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Úvod  

 
Ak pozornejšie sledujeme procesy zmeny politického a ekonomického systému 

takých krajín akou bolo Československo po roku 1989, nemôžeme obísť skutočnosť, že 

verejnosť začína mládež vnímať ako najviac ohrozenú (AIDS, nezamestnanosť) 

a súčasne pre spoločnosť aj nebezpečnú skupinu, ktorá najrýchlejšie podlieha nástrahám 

otvorenej spoločnosti – intolerancii, rasovým predsudkom (skinheads), drogovým 

závislostiam (delikvencia, násilnosti). 

 
Marginalizácia mládeže je produktom systémovej zmeny vyvolanej trhovou 

ekonomikou a pluralitnou demokraciou, ktorá spája novodobú prosperitu spoločnosti 

s presadením sa podnikateľských subjektov na svetovom trhu produktov a služieb, ako aj 

s perfektnými výkonmi a enormným úsilím indivíduí v konkurenčnom zápase na trhu 

práce. Je to civilizačná výzva pre jednotlivca na adaptáciu k novej kultúre permanentného 

ohrozenia.  

 

Najmä vo vzťahu k mládeži sa táto civilizačná výzva vymedzuje ako výzva jej 

individualizácie. Mali by sme ju pochopiť ako vypestovanú osobnostnú dispozíciu alebo 

schopnosť zodpovedať za svoje rozhodnutia, vyrovnať sa s ich rizikami a sociálnymi 

dôsledkami.  

 

Individualizácia mládeže predstavuje tak aj projekt generačnej modernizácie našej 

spoločnosti. Individualizácia sa u nás interpretuje zatiaľ iba ako proces oslobodenia sa 

občanov zo „žihľavovej košele“ štátneho paternalizmu, od zvyku, že štát alebo obec to za 

každého, aj mladého človeka nejako vyrieši.   
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Pripravenosť mladých ľudí na zvládnutie tejto výzvy nie je primeraná dobe. Na 

druhej strane treba priznať, že ani štát nie je ako generalizovaný aktér kompetentný lebo 

ani legislatívne ani finančne nepodporuje infraštruktúry práce s mládežou tak, aby 

zabránil dezintegrácii jej socializačného procesu.  

 

V definícii pojmu práca s mládežou (YouthWork, Jugendarbeit) sa zdôrazňuje, 

že jej základným cieľom je integrácia a inklúzia mladých ľudí do spoločnosti. Napomáha 

osobnej a sociálnej emancipácii mladých ľudí od rozličných závislosti, od zneužívania či 

exploatácií. Dnes sa zdôrazňuje myšlienka, že práca s mládežou patrí rovnako do oblasti 

sociálnej práce, ako do oblasti vzdelávacieho systému. To, že sedí akoby na dvoch 

stoličkách často spôsobuje, že aj keď ju podporujú a financujú z verejných zdrojov 

v mnohých krajinách Európy, má zatiaľ dosť marginálny status.  

 

Najmä vtedy ak sa zhoršuje ekonomická situácia paradoxne sa rýchle  rozpadá 

aj infraštruktúra životných podmienok1 dospievajúcich mladých ľudí (centrá voľného 

času, dobrovoľnícky sektor, občianske hnutia a iniciatívy, charitatívne spolky), ktorú 

oživujú občania so schopnosťami motivovať a dokonca aj mobilizovať ohrozených 

jednotlivcov, aby pomohli sami sebe a prípadne sebe navzájom.  

 

 Pri narastajúcich hospodárskych a sociálnych problémoch teda skoro vždy hrozí 

veľa nebezpečenstiev štátneho dirigizmu a autoritárskych riešení „...ak u istého kritického 

množstva občanov nebude vôľa garantovať platnosť demokratickej ústavy príslušným 

typom občianskych postojov a občianskeho správania...“ (Roško, R., 1993, 

s. 194) Prekonávanie ekonomických a sociálnych problémov je teda spojené aj 

s „...nevyhnutnosťou rozhýbať systémový proces zrodu oživujúcej organizačnej formy 

individuálnej účasti vo verejnej sfére spoločenského života...“ (Stena, J., 1993, s. 179 – 180)    

                                                 
1 My by sme ju radi pomenovali slovami „sociálna komunitná infraštruktúra” preto, aby to bolo 

zrozumiteľné najmä otcom našich miest a obcí, ktorí sa venujú predovšetkým ich technickej 

infraštruktúre,čiže budujú cesty a chodníky, otvárajú parky a fontány, najradšej osadzujú pamätné tabuľe a 

odhaľujú sochy. 
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Občianske iniciatívy, hnutia a združenia, ktoré sa zameriavajú na ochranu 

životného prostredia, pomoc zdravotne postihnutým a sociálne slabým, zdravotnú osvetu 

a prevenciu, otázky ľudských práv, národnostných menšín, utečencov, rozličné formy 

výchovy k ľudským a občianskym právam, sledujú, aby mladí občania mali nielen istú 

nevyhnutnú zásobu znalostí o svojich právach, ale aj výbavu „zručností” občianskej 

participácie, aby ich dokázali uplatniť v individuálnej či skupinovej sociálnej akcii 

s cieľom dosiahnuť sociálnu zmenu. 

 

Práca s mládežou, ktorú chápeme ako špecifickú formu sociálnej práce, je 

najzreteľnejšie praviazaná na mládežnícku politiku a vedecký výskum. Sociológia 

mládeže a sociálna pedagogika predstavujú dôležité vedné zázemie  práce s mládežou.  

 

Pedagogické osobitosti, princípy a úrovne sociálnej práce s mládežou  

 

Akumulácia a zovšeobecnenie praktických skúseností v tejto oblasti v krajinách 

EÚ dospela už do etapy formulácie osobitostí, princípov a úrovní práce s mládežou, ktoré 

majú všeobecnejšiu platnosť a možeme ich vhodne uplatniť aj v rozpracovávanom 

systéme práce s mládežou v našich krajinách.  

 

Podľa D. Damma práca s mládežou, keď sa uvážia jej špecifické silné stránky 

a možnosti v porovnaní s komerciou má predovšetkým šancu poskytnúť mladým 

príležitosť k sebaartikulácii a sebaorganizácii svojich záujmov, k nájdeniu vlastnej 

identity, k realizácii vlastného náčrtu života, k intenzívnejšiemu sebauplatňovaniu 

v živote. Túto medzeru na „trhu” sociálnej práce by mohla zaplniť práca s mládežou. Jej 

špecifickosť v porovnaní so sociálnou prácou možno podľa D. Damma charakterizovať 

niekoľkými nižšie prezentovanými osobitosťami. (Damm, D., 1992): 

 

1. V práci s mládežou ide o osobitý priestor 

Práca s mládežou môže – bezkonkurenčne – ak dá dôraz na vlastnú aktivitu mládeže 

vytvoriť nový “priestor” pre získanie žiaducich životných skúsenosti. Môže to byť pri 
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exotickej turistike, pri ekologických a ochranárskych podujatiach, ale aj v rámci 

rozvíjania tradičnejších kultúrno-záujmových aktivít detí a mládeže.  

 

2. V práci s mládežou ide o styk s dospelými  

Paradoxom pre prácu s mládežou v rámci tradičných združení mládeže je nevyhnutnosť 

hľadať kontakty s občianskymi iniciatívami, umelcami, svojpomocnými iniciatívami 

a inými „vhodnými” zaujímavými osobami. Môže využiť šancu podporovať nielen 

možnosti solidárnych vzťahov medzi rovesníkmi, chlapcami a dievčatami, mladými a ich 

lídrami, ale aj poskytnúť šancu konfrontovať svoje názory na svet, kultúry a životné 

štýly s dospelými.  

 

3. Práca s mládežou poskytuje šancu tvorby identity mladých  

Dnes je obzvlášť ťažké – a nielen pre mladých – nájsť seba samého. Oveľa viac sa 

experimentuje a čo z niekoho bude – nielen v povolaní – je nejasnejšie ako kedy predtým. 

V posledných rokoch vznikol celý rad nových projektov, ktoré sa pokúšajú tejto 

komplikovanej situácii prispôsobiť. Práca s mládežou ako otvorená štruktúra poskytuje 

mimoriadne šance pre kompetentných a iniciatívnych mladých ľudí, teda aj absolventov 

sociálnej pedagogiky a sociálnej práce.  

 

4. Dôležitým elementom práce s mládežou je orientácia na potreby mládeže  

Mládež napr. aj ku konfesionálnemu zväzu neprichádza len kvôli túžbe po náboženskej 

orientácii a styku, ale preto, že sa tu uspokojuje celý rad ich potrieb. Z nich 

najdôležitejšie sú túžby po silnom zážitku, sociálnom uznaní a sebapotvrdení 

v spoločnosti a v skupine, sebaurčení, orientácii na uspokojujúce partnerské vzťahy 

a túžba niečo dokázať. V práci s mládežou treba akceptovať a brať vážne celého 

človeka a nielen tie potreby, ktoré sa zdajú byť špecificky využiteľné pre organizáciu.  

 

5. V práci s mládežou ide o činnorodosť a možnosti samostatnej tvorivosti  

Dospievanie je dnes značne ovplyvnené konzumnou socializáciou a tým, že mladí majú 

iba malý zmysel pre reálne spoločenské procesy. Chápu aj to, že sčasti sú bezmocní 

a dokonca prebytoční. Tu by mohla práca s mládežou ponúknuť priestor a čas pre vlastnú 
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činnosť v spoločensky významných a dôležitých akciách v prospech obce ako napr. na 

projekte obnovy a skrášlenia obce alebo vytvorenia obecnej televízie.  

 

6. Práca s mládežou umožňuje získať skúsenosť ako prekonať zažitú bezmocnosť  

Pasivita, prispôsobenie, rezignácia a podobne sa dajú v podstate odvodiť z každodennej 

skúsenosti, že svet je v istom slova zmysle „hotový”. Táto skúsenosť by sa mohla 

korigovať. Pritom je dôležité, aby mladí v každom prípade zažili, že sa ešte niečím dá 

hýbať, že ich vlastné nápady sú realizovateľné. Preto sú tak dôležité kontakty 

s alternatívnymi projektami, sociálnymi hnutiami a experimentami, výmeny názorov 

s vhodnými protikladnými osobami a iniciatívami, účasť na hnutiach a akciách odporu, 

kontakt so samoorganizujúcimi sa iniciatívami.  

 

7. Práca s mládežou vyžaduje rast odbornej kompetencie sociálnych pracovníkov  

Dnes už nestačí jednoducho ponúknuť prácu v skupine alebo seminár a očakávať, že 

všetci sa zúčastnia. Mnohé tradičné ponuky pre mládež nedokážu reagovať na existujúce 

problémy a potreby mladých. Je nutná kvalifikácia pracovníkov s mládežou, treba dobre 

poznať potreby mladých a pomáhať ich ďalej rozvíjať. Mladým nezamestnaným 

nepomôže len využitie voľného času, poradenstvo alebo vzdelávanie.  

 

Princípy práce s mládežou  

 

Poznatky sociológie mládeže sa využívajú predovšetkým v tvorbe a zdôvodňovaní 

zmien štátnej mládežníckej politiky, v neustálej aktualizácii pozornosti verejnosti na 

citlivé spoločenské problémy, s ktorými sa vyrovnávajú nastupujúce generácie mládeže. 

Potrebujeme dôkladnejšie porozumenie súčasnej generácii mládeže.   

 

V práci s mládežou potrebujeme kvalitných odborníkov. Pre nich treba 

uskutočňovať s praxou spojené vzdelávanie, ktoré je systematické a regionálne zamerané. 

To pochopiteľne značí, že pracovník/pracovníčka s mládežou si majú vytvoriť presný 

obraz o živote svojej mládeže, ich rodinnej, bytovej a miestnej, školskej a výchovnej, 

prípadne pracovnej situácii, miestach trávenia ich voľného času atď. Mali by si zistiť ako 
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mládež subjektívne interpretuje túto objektívnu životnú situáciu – jednotlivo a ako 

skupina – ktoré problémy, potreby, silné a slabé stránky, zvláštne schopnosti a záľuby, 

hodnoty a ciele, štýly a spôsoby konania uprednostňujú a ktoré sú teraz ich 

"tajné/generačné" témy, ktoré sú pre nich aktuálne a ktoré sa ich dotýkajú. 

 

Nebudeme diskutovať o tom, že hlavná časť výchovy sa realizuje v rodičovskom 

dome a hlavná časť vzdelávania v škole. Práca s mládežou je však tou oblasťou, kde sa 

prekonáva obmedzenosť rodinnej a školskej výchovy a utvárajú sa dispozície 

k participatívnemu občianstvu.  

 

K rozvoju takto chápanej práce s mládežou sú potrebné nové siete tretieho 

sektoru, nové typy funkcionárov a dobrovoľníkov s koncepčnou kompetenciou, ktorá je 

schopná zmobilizovať spoločenské iniciatívy a vytvoriť spojenie medzi mládežníckou 

iniciatívou, občianskym združením alebo centrom voľného času detí a mládeže, medzi 

štátnou a samosprávnou sférou.  

 

Práca s mládežou má predovšetkým preventívny charakter. Podporuje projekty, 

ktoré predchádzajú chybnému vývoju mladistvých, pôsobí proti pasivite a izolácii, proti 

násiliu, proti rastúcej závislosti od alkoholu, drog a liekov. K tomuto sa prirátajú všetky 

aktivity, ktoré stavajú do popredia zážitky v spoločenstve skupiny a napokon sem možno 

zaradiť i sociálne a charitatívne aktivity.  

 

Zvyčajne sa v práci s mládežou uplatňujú hodnoty (Jugendarbeit 1992), ktoré sa 

v projektoch pre mladistvých a mládež pokladajú za hodné podpory. Mali by sa  v nej 

rešpektovať aj isté princípy.  

 

 
Prvý princíp (aktívna svojpomoc)  

vyjadruje skutočnosť, že nie je želateľná taká práca s mládežou, ktorá je kompletne 

plánovaná, organizovaná a financovaná oficiálnymi miestami a ktorá učí mladistvého iba 

„konzumovať” bez toho, aby bol on sám aktívnym. Mladiství sa v zmysle tohto princípu 
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nemajú vychovávať k tomu, aby si jednoducho len "vyzdvihli" to, čo im ktokoľvek 

ponúkne. Mládež by mala oveľa viac plánovať a tvoriť podľa vlastných myšlienok, 

záujmov, sympatií a želaní. Je to v súlade s takým chápaním  výchovy mládeže, v ktorej 

sa využije jej kreativita.  

 

Druhý princíp (otvorená práca)  

stavia na prekonávaní obmedzení, ktoré sa spájajú so spolkovou (činnosť v združeniach 

detí a mládeže viažuce sa na členstvo) prácou s mládežou. Cieľom otvorenej práce 

s mládežou je obsiahnuť čo možno najviac mladistvých, ktorí nepatria k žiadnej 

mládežníckej organizácii. V práci s mládežou nejde iba o združenia a zoskupenia 

mladých ľudí, ale aj o jednotlivcov. Autorské a rečnícke, spevácke, hudobné, tanečné, 

výtvarné, ako aj technické a remeselnícke súťaže sú príkladmi toho, ako možno získať 

i takých, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastňujú života mládežníckych zoskupení.  

 

Tretí princíp (spoločenstvo obce)  

rešpektuje skutočnosť, že pre mládež má veľký význam spoločenstvo obce. Obce sú 

jedinečnou bázou pre prácu s mládežou. Pre pozitívny vývoj práce s mládežou v obciach 

Rakúska mala veľký význam súťaž o obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži. Jej 

verejné vyhodnotenie poskytuje prehľad o aktivitách a prostriedkoch podpory na prácu 

s mládežou v jednotlivých obciach regiónu. (Macháček, L., 1998)  

 

Štvrtý princíp (odborná pomoc)  

vyjadruje myšlienku, že práca s mládežou vo voľnom čase na rozdiel od komerčných 

ponúk sleduje výchovný cieľ, a preto si vyžaduje aj analyticku a metodickú pomoc. 

Aktivisti a dobrovoľníci v práci s mládežou majú nárok na informácie z výskumu 

a pedagogicko-psychologické vzdelávanie, ktoré im poskytujú vedeckí pracovníci 

a metodici pre prácu s mládežou v príslušnom regióne.  
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Záver 

 

Výzva k občianskej modernizácii našich krajín je aj výzvou pre inštitucionalizáciu 

plnohodnotnej štruktúry občianskych združení. Tieto subjekty ako sociálni aktéri 

v neformálnom vzdelávaní a sociálnej práci majú svoje poslanie posilňovať „občiansku 

gramotnosť mladých ľudí”, t.j. učiť ich ako získať schopnosť artikulovať záujmy 

a potreby svojej komunity, ako kreovať také projekty práce s mládežou, ktorými dokážu 

prejaviť sociálnu solidaritu so sociálne a kultúrne slabšími skupinami svojho 

rovesníckeho spoločenstva.  

 

Ide najmä o tie skupiny mladých občanov, ktorí získali potrebné vzdelanie, 

schopnosť komunikácie so zástupcami štátnej správy a podnikateľskej sféry a osobnostnú 

integritu a kultúrnu identitu, ktorú akceptujú aj ich spoluobčania. To ich predurčuje 

k prevzatiu zodpovednosti za rozvíjanie rozličných svojpomocných hnutí a iniciatív 

v obciach a sídliskách miest a spoločne s tými, ktorí sa dostávajú na okraj spoločnosti 

v dôsledku nedostatočne vybalansovaného pôsobenia sociálnej politiky a trhovej 

ekonomiky. 

 
Vyžaduje si to premyslieť a vedecko-výskumne podložiť doterajšie rozvíjanie 

mládežníckej politiky v oblasti využívania voľného času detí a mládeže s prihliadnutím 

na kultúrne tradície, zamyslieť sa nad možnosťami rozvoja občianskeho dobrovoľníckeho 

sektora, v ktorom budú významnú úlohu plniť občania so zážitkom okrajovej pozície – 

bývalí bezdomovci, bývalí závislí od drog, bývalí dlhodobo nezamestnaní. 

 
V nadväznosti na rozvoj a štrukturáciu dobrovoľníctva a na jeho lepšiu súčinnosť 

s mnohými spolkami, klubmi, nadáciami a hnutiami pôsobiacich medzi mládežou možno 

očakávať nové podnety a požiadavky na kompetentnosť všetkých aktérov, ktorí by sa 

mali dobre orientovať v pedagogických, psychologických a sociologických vedách. 

 
 Ak sociológia prináša do sociálnej práce s mládežou porozumenie a stratégiu 

identifikácie sociálnych problémov súčasnej generácie mládeže, tak pedagogika pomáha 

definovať jej cieľe a princípy, objasňiť osobitosti týchto vzácných nekomerčné 
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a neinštitucionálne definovaných priestorov každodenného života mladých ľudí, ale 

nielen ich. 


