež architektmi. Tvarujú ľudí, 

ktorí sa ešte len pripravujú na ďalší život. Zamýšľame sa nad ich budúcnosťou? 
Aké sú ich potreby? Ako prispieť k tomu, aby práve v roku 2030 

mohli viesť plnohodnotný život? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE 
 
ŠTVRTOK 24. 1. 2013 
 

08:30 Prezentácia účastníkov 
 
09:00 Otvorenie konferencie 
 
09:15 Úvodné príspevky 
 

Vývoj práce s mládežou na Slovensku 
Práca s mládežou a nové trendy 
Akého mladého človeka chceme mať v roku 2030? 
Prvé kroky k definícii práce s mládežou 
Diskusia k novým trendom v oblasti mládeže 
 

12:30 Obed 
 
13:30 Oblasti práce s mládežou na Slovensku 
  

Prezentácia oblastí, video ukážky a diskusia  
Prezentácia záverov pracovných skupín v pléne  
(v nadväznosti na okrúhle stoly organizované  
v novembri 2012) 

 
 18:00 Večera 
 

Vystúpenie speváčky Janais so skupinou 
 

 
 
 
 
 



 

 

PIATOK 25. 1. 2013 
 
09:00 Výstupy z pracovných skupín 

 
09:30 Ako komunikovať hodnoty našej práce verejnosti a rozho-

dovacím štruktúram (pracovná dielňa s expertom v oblasti) 
 
Diskusia k spoločnému postupu a spôsobe príspevku 
organizácií k uznávaniu hodnoty práce s mládežou 
 

12:00 Ako ďalej? 
 

Hlavné výstupy a ďalšie kroky 
 

13:00 Obed 
 

Záver konferencie 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ČO JE TO PRÁCA S MLÁDEŽOU? 
 

V AKÝCH OBLASTIACH ROZVÍJAME PRÁCU S MLÁDEŽOU NA SLOVENSKU? 
 

ČO MÁME SPOLOČNÉ? 
 

PREČO JE PRÁCA S MLÁDEŽOU V OČIACH VEREJNOSTI POVAŽOVANÁ ZA 
VYPĹŇANIE VOĽNÉHO ČASU A NIE JE UZNANÁ AKO DÔLEŽITÝ ASPEKT VO 

VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ MLADÉHO ČLOVEKA? 
 
 
 

NA TIETO A ĎALŠIE OTÁZKY SA POKÚSIA ODPOVEDAŤ 
PREDSTAVITELIA RÔZNYCH ORGANIZÁCIÍ A INŠTITÚCIÍ, 

ALE AJ ZÁSTUPCOVIA SAMOSPRÁV. 
 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA SPOLOČNÉ ZAMYSLENIE SA 
NAD DEFINÍCIOU PRÁCE S MLÁDEŽOU NA SLOVENSKU 

A DISKUSIU O PRÍNOSE RÔZNYCH FORIEM PRÁCE S MLADÝMI ĽUĎMI. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PREZENTUJÚCI 
 
Prof. Mgr. LADISLAV MACHÁČEK, CSc. 
 

Dlhoročný vedúci sekcie mládeže Slovenskej sociologickej 
spoločnosti pri SAV, člen výboru RC 34 ISA pre sociológiu 
mládeže. Národný korešpondent SR pre výskum mládeže 
v Rade Európy a predseda Rady slovenských vedeckých 
spoločností pri SAV. Je členom Európskej sociologickej 
asociácie (ESA) a členom výboru RN 30 pre výskum 
mládeže. Pôsobí ako projektový manažér pre 5. rámcový 
program vedy a výskumu Európskej únie s názvom Mládež 
a Európska identita, pre program Politická participácia 
mládeže v Európe – EUYOUPART a pre 6. rámcový 
program EK koordinátor Mládež ako faktor sociálnej zmeny. 

Pôsobí ako prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť Fakulty sociálnych vied na 
Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
 
 
Mgr. TIBOR ŠKRABSKÝ 
 

Pracuje ako odborný lektor, facilitátor a školiteľ. Koordinoval 
a riadil v rokoch 1995 – 2004 programy Európskej únie 
Mládež pre Európu a Mládež. V súčasnosti pracuje pre 
IUVENTU ako projektový manažér a venuje sa aj 
konzultačnej, poradenskej, facilitačnej a lektorskej činnosti 
v oblasti tém ako participácia, dobrovoľníctvo, uznanie 
neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a podieľa sa 
na príprave Národnej správy o mládeži a prípravy Akčného 
plánu štátnej politiky voči mládeži na roky 2010 – 2011. Je 
externým hodnotiteľom Európskej komisie pre projekty 
programov Mládež v akcii a Európa pre občanov. 
 

 
 



 

 

Ing. TOMÁŠ PEŠEK 

V oblasti práce s mládežou pôsobí ako dobrovoľník od roku 
1999 najmä ako inštruktor mládežníckej organizácie 
PLUSKO. Má bohaté skúsenosti s organizovaním 
a lektorovaním medzinárodných aktivít (prevažne 
z programu Mládež a Mládež v Akcii). Od roku 2003 pôsobí 
ako školiteľ v oblasti neformálneho vzdelávania v práci 
s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni a posledné 
roky sa venuje aj koučingu. S IUVENTOU užšie 
spolupracuje od roku 2009. Je členom viacerých pracovných 
skupín, podieľa sa na rozvoji mládežníckej politiky, štvrtý rok 
pôsobí ako predseda Akreditačnej komisie pre 
špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou 

a aktuálne koordinuje dlhodobnú stretégiu uznávania práce s mládežou 
a neformálneho vzdelávania v práci s mládežou IUVENTY.  

 
Dip.-Pol. BÁRA PROCHÁZKOVÁ 

 
Bára pochádza z Českej republiky a je šéfredaktorkou 
mesačníku Bel Mondo. Vyštudovala politológiu a východo-
európske štúdiá na univerzite v nemeckom Hamburgu. 
Počas štúdia pôsobila ako školiteľka v oblasti interkultúrneho 
učenia vo Francúzsku, Nemecku, Poľsku, Litve alebo 
v Bosne a Hercegovine. Po absolutóriu pracovala v Českom 
rozhlase a v Deníku. V rokoch 2009 až 2011 bola 
redaktorkou týždenníku Rešpekt. Pôsobí aj ako lektorka 
politického vzdelávania v Nemecku a prednáša mediálnu 
gramotnosť v Čechách i zahraničí. 

 
 
 
 
 
 



 

 

VÝCHODISKÁ 
 
Belgická spoločnosť Trendwolves z Ghentu každoročne pripravuje „European Youth 
Trend Report“. Na vyše 300 stranách popisuje aktuálne trendy a nové subkultúry 
mladých ľudí, pomenúva ich súčasnú hodnotovú orientáciu a inšpiruje všetkých, 
ktorých aktivity sa zameriavajú na mladých ľudí, či už z komerčnej alebo nekomerčnej 
oblasti. Nám sa podarilo získať podklady z práve vychádzajúcej správy na rok 2013. 

Jedným zo zdrojov inšpirácie je štúdia „Beyond Current Horizons“, ktorú pripravila 
britská spoločnosť Futurelab, zaoberajúca sa rozvojom kreatívnych a inovatívnych 
prístupov vo vzdelávaní. Štúdia skúma aké nové možnosti a výzvy do vzdelávania 
prinesú technologické a spoločenské zmeny v blízkej budúcnosti. Pomenováva tri 
rôzne vízie sveta v roku 2025 a v nich vždy dva rôzne scenáre, ako by mohlo vyzerať 
vzdelávanie. Viac na internetovej stránke www.beyondcurrenthorizons.org.uk. 

 
DEFINUJME PRÁCU S MLÁDEŽOU 
 
Potreba jednotnej definície práce s mládežou (ďalej len „PSM“) vznikla v rámci 
prípravy stratégie uznávania PSM a neformálneho vzdelávania v PSM. V priebehu 
novembra sa uskutočnili tri okrúhle stoly v regiónoch, kde sme spoločne so zástupcami 
rôznorodých organizácií pracujúcich s mládežou definovali kľúčové slová, ktoré by 
v definícii nemali chýbať. Na ich základe sa zástupcovia z týchto skupín Jana 
Knoppová (ICM Lutila), Zuzana Milatová (Kaspian), Lea Hagovská (ZKSM), Ondrej 
Gallo (RmS), Katarína Hradská (ZIPCeM), Daniel Csúr (MS Connect), Zlatica 
Trubanová (CVČ Junior) stretli v januári v Bratislave a prišli s prvým návrhom definície 
práce s mládežou.  

 
 
 
 
 
 



 

 

TU JE TEDA NÁŠ NÁVRH 
 

PRÁCA S MLÁDEŽOU JE CIELENÁ ČINNOSŤ, 
KTORÁ REAGUJE NA POTREBY MLADÝCH ĽUDÍ A VEDIE 

K POZITÍVNEMU ROZVOJU ICH OSOBNOSTI. 
PRISPIEVA K ZRELOSTI, NACHÁDZANIU ŽIVOTNÉHO 

SMEROVANIA A SEBAPOZNANIA JEDNOTLIVCA. 
JE ZALOŽENÁ NA PRINCÍPE DOBROVOĽNEJ ÚČASTI, 

PARTNERSKÉHO PRÍSTUPU A VZÁJOMNÉHO REŠPEKTU. 
 

REALIZUJÚ JU KVALITNE PRIPRAVENÍ PRACOVNÍCI 
NA TÚTO ČINNOSŤ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Práca s mládežou sa realizuje v nasledovných oblastiach: 

• mimoškolské/mimovyučovacie vzdelávanie mládeže 
• medzinárodná práca s mládežou 
• otvorená práca s mládežou 
• participácia a rovesnícke vzdelávanie 
• sociálna práca s mládežou 
• rekreácia 
• poradenstvo pre mládež 
• informačné služby pre mládež 
• práca s mládežou v oblasti športu 



 

 

HLAVNÉ OBLASTI PRÁCE S MLÁDEŽOU 

1 
(Prevzaté z medzinárodného výskumu Rady Európy „Socio-economic scope of youth 
work in Europe, 20072) 
 
A) MIMOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE MLÁDEŽE 
Organizátori mimoškolského vzdelávania mládeže poskytujú základné služby 
v oblasti  všeobecnej, politickej, sociálnej, na zdravie orientovanej, kultúrnej, 
ekologickej a technickej výchovy s prvkami  neformálneho vzdelávania a informálneho 
(spontánneho) učenia sa. Poskytujú programy zážitkového vzdelávania, alebo 
programy s dôrazom na skupinové stretnutia, projekty a podujatia. Vo veľkom 
množstve programov sú zahrnuté aspekty primárnej prevencie, poradenstva 
a podpory. Narastá tlak, aby kľúčové kompetencie, ktoré poskytuje mimoškolské 
vzdelávanie mládeže, boli chápané ako príprava na pracovný život a posilnenie 
,,zamestnateľnosti“. 
 
B) MEDZINÁRODNÁ PRÁCA S MLÁDEŽOU 
Pozostáva z profesionálne vedených aktivít v špecifickom prostredí s dôrazom 
na medzinárodný kontext. Poskytuje príležitosť  mladým ľuďom z rôznych krajín, inej 
etnickej príslušnosti a kultúry, aby sa stretli za účelom uvedomenia si interkultúrnej 
dimenzie, rozšírenia vedomostí o kultúre a posilnenia  zručností (interakcia, 
komunikácia, porozumenie). Medzinárodná práca s mládežou sa skladá 
z mimoškolských vzdelávacích príležitostí a voľnočasových aktivít, ktoré sú spravidla 
realizované počas prázdnin a dovolenkového obdobia. 
 
C) OTVORENÁ PRÁCA S MLÁDEŽOU 
Poskytuje priestor (napr. mládežnícke centrá, kluby mládeže), ktoré sú v princípe 
otvorené všetkým mladým ľuďom z miestnej komunity alebo oblasti. Priestor (čas, 
program) je len čiastočne štruktúrovaný pracovníkmi s mládežou. Zahŕňa najmä 
voľnočasové aktivity, ale v ich kontexte sa realizujú viaceré ďalšie ciele (vzdelávacie, 
sociálna inklúzia) ale aj podchytenie/motivovanie mladých ľudí k účasti na ďalších 
aktivitách.  
 

                                                           
1 Zoznam oblastí je prvotným pokusom o systematizáciu a nie je definitívny.   
2 http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_Work/Research/study_Final.pdf 



 

 

D) PARTICIPÁCIA A ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE 
Participácia znamená mať právo, prostriedky, príležitosť a, ak je to potrebné, aj 
podporu pre vstupovanie do rozhodnutí a ich ovplyvňovanie,  angažovanie sa 
v aktivitách za účelom prispieť k budovaniu lepšej spoločnosti. Aktivity odrážajú 
rozdielne prístupy pre rozvoj aktívneho občianstva (na komunálnej, regionálnej, 
národnej európskej úrovni), zahŕňajú neformálne vzdelávanie a spontánne učenie sa, 
primárnu prevenciu, sociálnu inklúziu, priestor pre tímovú interakciu a model 
sociálneho učenia sa od rovesníkov. Tieto aktivity vytvárajú príležitosti pre spoločné 
snaženie skupín mladých ľudí za účelom dosiahnutia cieľa a zapájajú mladých ľudí do 
aktivít, ktoré sú pre nich výzvou a testujú ich zodpovednosť, pričom vychádzajú z ich 
prirodzených potrieb a požiadaviek. Plávanie a spolurozhodovanie je neoddeliteľnou 
súčasťou aktivít v tejto oblasti práce s mládežou. Rôzne organizácie a inštitúcie 
poskytujú rôzne možnosti pre túto oblasť, keďže je nepovinná, dobrovoľná, 
samostatne organizovaná a založená na spoločných pozitívnych hodnotách.  
 
E) SOCIÁLNA PRÁCA S MLÁDEŽOU (PREVENCIA SOCIÁLNEHO VYLÚČENIA) 
Je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia: zahŕňa poradenstvo, podporu, 
vzdelávanie, odborné vzdelávanie a kariérové poradenstvo pre sociálne 
znevýhodnených mladých ľudí, s cieľom podporovať ich sociálnu integráciu, formálne 
vzdelávanie a ich integráciu na trhu práce. 
 
F) REKREÁCIA 
Hry a rekreácia (ako aj služby v oblasti neštruktúrovaného voľného času) posilňujú 
a zjednodušujú efektívne využite voľného času mladých ľudí. Voľnočasové aktivity 
môžu zahŕňať hry, šport, kultúrne akcie, zábavu a služby komunite, s cieľom prispieť 
k rozvoju fyzického, intelektuálneho vývoja a rozvoju potenciálu mladých ľudí. Zároveň 
poskytujú príležitosti pre socializáciu. V poslednej dobe vzrástol význam prevencie 
a rekreácie, keďže poskytuje mladým ľudom, žijúcim v ťažkých podmienkach, najmä 
v chudobe, priestor na vzchopenie sa, regeneráciu síl a motiváciu k využívaniu 
rôznych príležitostí. 
 
 
 
 



 

 

G) PORADENSTVO PRE MLÁDEŽ 
Je orientované špecifické otázky a problémy, ktoré sa týkajú mládeže. Poskytuje jej 
informácie a podporu, založenú na profesionálnych poradenských technikách. 
Poradenstvo môže zahŕňať:  školské problémy, karierové poradenstvo a poradenstvo 
pri vstupe na trh práce, krízové intervencie pri partnerských a rodinných problémoch, 
ako aj zdravotné a právne záležitosti. Môže byť poskytované v súkromí, v špeciálnych 
poradenských agentúrach alebo prostredníctvom telefónu, emailu alebo internetu. 
 
H) INFORMAČNÉ SLUŽBY PRE MLÁDEŽ 
Pozostáva z komplexného, koherentného a koordinovaného poradenského servisu, 
ktorý berie do úvahy špecifické potreby mladých ľudí, je pre mládež zrozumiteľný 
a ekonomicky prístupný. Informácie pre mládež sú poskytované informačnými centrami 
mládeže alebo informačnými službami mládeže prostredníctvom informačných 
kanálov, hlavne tými, ktoré sú najviac využívané mladými ľuďmi, ako je internet, 
mobilné telefóny atď. Cieľom tejto oblasti je sprístupniť informácie pre mládež  bez 
rozdielu, naučiť získať, selektovať a vyhodnocovať informácie, pomôcť v orientácii 
v súčasnom svete priamym alebo nepriamy poskytnutím neutrálnych informácií 
o veciach verejných, a umožniť tak mládeži, aby robila nezávislé rozhodnutia v živote.   
 
I) PRÁCA S MLÁDEŽOU V OBLASTI ŠPORTU 
Podporuje participáciu na širokom rámci fyzických aktivít a športov, ktoré podporujú 
zdravie a aktívny životný štýl. Cieľom tejto oblasti je učiť zvládať úspech a neúspech, 
spolupráci v tíme, rešpektovať  pravidlá, prichádzať do kontaktu s mladými ľuďmi inej 
sociálnej a etnickej príslušnosti. Inovatívne metódy spojené so symbolom 
dobrodružstva zahŕňajúce fyzické aktivity sú s úspechom využívané aj pre mladých 
ľudí so znevýhodneného prostredia alebo s problémami správania ako výchovný 
prostriedok.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(TAKMER) 1 000 SLOV O PRÁCI S MLÁDEŽOU 
 

VYHLÁSENIE PRI PRÍLEŽITOSTI KONFERENCIE 
MLÁDEŽ 2030: PRÚTY A ARCHITEKTI / JANUÁR 2013, BRATISLAVA 
 
PRÁCA S MLÁDEŽOU je komplexným fenoménom spoločnosti, často nesprávne 
chápaným, práve pre túto svoju komplexnosť. 
 
PRÁCA S MLÁDEŽOU NIE JE HRA. Práca s mládežou je nástroj na sebarealizáciu, 
priestor na učenie sa zodpovednosti, tímovej práci, občianstvu.. Poskytuje mladým 
ľuďom podporu počas ich cesty z detstva do dospelosti. Rozvíja kreativitu, iniciatívu a 
solidaritu. Posúva nás ďalej! 
 
KTO JU VYKONÁVA? Na Slovensku sa práci s mládežou venuje PREKVAPIVO 
MNOHO ORGANIZÁCIÍ, INŠTITÚCIÍ A SKUPÍN. Prekvapivo na to, v akých neľahkých 
podmienkach pracujú. Sú to občianske združenia a mládežnícke organizácie, centrá 
voľného času, školské kluby, rôzne oddelenia pre deti a mládež kultúrnych domov 
a osvetových stredísk a mnoho, mnoho iných. 
 
KTO SÚ TÍTO ĽUDIA A PREČO TO ROBIA? Ide o ľudí rôzneho veku, veľa je medzi 
nimi mladých ľudí do 30 rokov, ktorí sa deťom a mládeži venujú preto, lebo veria, že to 
má zmysel. Sami prešli aktivitami v rôznych združeniach a organizáciách. 
 
Vidia povzbudzujúce výsledky svojej práce v ďalšej generácii schopných, iniciatívnych, 
zdravých a sebavedomých mladých ľudí. Ale z dôvodu, že prácou s mládežou sa na 
Slovensku živiť nedá – mnohí odchádzajú. Napriek tomu táto oblasť stále prežíva 
a nezaniká! Vždy sa nájde niekto, kto preberá štafetu.  
 
PRÁCA S MLÁDEŽOU, AK JE SYSTEMATICKÁ A ZÁMERNÁ, prináša životné 
zručnosti, ktoré všetci potrebujeme pre šťastný, zaujímavý a úspešný život v rodine, 
v škole ale aj mimo nej, na pracovisku. Systematicky sa v nich zdokonaľujeme len 
výnimočne. Ide o zručnosti ako sú schopnosť pracovať v tíme, riešiť problémy, viesť 
skupinu, otvorene a ústretovo komunikovať, prezentovať svoje názory aj názory tých, 
ktorých zastupujem a mnoho iného! 



 

 

KOHO SA TO TÝKA? Na Slovensku žije takmer 2 milióny ľudí do 30 rokov. To je 
základná skupina, ktorej sa práca s mládežou dotýka. Ale je tu aj ďalšia skupina ľudí, 
ktorí rozhodujú o tom, ako život a postavenie mladých ľudí bude vyzerať – pracovníci 
samospráv, rodičia, zamestnávatelia. Všetci menovaní by mali chápať význam 
a dopad toho, čo nazývame práca s mládežou. 
 
ČO SA DEJE V EURÓPE A NA SLOVENSKU? Naša snaha o zviditeľnenie práce 
s mládežou ako formy vzdelávania a výchovy nie je ojedinelá. Touto problematikou sa 
zaoberá aj politika Európskej únie v oblasti mládeže, aj Rada Európy. Takmer v každej 
krajine sa konajú národné iniciatívy a aktivity.  
 
MOJE DETI – TVOJE DETI? Žijeme v spoločnosti, ktorá si rada delí svoje teritóriá – 
moje, tvoje. V prípade detí a mládeže je to však krátkozraké a navyše to viac škodí ako 
pomáha. Deti a mládež v čase dospievania majú plné právo vyskúšať si rôzne veci, 
každý je v niečom dobrý, ale chýbajú príležitosti na rozvoj talentov, šikovnosti a nových 
možností. 
 
ČO ROBIŤ, ABY TO TAK NEŠLO ĎALEJ. Ak ste rodič, pracovník samosprávy, 
pedagóg alebo máte len zdravý sedliacky rozum, tak chápete, že VENOVAŤ SA 
DEŤOM A MLÁDEŽI V ICH VOĽNOM ČASE JE DÔLEŽITÉ. Ak to navyše robia takí 
ľudia, ktorí si to zvolili ako svoje životné poslanie, má to význam aj napriek tomu, že 
neexistujú oficiálne čísla, štatistiky alebo výskumy, ktoré by exaktne dokázali či 
odmerali v ktorom momente sa táto oblasť pričinila o dobrú klímu v spoločnosti. 
 
POTREBUJEME PRÁCU S MLÁDEŽOU NA SLOVENSKU, ALE všetci bojujeme 
s tým istým problémom: nedocenenie profesionálnej práce s deťmi a mládežou v ich 
voľnom čase – chýbajúca inštitucionálna podpora organizáciám pracujúcim s deťmi 
a mládežou vo voľnom čase, finančné ocenenie práce s deťmi vo voľnom čase, 
uznanie odbornosti pre prácu s deťmi vo voľnom čase, nedostatočný záujem väčšiny 
samospráv venovať rozvoju koncepčnej práce s mládežou a mládežníckej politike 
(mimo školstva) dostatok kapacít. 
 
Potrebujeme PODPORU VŠETKÝCH – tvorivých a zanietených PEDAGÓGOV, ktorí 
budú deti nielen vzdelávať, ale aj vychovávať, ale zároveň aj chápavých RODIČOV, 



 

 

ktorí nasmerujú svojich žiakov a privedú svoje deti do združení, centier, klubov. 
Potrebujeme podporu miestnych aj regionálnych SAMOSPRÁV, ktoré ukážu, že mladí 
ľudia aj pred tým, než idú k volebným urnám, sú už rovnocenní a dôležití občania 
miest a obcí.  
 
Potrebujeme aj koncepčné opatrenia zo strany ŠTÁTU, ktoré vytvoria lepšie 
podmienky takým organizáciám a inštitúciám, ktoré zabezpečujú kvalitnú výchovu 
a neformálne vzdelávanie detí a mládeže v ich voľnom čase a to tak, aby zodpovedalo 
súčasným potrebám mladej generácie a dokázali sa meniť spolu s nimi. 

 

 
 

BEZ PODPORY INFORMOVANEJ, SYMPATIZUJÚCEJ 
A CHÁPAJÚCEJ VEREJNOSTI TO VŠAK NEJDE. 
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