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Silné stránky práce s mládežou (PSM) 

 Existujúce inštitúcie a inštitucionálne siete (CVČ, ICM, IUVENTA/TCM, 

EURES, ÚPSVAR ...) 

 Dobrý ľudský potenciál v rámci pracovníkov s mládežou (aj mladých a 

mládežníckych vedúcich) 

 Aktívne občianske združenia detí a mládeže 

 Aktívne rady mládeže v krajoch 

 Zapájanie sa organizácií a inštitúcií do medzinárodná spolupráca (prenos 

know-how) 

 Ochota aktérov reflektovať trendy pri tvorbe mládežníckej politiky na národnej 

úrovni 

 Existujúce príklady dobrej praxe realizované (s) mladými ľuďmi (napr. 

KomPrax) 

 Existujúci legislatívny rámec (zákon, stratégia, správa o mládeži) 

 Napredovanie a postupný rozvoj práce s mládežou (nestojíme na mieste) 

 Pozvoľné vnímanie/uznávanie práce s mládežou, trend zviditeľňovania (vie sa 

o nás čoraz viac) 

 Realizované výskumy/prieskumy (dostupné dáta, informácie, poznatky o 

mládeži) 

 Existujúca odborná reflexia na aktuálny stav, ďalšie smerovanie, kvalitu…  

 Odvaha a pripravenosť inovovať / ísť do nových vecí (NP KomPrax ...), skúšať 

a hľadať 

 Existujúci systém finančnej podpory (že je, aj že má ambíciu sa prispôsobovať 

a zlepšovať) 

 Veľká miera zapojenia dobrovoľníkov v niektorých oblastiach práce s 

mládežou 

 
 

Slabé stránky PSM 

 

 Nedostatok dôrazu /nedostatočné zapojenie MĽSNP 

 Slabá informovanosť (pracovníkov s mládežou, mladých ľudí) o možnostiach a 
príležitostiach kde a ako sa zapojiť  

 prehltenosť informáciami, nevedia si vybrať, nehovoríme jazykom mladých 
ľudí  

 Programy nie vždy reflektujúce potreby mladých ľudí (jednotné uchopenie 
verzus rozmanitosť a blízkosť lokálnym potrebám) – organizácie nerobia 
dostatočné (dosť často) zisťovanie o potrebách mladých ľudí 

 existujú aj organizácie, ktoré deklarujú prácu s mládežou a v skutočnosti ju 
nerobia – je to skutočne slabá stránka, alebo iba opis reality? 



 Hodnotenie kvality činností (ciele, metodika…) mládežníckych organizácií je 
na veľmi rôznej úrovni 

 Chýbajúce kritériá kvality (všeobecne akceptované) 

 Slabo viditeľné dopady práce s mládežou (nie je jednoduché ich pomenovať – 
čo sú dopady) 

 Neschopnosť sektora dostatočne reagovať na nové trendy 

 Neskoré reakcie práce s mládežou na spoločenské hrozby 

 Nízka miera spolupráce subjektov venujúcich sa práci s mládežou  

 Preferencia „Rómskych projektov“ – zúžený pohľad  - sociálne vylúčení, 
znevýhodnení (ako príklad) – viac financovanie veľmi špecifických tém (aj na 
úkor dlhodobej systematickej práce) 

 Nedostatok financií na prácu s mládežou (na inštitucionálnu podporu) 

 Vysoká závislosť niektorých organizácií na určitých zdrojoch (malá 
udržateľnosť, ale nie len z dôvodu financií)  

 Prioritizácia soc. sféry (radšej chodník) – nedostatočné porozumenie práce 
s mládežou na úrovni samospráv a tomu zodpovedajúce financovanie 

 Neporozumenie konceptu práce s mládežou v skupine „dôležití dospelí“ 

 Často nevnímame hodnotu práce s mládežou (v sektore) 

 Nedostatočné zdieľanie príkladov dobrej praxe a ich multiplikácia 

 Nedostatočná podpora dobrovoľníctva (ak odíde dobrovoľník, skončí činnosť) 

 Slabá komunikácia medzi organizáciami a niekedy prekrývanie aktivít, cieľovej 
skupiny a robíme podobné veci na jednej ulici 

 Roztrieštenosť (nejednotná komunikácia za sektor navonok – spoločná 
advokácia) 

 Nedostatočná tradícia spolupráce 

 Nedostatok priestoru pre ml. ľudí spolurozhodovať 

 Chýbajúci medzigeneračný dialóg aj medzigeneračná výmena (fyzická) 

 Slabá podpora, reflektovanie neformálnych skupín 

 O kom vlastne hovoríme – práca s mládežou – nedostatočne jasný koncept 

 Nejasný resp. nejasne formulovaný prínos politík a výsledky národných 
projektov 

 
 

Príležitosti pre PSM 

 

 Spoločnosť vníma mladých ľudí často ako problém 

 Hľadanie pomoci s problémom (napr. samosprávy, ktoré si nevedia pomôcť 
samy, alebo školy, hľadajú pomoc u iných partnerov) 

 Potenciál mladých ľudí – skôr príležitosť 

 Väčšia mobilita – výmena know-how Migrácia Cezhraničná spolupráca – tým 
že sa oveľa viacej cestuje hore dole, nemusíme objavovať koleso, pretože 
medzinárodný know-how tu je (možnosť inšpirovať sa dobrými príkladmi zo 
zahraničia) 

 Prichádza nová generácia programov ESF -  (napr. aj Záruky pre mladých) 

 Silnejúci lokálpatriotizmu, (miestny, regionálny)  

 Narastajúci vplyv cirkevných organizácií /záujem/aktivita/ robia aktívne 
opatrenia – na získanie záujmu deti a mládeže, čo raz viac sa angažujú v 
oblasti prace s mládežou.  



 Posilnené postavenie vplyvu IKT v oblasti mládeže – online priestor, kde sa 
mladí vyjadrujú zatiaľ nevyužívaný v práci s mládežou  

 existencia príkladov dobrej praxe (a ich potenciálna propagácia) na úrovni 
samosprávy (pracovník zodpovedný za oblasť mládeže)- miestnej regionálnej 
(starostovia, primátori – ktorí vyšli z mládežníckeho sektora), mládežnícke 
zastupiteľstvá 

 Existencia start-up a ich aktuálny „boom“ – príležitosť pre mladých podporiť 
ich nápady 

 Aktuálny vzdelávací systém nefunguje, formálne vzdelávanie je v kríze a je tu 
potreba zásadnej zmeny. To umožňuje aj systémové (až paradigmické) zmeny 
nielen kozmetické úpravy aj v práci s mládežou aby reflektoval reálne potreby 
a dokázal na ne dostatočne reagovať (mladý človek v centre záujmu) 

 Generačná výmena v spoločnosti, hlavnú úlohu v spoločnosti začína preberať 
generácia Y 

 Príležitosť, že sa práca s mládežou začne vyučovať na vysokých školách 

 Veľké množstvo neorganizovanej mládeže 

 
 

Hrozby: 

 

 Tlak spoločnosti na individualizmus a vytráca sa tímovosť – mladí neťahajú za 

jedno lano 

 Daná cesta niekým iným – mladí ľudia si nemôžu zvoliť sami 

 Neschopnosť počúvať názory ML, neakceptácia názorov ML dospelými 

 Riziko dvoch koľají (že vytvoríme 2 paralelné systémy a nie jeden spoločný) – 

štátny, regulovaný, podporovaný, viac závislý a neštátny, viacej nezávislý 

a reagujúci na záujmy a potreby „zdola“ 

 Hrozba centralizovaného systému, ktorý nerešpektuje miestne a lokálne 

špecifiká a potreby 

 Inštitúciami nereflektované potreby mladých ľudí 

 Tlak na byrokratizáciu práce s mládežou 

 Nezverejňujú sa dostatočne príklady dobrej praxe aktivít mladých ľudí 

(nedostávajú priestor napr. v médiách…) 

 Nízky záujem kanálov blízkych mladým ľuďom (portály, médiá…) o tému 

práce s mládežou 

 Nedostatky v legislatíve – dostatočne nedefinuje príležitosti (resp. málo odráža 

prax) 

 Decentralizácia – originálna kompetencia samospráv (práca s mládežou), 

záleží to od ich „dobrej“ vôle 

 Hrozba utilitaristického postoja (zameranie na merateľnosť prebije to, že by 

mal byť mladý človek v centre pozornosti), hrozba zamerania na čisto 

kvantitatívne ukazovatele 

 Nepochopenie váhy práce s mládežou – neznalosť možného prínosu práce 

s mládežou spoločnosťou 

 Klientelistické prostredie, malý záujem o transparentnosť rozdeľovania zdrojov 



 Rozvoj/dominancia IKT technológie – zahltenie informáciami (virtuálny smog) 

odcudzenie (život vo virtuálnom svete) 

 Apatia mladých ľudí (nemajú o nič záujem) až radikalizácia (aj vplyvom médií), 

čiernobiele podávanie informácií 

 Medializácia nie len „dobrých vecí“ ale až využívanie a manipulácia mladých 

ľudí (bulvarizácia) za účelom „senzácií“ – 9.A. 

 Koncepcia bude iba pre „dôležitých dospelých“ a nie pre mladých ľudí (ich 

jazykom) 

 Nenapĺňanie základných potrieb mladých ľudí (aj pracovníkov s mládežou) a 

teda nízky záujem o čokoľvek iné 

 
 
 

 


