Akčný plán pre napĺňanie
Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020
v rokoch 2017 – 2018

Úvod
Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 20201 (ďalej len koncepcia) je strategickým
dokumentom štátnej politiky, ktorý špecifikuje prioritné ciele štátu v oblasti práce s mládežou do
roku 2020.2 Nadväzuje na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 20203 tým, že
prispieva k napĺňaniu strategických cieľov pre oblasť práce s mládežou.
K implementácii Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 - 2020 budú vytvorené dva akčné
plány do roku 2020. Prvý akčný plán na obdobie 2017 – 2018 a druhý na obdobie 2019 – 2020. Aby
bola zabezpečená kontinuita a nadväznosť týchto akčných plánov bude prvý akčný plán priebežne
vyhodnotený začiatkom roka 2018 a výstupy tohto hodnotenia budú zohľadnené pri príprave
druhého akčného plánu na roky 2019 – 2020.
Za implementáciu Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 je zodpovedné MŠVVaŠ
SR a vykonáva ju v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenským inštitútom mládeže a príslušnými
rezortmi. Monitoring a sledovanie napĺňania koncepcie vykonáva Medzirezortná pracovná skupina
pre štátnu politiku v oblasti mládeže.
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Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 bola vládou SR dňa 13. januára 2016 schválená uznesením č. 16.
Celé znenie Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020:
http://www.minedu.sk/data/files/5762_koncepcia_prace_s_mladezou.pdf
3
Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 bola vládou SR dňa 23. apríla 2014 schválená uznesením č.
192.
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Oblasť 1: POTREBY MLADÝCH ĽUDÍ AKO VÝCHODISKO PRE PRÁCU S MLÁDEŽOU
Vízia: Práca s mládežou založená na poznaní aktuálnych potrieb mladých ľudí.
Cieľ: Systematicky zisťovať a analyzovať potreby mladých ľudí na všetkých úrovniach – celoštátnej,
regionálnej i miestnej, zistenia zverejňovať a na ich základe prijímať zodpovedajúce opatrenia.
Navrhované opatrenia na roky 2017 - 2018 sa zameriavajú na podporu praxe zisťovania a analýzy
potrieb mládeže na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
1.1.Zmapovať aktuálne trendy v živote mladých ľudí
Správa o mládeži je komplexným materiálom, ktorý prezentuje súčasný život mladých ľudí na
Slovensku na základe výskumov a podkladov od mnohých odborníkov. Správy o mládeži na seba
nadväzujú a umožňujú tak porovnanie vývoja situácie a podmienok života mladých ľudí v rôznych
oblastiach a slúžia ako podklad pre tvorbu mládežníckej politiky. Dlhodobo však absentuje oblasť
zameraná na aktuálne trendy v živote mladých ľudí4, ktorú je potrebné doplniť v pripravovanej
Správe o mládeži za rok 2017.
Na národnej, regionálnej a miestnej úrovni skúmať, mapovať a vyhodnocovať:


potreby, aktuálne trendy (subkultúry) a tendencie správania sa mladých ľudí ako východisko
pre prácu s mládežou;



hodnotové zameranie mládeže voči iným národom, kultúram, znevýhodneným a
marginalizovaným skupinám za účelom eliminácie radikalizácie mládeže a tendencii
k násilnému extrémizmu;



trendy, faktory, podoby a dôsledky sociálneho vylúčenia mládeže a komplexne mapovať
potreby mladých ľudí zasiahnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením. Na základe
zistení nastaviť opatrenia, nástroje a služby zamerané na odstránenie a predchádzanie vzniku
sociálneho vylúčenia mládeže.

Na základe zisteného bude potrebné v druhej etape nastaviť tréningové, školiace aktivity, informačné
semináre pre mládež a metodiky a vzdelávacie materiály pre pracovníkov s mládežou.


podieľať sa na medzinárodnom kvantitatívnom výskume a komparatívnej štúdii RAY
(Research-based Analysis of Youth in Action) zameranom na mapovanie prínosu a efektivity
programu Mládež v akcii (Erasmus +).

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Partneri: príslušné rezorty štátnej správy SR
Termín: I.Q.2018
1.2. Propagovať výsledky Správy o mládeži 2018 voči aktérom mládežníckej politiky, práce s mládežou
ako aj voči verejnosti
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Tieto informácie zahŕňajú špecifiká mladých ľudí zo sociologického, psychologického a pedagogického
pohľadu. Mali by odpovedať a otázky ako napríklad: Aké sú záujmy mladých ľudí? Čoho sa obávajú? Ako sa
učia? Ako trávia voľný čas? Ako vidia svoju budúcnosť? Ako sa integrujú na sociálnych sieťach? Ako si manažujú
svoje financie?
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Úlohou v tejto oblasti bude sprístupniť informácie zo Správy o mládeži všetkým relevantným
cieľovým skupinám (príslušné ministerstvá, ľudia zodpovední za politiku mládeže na miestnej,
regionálnej i národnej úrovni, pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci a pod.), prostredníctvom
vydania populárnej verzie Správy o mládeži, jej zverejnením na webovej stránke organizácie IUVENTA
– Slovenský inštitút mládeže, realizovaním informačných seminárov pre hlavných aktérov
mládežníckej politiky a pod.
Gestor: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Partneri: krajské rady mládeže, AKRAM, RMS, ZIPCEM
Termín: II. Q 2018
1.3. Vyčleniť finančné prostriedky pre Program DÔKAZY o mladých v rámci Programov pre mládež na
roky 2014 - 2020
Mládežnícka politika ako aj samotná práca s mládežou by sa mala opierať o kvalitné, aktuálne a
relevantné informácie. Preto je nutné systematicky podporovať aktivity subjektov, ktoré realizujú
výskum v oblasti mládeže. V súčasnosti absentujú výskumy v niektorých oblastiach života mladých
ľudí, z ktorých niektoré budú potrebné nielen ako podklady pre zostavenie plánovanej Správy
o mládeži 2018. Tieto oblasti treba identifikovať a prostredníctvom Programu DÔKAZY o mladých
získať potrebné informácie. Program DÔKAZY sa zameriava na získavanie relevantných a
dôveryhodných informácií o mladých ľuďoch pre potreby tvorby opatrení mládežníckej politiky na
rôznych úrovniach, a to prostredníctvom výskumu.
Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Partneri:
Termín: III.Q 2017 (pre výskumy realizované v roku 2017), 2018 (podľa aktuálnych potrieb)

1.4. Rozšírenie Programu KOMUNITA mladým v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020
Program KOMUNITA mladým sa v rámci aktuálnej pilotnej výzvy5 zameriava na zber údajov a ich
analýzu pre potreby tvorby mládežníckej politiky na miestnej úrovni založenej na dôkazoch. Po
realizácii prvých podporených pilotných projektov a vyhodnotení ich prínosu je potrebné postupne
navýšiť finančné prostriedky do programu KOMUNITA mladým pre výzvy v roku 2017 a 2018.
Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Partneri: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Termín: priebežne 2017, 2018

Indikátory naplnenia úloh akčného plánu:
1.1. Rozšíriť národnú správu o mládeži o aktuálne trendy v živote mladých ľudí
1.
Analýza o aktuálnych trendoch v živote mladých ľudí
1.2. Propagovať výsledky Správy o mládeži voči aktérom mládežníckej politiky, práce s mládežou
ako aj voči verejnosti
1.
Populárna verzia Správy o mládeži 2018
2.
Správa o výsledkoch RAY výskumu
5

https://www.iuventa.sk/files/documents/granty/program%20komunita%202016%20%20výzva%20na%20predkladanie%20žiadostí%20o%20dotáciu.pdf
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1.

Informačný seminár pre kľúčových aktérov v práci s mládežou o najzávažnejších
zisteniach Správy o mládeži 2018, vrátane vyhotovenia videozáznamu
1.3.Vyčleniť finančné prostriedky pre Program DÔKAZY o mladých v rámci Programov pre
mládež na roky 2014 - 2020
1.
2 výzvy v rámci Programu Dôkazy o mladých
2.
5 zrealizovaných prieskumov alebo výskumov
1.4.Prehodnotenie a rozšírenie Programu KOMUNITA mladým v rámci Programov pre mládež na
roky 2014 - 2020
1.
Vyhlásená výzva na všetky tri fázy programu Komunita

Oblasť 2: KVALITNÁ PRÁCA S MLÁDEŽOU
Vízia: Podpora a zvyšovanie kvality práce s mládežou
Cieľ: Zmapovať zavedenie nástrojov na meranie a podporu rozvoja kvality v práci s mládežou do
praxe vytvorených podľa existujúcich príkladov z praxe (výstupov projektov podporených v rámci
Programu Priority mládežníckej politiky zameraných na kvalitu v práci s mládežou z roku 2016)
opierajúcich sa o európske štandardy kvality- Quality Standards Framework for Youth Work a vytvoriť
konsenzus o indikátoroch a štandardoch kvality práce s mládežou s dôrazom na formy, oblasti,
cieľové skupiny a aktérov v práci s mládežou.
Navrhované opatrenia na roky 2017 - 2018 sa zameriavajú na ujasnenie si kritérií a indikátorov
kvality v práci s mládežou s dôrazom na rôzne formy, oblasti, cieľové skupiny a aktérov v práci
s mládežou ako prvého kroku v oblasti podpory a zvyšovania kvality v práci s mládežou. Na základe
vytvoreného konsenzu indikátorov kvality bude možné v druhom akčnom pláne definovať
štandardy kvality v práci s mládežou a neskôr navrhnúť konkrétne opatrenia na podporu
a zvyšovanie kvality práce s mládežou
2.1 Vytýčenie kritérií a indikátorov s dôrazom na rôzne formy, oblasti, cieľové skupiny a aktérov v
práci s mládežou







Zviditeľňovanie dobrých príkladov v oblasti kvality práce s mládežou a mapovanie
zavedených nástrojov na meranie podpory rozvoja kvality práce s mládežou podľa
existujúcich výstupov z projektov Programu Priority mládežníckej politiky z roku 2016.
Vytváranie a podpora rôznych nástrojov na podporu kvality (peer review, externá spätná
väzba...)a nastaviť očakávania výsledkov kvalitnej práce s mládežou vo všetkých kľúčových
oblastiach.
Dať priestor vzdelávaniam a systémovej podpore realizátorov práce s mládežou, aby
vykonávali kvalitnú prácu s mládežou a využívali rôzne nástroje na podporu kvality.
Rozšíriť akreditáciu programov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou v rámci zákona
č.282/2008 Z. z. aj o akreditáciu inštitúcií.

2.2 Vytvorenie konsenzu štandardov kvality v práci s mládežou s ohľadom na cieľové skupiny a
aktérov v práci s mládežou


Pre zavedenie štandardov kvality v práci s mládežou je nevyhnutné zozbierané existujúce
príklady z praxe aplikovať a po pilotnom odskúšaní diskutovať a dohodnúť sa na prijatí
konsenzu o štandardoch kvality v práci s mládežou s ohľadom na špecifiká pre jednotlivé
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cieľové skupiny mladých ľudí a typy organizácií pracujúcich s mládežou, nakoľko zatiaľ stále
chýba zhoda na tom, čo vytvára kvalitu v práci s mládežou.


Zjednotiť nastavené procesy a štruktúru práce ministerstva ako aj ostatných organizácii,
keďže kohézny prístup k uplatňovaniu štandardov a zároveň inovačný pohľad na túto
problematiku zvýši úspech a odolnosť vytvorených a do praxe zavedených opatrení.



Pripustiť/oficiálne uznať akútnu potrebu zaistenia štátnej a regionálnej podpory tejto snahy,
keďže pridaná hodnota kvalitnej prace s mládežou a jej význam pre spoločnosť sú
nespochybniteľné a docieliť podporu riadiacich a metodických pracovníkov v organizáciách a
inštitúciách v práci s mládežou pri rozvoji kvality.



Posilniť existujúce iniciatívy v meraní kvality práce s mládežou a otvoriť medzirezortný dialóg
v tejto oblasti za účelom identifikácie nových možných kritérií.

Gestor: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Partneri: strešné organizácie pôsobiace v oblasti práce s mládežou, MŠVVaŠ SR
Termín: IV. Q 2018
Indikátory naplnenia úloh akčného plánu:
2.1. Vytýčenie kritérií a indikátorov s dôrazom na rôzne formy, oblasti, cieľové skupiny a
aktérov v práci s mládežou a súčasne mapovať existujúce príklady dobrej praxe.
1.
Použitie existujúcich príkladov z praxe (výstupov projektov podporených v rámci
Programu Priority mládežníckej politiky zameraných na kvalitu v práci s mládežou za
rok 2016).
2.
Vytýčenie kritérií a indikátorov s dôrazom na rôzne formy, oblasti, cieľové skupiny a
aktérov v práci s mládežou ako prvého kroku v oblasti podpory a zvyšovania kvality v
práci s mládežou.
2.2. Vytvorenie konsenzu o štandardoch kvality v práci s mládežou s ohľadom na cieľové
skupiny a aktérov v práci s mládežou
1.
Konsenzus o štandardoch kvality v práci s mládežou
Oblasť 3: AKTÉRI PRÁCE S MLÁDEŽOU
Vízia: Komplexný, funkčný a flexibilný systém práce s mládežou (na celoštátnej, regionálnej i miestnej
úrovni)
Cieľ: Zadefinovať role a úlohy rôznych subjektov aktívnych v systéme práce s mládežou na všetkých
troch úrovniach tak, aby sa ich aktivity vzájomne dopĺňali a spoločne napĺňali poslanie práce
s mládežou
Navrhované opatrenia na roky 2017 – 2018 sa zameriavajú na:
a) analýzu aktuálneho stavu práce s mládežou na Slovensku (kto sa komu venuje, o koho sa
staráme dostatočne a akými formami, čo chýba, ktorým cieľovým skupinám sa
nevenujeme dostatočne a pod.),
b) prehodnotenie a návrh nového systému starostlivosti o deti a mládež mimo vyučovania so
špecifickým zameraním na úlohu práce s mládežou s vyjasnením postavenia a úloh
jednotlivých aktérov (napr. ministerstvo, VÚC, obce a mestá, centrá voľného času, školské
kluby detí, základné umelecké školy, využívanie vzdelávacích poukazov, detské a mládežnícke
5

organizácie a ďalšie organizácie podporované prostredníctvom miest a obcí) formou nového
legislatívneho návrhu.

3.1. Dopadová analýza zameraná na využívanie a prínos vzdelávacích poukazov
Vzdelávacie poukazy sú významným zdrojom štátneho rozpočtu, ktorým MŠVVaŠ SR aktuálne
podporuje záujmové vzdelávanie najmä na školách. Existujú informácie o počtoch vydaných
a použitých vzdelávacích poukazoch, no chýba hlbšia analýza, ktorá by sa zameriavala na dopad
a prínos, čo využívanie vzdelávacích poukazov deťom a mládeži z hľadiska celého systému prináša.
Tieto údaje sú dôležité pre ďalšie rozhodovanie o nastavení celého systému, najmä ak ide o jeden
z mála pomerne flexibilných zdrojov, ktoré má MŠVVaŠ SR k dispozícii a mohlo by ním podporovať
prioritné oblasti v rámci starostlivosti o deti a mládež mimo vyučovania vrátane práce s mládežou
definované strategickými dokumentmi (napr. Programové vyhlásenie vlády, Stratégia SR pre mládež,
Koncepcia rozvoja práce s mládežou a pod.). Výsledky dopadovej analýzy využijeme pri nastavení
systému práce s mládežou na všetkých troch úrovniach.
Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Partneri: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Sekcia regionálneho školstva Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR
Termín: I.Q 2018

3.2. Príprava legislatívneho zámeru v oblasti práce s mládežou.
V rámci aktivít, ktoré by sa dali zahrnúť do starostlivosti o deti a mládež mimo vyučovania patrí aj
práca s mládežou, no dlhodobo je v porovnaní s ostatnými typmi aktivít najmenej podporovaná
a uznávaná. Zároveň sa ukazuje ako najviac flexibilná, schopná reagovať na aktuálne témy a trendy
v živote mladých ľudí. Využitie tohto potenciálu práce s mládežou by mala podporiť aj legislatívna
zmena, a to buď formou novely Zákona o podpore práce s mládežou 282/2008 Z.z. alebo prípravou
nového zákona o mládeži. Pre potreby tejto legislatívnej zmeny je nutné navrhnúť, ako by mala
vyzerať práca s mládežou na národnej, regionálnej i miestnej úrovni, jednoznačne definovať
postavenie subjektov pôsobiacich v práci s mládežou voči ostatným inštitúciám venujúcim sa deťom
a mládeži mimo vyučovania, ako aj postaveniu miestnej a regionálnej samosprávy aj štátnej správy.
Nová legislatíva by mala zadefinovať role a úlohy rôznych subjektov aktívnych v systéme práce s
mládežou na všetkých troch úrovniach tak, aby sa ich aktivity vzájomne dopĺňali a spoločne napĺňali
poslanie práce s mládežou.
Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Partneri: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Sekcia regionálneho školstva Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR, Asociácia centier voľného času a strešné organizácie pôsobiace v oblasti
práce s mládežou
Termín: I.Q 2018
Indikátory naplnenia úloh akčného plánu:
3.1. Dopadová analýza zameraná na využívanie a prínos vzdelávacích poukazov
1.
Dopadová analýza vzdelávacích poukazov
3.2. Príprava legislatívneho zámeru
1.
Návrh legislatívnej zmeny v oblasti mládeže a kompetencií aktérov práce
s mládežou
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Oblasť 4: FINANCOVANIE PRÁCE S MLÁDEŽOU
Vízia: Dostatočné, adresné, transparentné a udržateľné financovanie práce s mládežou
Cieľ: Vytvoriť systém financovania práce s mládežou a zabezpečiť adekvátne zdroje na všetkých
úrovniach (celoštátnej, regionálnej i miestnej)
Navrhované opatrenia na roky 2017 – 2018 sa zameriavajú na zefektívnenie udržateľného
financovania práce s mládežou na všetkých úrovniach (celoštátnej, regionálnej a miestnej). Cieľom
by malo byť zlepšenie nastavenia systému tak aby zodpovedal potrebám mladých ľudí a čo najviac
prispieval k zvyšovaniu kvality práce s mládežou, s čo najvýraznejším dopadom na hodnotový rast
mladých ľudí, zvyšovanie ich osobnostných, sociálnych a pracovných kompetencií.

4.1. Zohľadniť výsledky analýzy systému starostlivosti o deti a mládež v oblasti financovania v návrhu
novely Zákona o podpore práce s mládežou č. 208/2008 Z. z., resp. v novom zákone o mládeži
Analýza financovania starostlivosti o deti a mládež mimo vyučovania v Slovenskej republike za rok
2014 ukázala, že v rámci súčasného systému starostlivosti o deti a mládež existuje veľký nepomer
z hľadiska financií určených na podporu práce s mládežou v porovnaní s financiami určenými na iné
aktivity v rámci starostlivosti o deti a mládež mimo vyučovania. Je preto potrebné zanalyzovať
systémy financovania aktivít starostlivosti o deti a mládež mimo vyučovania (vrátane využívania
vzdelávacích poukazov) s dôrazom na ich efektivitu z hľadiska napĺňania strategických cieľov
v predmetných oblastiach. Rovnako je potrebné definovať nepokryté oblasti a následne kvantifikovať
a alokovať adekvátne množstvo prostriedkov potrebných na napĺňanie strategických cieľov v oblasti
práce s mládežou zohľadnených v pripravovanom návrhu novely Zákona o podpore práce s mládežou
č. 208/2008 Z.z..
Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Partneri: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže ZMOS, K8
Termín: III. Q 2018

4.2. Zverejnenie príkladov dobrej praxe z projektov financovaných v rámci Programov pre mládež
2014-2020
Kvôli zabezpečeniu udržateľnosti financovania práce s mládežou je nevyhnutné poukázať na
prospech, ktorý spoločnosť, obec, región a štát dostávajú zo strany užívateľov verejných zdrojov,
v tomto prípade dotácií. Preto je dôležité pravidelne zverejňovať príklady dobrej praxe z projektov
financovaný v rámci Programov pre mládež 2014-2020, na základe analýzy výstupov po skončení
príslušnej vlny projektov.

Gestor: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Partneri: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Termín: IV. Q 2017 a priebežne
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Indikátory naplnenia úloh akčného plánu:
4.1. Zohľadniť výsledky analýzy systému starostlivosti o deti a mládež v oblasti financovania v
návrhu novely Zákona o podpore práce s mládežou č. 208/2008 Z. z.
1.

Návrh systému financovania práce s mládežou na národnej, miestnej i regionálnej
úrovni ako podklad pre novelu Zákona o podpore práce s mládežou 282/2008 Z.z.

4.2. Zverejnenie príkladov dobrej praxe z projektov financovaný v rámci Programov pre mládež
2014-2020
1.

Zverejnené príklady dobrej praxe z projektov financovaných v rámci Programov pre
mládež 2014-2020 na internetových stránkach MŠVVaŠ SR a Iuventy

Oblasť 5: ZVIDITEĽŇOVANIE A UZNÁVANIE PRÁCE S MLÁDEŽOU
Vízia: Spoločnosť, ktorá rozumie prínosom a dopadom práce s mládežou.
Cieľ: Vytvoriť nástroje na podporu uznávania práce s mládežou na všetkých štyroch úrovniach
uznania (formálne, spoločenské, sebauznanie, politické) a využívať ich

Navrhované opatrenia na roky 2017 – 2018 sa zameriavajú na podporu zviditeľňovania prínosu
práce s mládežou a jej spoločenského a formálneho uznania.

5.1. Realizovať informačné a propagačné aktivity o prínosoch práce s mládežou najmä smerované
mimo sektor (spoločenské uznanie) na všetkých úrovniach
Zviditeľňovanie prínosov práce s mládežou je nevyhnutnou úlohou nielen na národnej ale aj
európskej úrovni za cieľom uznávania práce s mládežou na všetkých úrovniach. Preto je potrebné
zviditeľňovať príklady kvalitných dlhodobých partnerstiev ako napríklad kampaní, programov,
projektov a podobne, ako aj vytvárať priestor pre prepojenie práce s mládežou a formálneho
vzdelávania.
Gestor: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Partneri: strešné organizácie pôsobiace v oblasti práce s mládežou
Termín: priebežne 2017, 2018

5.2. Pravidelne zverejňovať základné štatistické údaje o výsledkoch projektov podporených v rámci
Programov pre mládež 2014-2020
Povedomie našej spoločnosti o prínosoch práce s mládežou a dôvodoch prečo je práca s mládežou
dôležitá nie je stále postačujúca. Zároveň sledovanie a meranie dopadov práce s mládežou je
celoeurópskym trendom6. Preto je nutné minimálne každoročne spracovať a zverejniť základné
štatistické údaje o výsledkoch projektov podporených v rámci Programov pre mládež 2014-2020.

Gestor: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Partneri: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Termín: I.Q príslušného roka
6

Working with young people: the value of youth work in European Union, European Comission, 2014

8

5.3 Prevádzkovať informačný portál na zviditeľňovanie práce s mládežou na celonárodnej úrovni
Na základe komunikácie s rôznymi rezortmi dlhodobejšie vyvstáva potreba vytvoriť podporný nástroj,
kde by sa koncentrovali kompletné informácie zo strany realizátorov práce s mládežou.
Je nevyhnutné naďalej informovať o možnostiach neformálneho vzdelávania, a pri zviditeľňovaní
práce s mládežou poukázať najmä na príklady dobrej praxe.
Pre efektívnejšie sprístupnenie informácií o práci s mládežou voľnočasových aktivitách deťom a
mladým ľuďom, je potrebné sprostredkovanie informačného portálu aj v interaktívnej internetovej
podobe. Doposiaľ vytvorené existujúce databázy strešných organizácií je potrebné technicky
zabezpečiť na jednotnom informačnom portáli, ktorý by mal byť prevádzkovaný jedným gestorom.
Gestor: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Partneri: Strešné organizácie pôsobiace v oblasti práce s mládežou, Ministerstvo školstva vedy
výskumu a športu SR
Termín: priebežne 2017, 2018

Indikátory naplnenia úloh akčného plánu:
5.1. Realizovať informačné a propagačné aktivity o prínosoch práce s mládežou najmä smerované
mimo sektor (spoločenské uznanie) na všetkých úrovniach
1.
Zrealizované aktivity na podporu uznávania prínosu práce s mládežou
2.
Počet zapojených partnerov v aktivitách zameraných na podporu uznávania
prínosu práce s mládežou
5.2. Finančne podporiť prieskumy a výskumy na zisťovanie dopadov práce s mládežou
prostredníctvom programu DÔKAZY o mladých v rámci Programov pre mládež a zistené
informácie medializovať (sebauznanie)
1.
Zverejnenie údajov o výsledkoch projektov podporených v rámci Programov pre
mládež
5.3. Sprostredkovanie jednotného informačného portálu na zviditeľňovanie neformálneho
vzdelávania a príkladov dobrej praxe v práci s mládežou
1.
Prevádzkovanie informačného portálu
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