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Práca s mládežou 

ČO TO JE? 

PRÍNOS? 

ÚLOHA? 



The main objective of youth work is to provide 
opportunities for young people to shape their own futures 

Youth work is a summary expression for activities 
with and for young people of a social, cultural, 

educational or political nature. Increasingly, youth 
work activities also include sports and services for 

young people. Youth work belongs to the domain of 
‘out-of-school‘™ education, most commonly referred 

to as either non-formal or informal learning. 
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Práca s mládežou 



Práca s mládežou je cieľavedomá činnosť, ktorá 

reaguje na potreby mladých ľudí a vedie k 

pozitívnemu rozvoju ich osobnosti. Je založená 

na princípe dobrovoľnej účasti mládeže, 

partnerského prístupu a vzájomného rešpektu. 

Jej úlohou je prispievať k zrelosti, nachádzaniu 

životného smerovania a sebapoznania 

jednotlivca aj skupiny. Realizujú ju pracovníci 

odborne pripravovaní na túto činnosť. 

Práca s mládežou 



1. byť vnímaná ako atraktívna 

 

4. byť založená na dobrovoľnej a 

aktívnej participácii, angažovanosti 

a zodpovednosti mladých ľudí 

5. mať holistický 

(celostný) prístup 

3. byť aktívne inkluzívna 

2. reagovať na potreby, záujmy a skúsenosti 

mladých ľudí z ich perspektívy 



6. vníma mladých ľudí ako 

schopných jednotlivcov 

10. mať viditeľnú perspektívu 

učenia sa s jasnými 

vzdelávacími cieľmi, ktoré sú 

relevantné pre mladých ľudí 

8. byť navrhnutá, realizovaná a 

vyhodnocovaná spolu s mladými ľuďmi 

9. byť založená na neformálnom a 

informálnom učení sa 

7. podporuje práva mladých ľudí, ich 

osobnostný a spoločenský rozvoj a autonómiu 



Najmladší (7- 26 EE) 

Prienik EÚ 15-23 

Od 0 (NL, GR, NO, SK) 

Najstarší (15 – 36 IT) 



• communication skills, 

• decision-making skills, 

• team-working skills, 

• self-confidence, 

• organisational/planning 

skills  

Study on the 

impact of Non-

Formal Education 

in youth 

organisations on 

young people’s 

employability 

(2011) 



Trendy posledného desaťročia 

• merateľnosť,  

• špecifickosť,  

• prepojenie s trhom práce,  

• ústup tradičných foriem,  

• tlak na spoluprácu,  

• profesionalizáciu,  

• všeobecne väčší dopyt 

Čo je práca s mládežou (miesto, princípy, typy), Kvalita (základ na 

10 core principles), Prínos (rozvoj kompetencií, sociálne väzby, 

zmena správania, pozitívne vzťahy) Prínos k témam EU Youth 

strategy 

 





Medzisektorovú 
spoluprácu 

Informácie o 
dopadoch PSM 

Pripravenosť 
pracovníkov s 

mládežou 

Väčšia mobilita a 
sieťovanie 

Kvalita, 
kompetencie a 

uznanie 

„Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o práci s mládežou 2010“ 





282/2008 

ŠTÁT 

VÚC 

OBCE 



A pre týchto čo 
urobila práca s 
mládežou??? 

...ja som 
nechcela 
byť NEET 



Dlhodobo podporovať (aj finančne) činnosti 

smerujúce k uznaniu hodnoty a prínosu práce s 

mládežou a komunikovať tak prínosy práce s 

mládežou rôznym cieľovým skupinám.  

Strategický cieľ 1 HODNOTA PRÁCE S 
MLÁDEŽOU  

• Zaradiť pracovníka s mládežou do národnej sústavy kvalifikácií tak, aby bolo možné 

získanie tejto kvalifikácie aj prostredníctvom neformálneho vzdelávania.  

• Začleniť predmet „PSM“ do obsahu vzdelávania na vysokých školách.  

• Zadefinovať profesiu „PsM“ a začleniť ju do legislatívy vzťahujúcej sa k subjektom 

vykonávajúcim túto prácu.  

• Vytvoriť kampane na zvýšenie povedomia v spoločnosti o hodnote a PSM 

• Začleniť do systému financovania PSM inštitucionálnu podporu.  



Podporovať prepojenie práce s mládežou na 

aktuálne potreby a výzvy, ktorým čelí mládež v 

Slovenskej republike.  

Strategický cieľ 2 PRÁCA S MLÁDEŽOU 
PRI RIEŠENÍ VÝZIEV  

• Zosúladiť legislatívu v oblasti práce s mládežou tak, aby mohli všetky subjekty 

venujúce sa mládeži robiť modernú a na potrebách založenú prácu s mládežou.  

• Pravidelne mapovať potreby mládeže a aktuálne výzvy, ktorým čelí.  

• Nastaviť financovanie práce s mládežou na základe mapovania jej potrieb 



Podporovať spoluprácu rôznych inštitúcií a 

subjektov, ktoré pôsobia v oblasti práce s 

mládežou s dôrazom na zapojenie samosprávy, 

za účelom zabezpečenia širšieho spoločenského 

dopadu práce s mládežou.  

Strategický cieľ 3 SPOLOČENSKÝ DOPAD  

• Vytvoriť systém viaczdrojového financovania práce s mládežou (pričom štát a 

samosprávy by mali hrať dominantnú úlohu, ale nie jedinú) na zabezpečenie 

cielenej, systematickej a dlhodobej podpory inštitúciám, ktoré kvalitnú prácu s 

mládežou zabezpečujú.  

• Vytvárať a financovať vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou a programy, ktoré 

prispejú k zvyšovaniu kvality ich činností a vzájomnému sieťovaniu.  



Education and training 2020  
(Európske Fórum o vzdelávaní, odbornej príprave 

a mládeži) 

Developing a holistic approach linking 
education, training, youth work and 

employment, and increasing cross-sector 
cooperation between stakeholders 



SK PRES 
Talent/potenciál 

PsM v NSK 
2. convent 




