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I. ÚVODOM
Od pionierskeho paláca k

Inštitútu pre prácu s demi a mládeou

Pre väèšinu starších obyvate¾ov Bratislavy je Iuventa ešte stále zafixovaná ako palác pionierov alebo
mládenícke centrum, kde deti a mláde môu chodi tancova, spieva, športova a venova sa svojim
zá¾ubám. Týmto èinnostiam sa Iuventa nevenuje u takmer jedno desaroèie – aj keï jej priestory stále slúia
aj záujemcom z oblasti práce s demi a mládeou.

Èím je

Iuventa jedineèná?

Na Slovensku sa nenachádza podobná organizácia, ktorá by sa venovala problematike mládeníckej
politiky a práci s demi a mládeou mimo školy a rodiny (v ich vo¾nom èase) v takom rozsahu a håbke ako
práve Iuventa. Èo to presne znamená?

Málo známa oblast – mládenícka politika a práca s mládeou
Práca s demi a mládeou a mládenícka politika prešli v posledných pätnástich rokoch výraznými zme−
nami. Neformálne vzdelávanie, ktoré sa èoraz viac spája s profesionálnou prácou s demi a mládeou, si dlho
h¾adalo svoje zaslúené miesto ved¾a formálneho vzdelávania a náhodného, informálneho uèenia. A
v posledných rokoch, aj pod vplyvom Európskej mládeníckej politiky, sa na celú oblas zaèalo h¾adie na
Slovensku viac ako na formu výchovy a vzdelávania ne ako na formu servisu. Posledné roky priniesli
výraznejšie zmeny aj v oblasti mládeníckej politiky, boli prijaté základné dokumenty a vytvorené štruktúry.
A to je oblas, ktorej sa práve Iuventa venuje vo svojich aktivitách.

Nie

PRE mláde ale S mládeou

Práca s mládeou u nie je o tom, e "nieèo" pre naše "decká" vymyslíme. U je to o dôkladnom poznaní
skupiny a spoloènej príprave takých aktivít, ktoré skupina potrebuje pre svoj ïalší rozvoj. Nejde o samoúèel−
né aktivity. Tí, èo sa v tejto oblasti profesionálne alebo dobrovo¾ne angaujú (mládenícki vedúci, animátori,
aktivisti, dobrovo¾níci a i.) vedia kam skupinu a jednotlivcov chcú dovies a akým spôsobom. Tento nový prí−
stup k práci s demi a mládeou nie je jednoduché presadi. Niektoré krajiny Európskej únie sú u ïaleko
vpredu. My na Slovensku ešte potrebujeme èas.

Oblas

plná výziev

Práca s mládeou a mládenícka politika je viac ako iné oblasti poznaèená minulosou a preto sa v nej
len s problémami darí presadzova a zavádza urèité zmeny. ako získate pre nieèo podporu, ak väèšina
„zodpovedných“ nemá iadnu predstavu o èom hovoríte. Táto oblas potrebuje systematické zmeny,
výchovu profesionálnych pracovníkov s mládeou, nové štruktúry, finanèné stimuly, informácie a dobré prík−
lady zo zahranièia, experimentálne overovanie vlastných prístupov a metód a ve¾a, ve¾a nadšenia zo strany
všetkých, ktorí sa tejto oblasti venujú. Našastie ich nie je málo. A to je priestor, v ktorom Iuventa pôsobí.

Nepracujeme s mladými ¾uïmi
Venova sa len mladým ¾uïom by bolo vráti sa tam, kde Iuventa zaèínala v 50–tych rokoch. Je pravda,
e isté tradièné aktivity pre mladých ¾udí a s mladými ¾uïmi má Iuventa dodnes vo svojom pláne práce.
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Prevaná väèšina súèasných aktivít Iuventy sa však orientuje na tých, ktorí sa mládei a mládeníckej
politike venujú profesionálne alebo dobrovo¾ne – u spomenutí mládenícki pracovníci, vedúci klubov
a krúkov, neformálni lídri, aktivisti, pracovníci rôznych úradov a inštitúcií, v agende ktorých sa nachádza
mláde alebo témy so ivotom mládee spojené, ako sú Ministerstvo školstva SR, organizácie iných rezor−
tov, ZMOS, samosprávne kraje, obce a mestá v SR, krajské školské úrady, Vysoké školy. Iuventa spolupracu−
je s ïalšími organizáciami akými sú Rada mládee Slovenska, Nadácia Intenda, obèianske zdruenia detí
a mládee v SR, informaèné centrá mladých v SR, Ústav informácií a prognóz školstva, centrá vo¾ného èasu
v SR, metodicko−pedagogické centrá, školy a školské zariadenia.

Co je dôleité vedie o Iuvente
Poslaním Iuventy je pomáha dostáva do reality štátnu politiku vo vzahu k deom a mládei. Je
príspevkovou organizáciou Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktoré jej úlohy definuje v roènom kon−
trakte. Iuventa však môe z vlastných zdrojov realizova aj iné aktivity.

V praxi to znamená, e IUVENTA je:
o organizátorom a koordinátorom viacerých konkrétnych projektov, ktoré spájajú rôznych aktérov a sub−
o
o
o
o
o
o
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jekty a smerujú k dosiahnutiu cie¾ov definovaných v Koncepcii štátnej politiky smerom k deom a mládei
v SR (viac pri konkrétnych aktivitách),
celoslovenským koordinátorom predmetových olympiád a postupových súaí, ktorých vyhlasovate¾om
je Ministerstvo školstva SR,
sídlom národnej kancelárie pre grantový program Európskej únie MLÁDE,
administrátorom národného grantového programu finanènej podpory obèianskych zdruení detí a mlá−
dee na Slovensku,
kanceláriou pre fungovanie projektu EURODESK, podporujúceho rozvoj informaènej siete pre mladých
¾udí v krajinách Európy,
realizátorom výskumných, vzdelávacích a informaèných aktivít pre rôzne cie¾ové skupiny v oblasti práce
s demi a mládeou a mládeníckej politiky,
správcom zvereného majetku štátu.
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II. AKTIVITY IUVENTY
V tejto èasti nájdete informácie o niektorých projektoch a aktivitách Iuventy, realizovaných v roku 2005.
Je naším zámerom ilustrova na konkrétnych aktivitách ako Iuventa plní svoje základné poslanie.

VZDELÁVACIE A ŠKOLIACE AKTIVITY IUVENTY
Vzdelávací program pre pracovníkov samospráv
Pracovníci miestnych samospráv sa stali jednou z najrozhodujúcejších skupín pri rozvoji miestnej práce
s demi a mládeou, ako aj miestnej a regionálnej mládeníckej politiky. Napriek tomu sa ich vzdelávaniu
nikto výraznejšie v minulosti nevenoval. Pri súèasných problémoch, ktoré samospráva rieši, sa problematika
práce s demi a mládeou dostala do úzadia. Z toho dôvodu zaèala Iuventa realizova, za podpory ZMOS,
vzdelávanie pracovníkov samospráv, ktorí majú vo svojej pôsobnosti prácu s demi a mládeou na miestnej
úrovni.
Vzdelávanie získalo akreditáciu MŠ SR a v roku 2005 boli realizované stretnutia v regiónoch za úèasti
61 záujemcov, ktorí boli na vzdelávanie nominovaní zástupcami miestnych samospráv. Poèas školenia získali
úèastníci jasnejšiu predstavu aká je úloha pracovníka samospráv, ako budova trvalú a udrate¾nú politiku
voèi deom a mládei, aké sú jej piliere (úèas mladých ¾udí na rozhodovacích procesoch, informácie, pod−
pora dobrovo¾níctva a pod.), kto sú moní partneri a kde nájs dodatoèné financie. Výsledkom školenia je aj
publikácia Èítanka pre samosprávy, ktorá bola distribuovaná, v spolupráci so ZMOS, všetkým obciam
a mestám na Slovensku a je dostupná v elektronickej verzii na www.iuventa.sk v èasti Publikácie.

Školiace a vzdelávacie aktivity programu

EÚ MLÁDEZ

Program Európskej únie MLÁDE ponúka okrem financií na konkrétne projekty mladých ¾udí aj vzdelá−
vacie aktivity. Ich cie¾om je nielen zvyšovanie kvality projektov a ich poètu ale aj rozvoj miestnej a regionálnej
práce s demi a mládeou, ktorej úroveò a spoloèenské uznanie priamo ovplyvòuje kvalitu medzinárodných
aktivít a medzinárodnú spoluprácu v oblasti politiky mládee. Do týchto aktivít sa v roku 2005 zapojilo vyše
tisíc úèastníkov zo Slovenska aj z ostatných krajín.
Viac ako pädesiat pracovníkov s mládeou,
vedúcich alebo mládeníckych aktivistov vycesto−
valo na rôzne študijné návštevy, semináre alebo
školenia do zahranièia. Aktivity boli zamerané
na podporu partnerstiev a zvyšovanie kvality
projektov programu MLÁDE, nadväzovanie kon−
taktov medzi krajinami, motivácia prvoaplikantov
a pod. Národná kancelária vyslala zástupcov
aj na medzinárodné aktivity podporujúce rozvoj
aktívnej participácie mládee na ivote obcí
a regiónov.
V snahe priblíi sa potenciálnym aplikantom
realizovala Iuventa viacero regionálnych školení
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a seminárov. Tieto aktivity boli zorganizované prostredníctvom regionálnych konzultantov a skupiny
externých školite¾ov a reagovali na potreby a poiadavky jednotlivých regiónov. Väèšina školení priamo
odpovedala na potrebu získa informácie a zruènosti pri tvorbe projektov jednotlivých akcií (mládenícke
výmeny, EDS, skupinové iniciatívy), ale niektoré školenia boli orientované na rozvoj projektového
manamentu, školenia neformálnych lídrov, strategické plánovanie, interkultúrne aspekty medzinárodných
výmen, neformálne vzdelávanie a monosti programu MLÁDE. Celkovo sa vzdelávacích aktivít v regiónoch
zúèastnilo 631 záujemcov.

PRIESKUMNÉ A VÝSKUMNÉ ÚLOHY
Národná správa o politike mládee v Slovenskej republike pre
Radu Európy
Slovenská republika sa v roku 2005
zaradila medzi tie štáty Rady Európy,
ktoré ukonèili prácu na Národnej správe
o politike mládee v Slovenskej republike
a jej definitívnu podobu prezentovala
na stretnutí so zástupcami Direktoriátu
pre mláde a šport Rady Európy
v Strassburgu. Práce na zostavení
Národnej správy prebiehali v rokoch
2003−2005 a jej definitívna verzia sa stala
najkomplexnejším dokumentom mapu−
júcim podmienky ivota mladých ¾udí na
Slovensku. Poèas tvorby Národnej
správy mali zahranièní experti monos
dvakrát navštívi Slovensko a verifikova
údaje uvedené v pracovnej verzii
Národnej správy. Poèas ich návštevy sa
stretli s odborníkmi z jednotlivých oblastí
a navštívili aj zariadenia a inštitúcie
v regiónoch SR, ktoré zabezpeèujú priamu
prácu s demi a mládeou. Získané údaje a informácie pouili na zostavenie svojej správy, ktorá mapuje ich
poh¾ad na prácu s mládeou na Slovensku. Definitívnu verziu Národnej správy o politike mládee na
Slovensku ale aj správy expertnej skupiny Rady Európy nájdete na stránke www.spravaomladezi.sk.

Názory

iakov stredných škôl a študentov vysokých
na podmienky ivota mládee v Slovenskej republike

škôl

Sociologický výskum mal za cie¾ zisova dopad
štátnej politiky a podpory na ivotnú úroveò
a spôsob ivota mladých ¾udí. Obsahuje výpovede
samotných mladých ¾udí a názory na to, ako oni
pociujú podporu štátu v rôznych oblastiach svojho
ivota. Garanti úlohy povaovali za vhodné poskytnú
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verejnosti aj poh¾ad "z druhej strany" a potvrdi tak validitu uplatòovaných demokratizaèných princípov
spoloènosti voèi mládei.
Závery sociologického výskumu sú spracované do správy, ktorá poskytuje nielen priame názory
mladých ¾udí ale aj to, aké kroky je potrebné urobi zo strany štátu a verejnej správy aby bola táto podpora
efektívnejšia. Súèasou projektu výskumnej úlohy bola aj tvorba metodickej príruèky s názvom „Aj nás sa to
týka“, urèená záujemcom o zakladanie iackych školských rád, ako jednej z foriem aktívnej participácie
mládee na ivote spoloènosti. Závery sociologického výskumu a metodickú príruèku nájdete na stránke
www.iuventa.sk v èasti Publikácie.

Národná správa

v oblasti participácie a Národná správa
v oblasti informovania mladých ¾udí na Slovensku
Európska komisia, prostredníctvom Direktoriátu pre mláde, poiadala v roku 2005 všetky èlenské kra−
jiny EÚ, aby v súlade s metodikou schválenou v roku 2003, uskutoènili zhodnotenie situácie mládee v oblasti
informovanosti a participácie s odstupom dvoch rokov, aby takto mohla zhodnoti implementáciu rezolúcií
Európskej únie o participácii a informovanosti mládee v èlenských krajinách. Zostavením správ bola pove−
rená Iuventa, ktorá oslovila okruh odborníkov z rôznych oblastí ivota mládee, ktorí participovali na spraco−
vaní konkrétnych èastí oboch národných správ, zrealizovala semináre za úèasti mladých ¾udí a zástupcov
miest a obcí, ktorých sa daná problematika bezprostredne dotýka, èím zabezpeèila vyváenos medzi teo−
retickými a praktickými poznatkami a väèšiu relevantnos oboch Národných správ. Pri zostavení správ
spolupracovala Iuventa so zadávate¾om – Ministerstvom školstva SR a èerpala aj zo záverov výskumných
úloh, dostupných prostredníctvom registra výskumov. Závereèné texty Národných správ prešli verejným opo−
nentským posudzovaním a ich definitívne znenie v slovenskej aj anglickej verzii nájdete na stránke
www.iuventa.sk.

ADMINISTRÁCIA GRANTOVÝCH PROGRAMOV
programu podpory cinnosti OZ

Administrácia
detí a mládee
a podpory informaèno – poradenskej èinnosti pre deti a mláde
v SR
Grantový program poskytuje monos získa podporu na realizáciu aktivít celoštátnych, nadregionál−
nych, regionálnych a miestnych obèianskych zdruení detí a mládee. Je to najväèší zdroj financovania tých−
to subjektov na Slovensku. V roku 2005 predloilo iadosti o finanènú podporu 59 OZ detí a mládee,
z ktorých bolo 40 schválených. V súlade s týmito podmienkami mohli poèas roka 2005 predloi iadosti
o finanènú podporu aj subjekty, ktoré pôsobia v oblasti informaèno−poradenskej èinnosti pre deti a mláde.
Pre skvalitnenie prípravy projektov a vyhodnotenia získanej dotácie zrealizovala Iuventa v spolupráci so
Zdruením informaèných a poradenských centier mládee školenia urèené sieti informaèných centier
mládee v SR.

Administrácia grantového programu Európskej únie

MLÁDEZ

Program poskytuje finanèné prostriedky na medzinárodné mládenícke aktivity v rámci èlenských krajín Európskej
únie ale aj mimo nej. Najviac finanèných prostriedkov je urèených na aktivity pre samotných mladých ¾udí vo veku
od 15 – 25 rokov, ale niektoré podprogramy (Akcie) sú priamo urèené mládeníckym pracovníkom, vedúcim
a osobám, ktoré ovplyvòujú situáciu a ivot mladých ¾udí (politici, pracovníci samospráv a pod.).

8

Najväèšími akciami sú mládenícke výmeny
a dobrovo¾nícka sluba (Akcia 1 a Akcia 2). V roku
2005 Slovensko mohlo prerozdeli 2 milióny €
na projekty programu MLÁDE. Viac ako 300 pro−
jektov bolo podaných v Národnej kancelárii.
Najväèší záujem bol o Akciu 1, kde sa prerozdelilo
takmer milión . Druhou najväèšou akciou je
Európska dobrovo¾nícka sluba, kde mladí ¾udia
môu strávi jeden rok na zaujímavom projekte
v niektorej z programových krajín.
Špecialitou programu je priorita podpory
mladých ¾udí s nedostatkom príleitostí, ktorí sú
špeciálne motivovaní zapája sa do programu,
monitorovaní a podporovaní v priebehu projektu. Charakteristické cie¾ové skupiny sú Rómska mláde, fyz−
icky a mentálne postihnutá mláde, nezamestnaní mladí ¾udia, mladí ¾udia z detských domovov, mladí ¾udia
z menej rozvinutých regiónov a zo sociálne a ekonomicky chudobného prostredia.
Národná kancelária spolupracuje so sieou regionálnych konzultantov, ktorí šíria informácie o programe,
ale aj vyh¾adávajú cie¾ové skupiny, podporujú nových uchádzaèov a organizujú informaèné a vzdelávacie
aktivity. Ve¾kou pomocou je aj budujúca sa sie externých školite¾ov.

METODICKÉ A INFORMACNÉ AKTIVITY
Spolupráca s Regionálnymi centrami mládee
V rámci spolupráce s organizáciami a inštitúciami, ktoré sú na miestnej úrovni spoluzodpovedné za real−
izáciu štátnej politiky voèi deom a mládei, spolupracuje dlhodobo Iuventa s Regionálnymi centrami mládee
v Košiciach, Banskej Bystrici a v Trenèíne, ktoré vznikli transformáciou krajských centier vo¾ného èasu ako
pilotné centrá pre mláde u v roku 2003. V roku 2005 sa podie¾ali na tvorbe obsahovej èasti Národnej správy
o politike mládee v SR a zrealizovali pod metodickým vedením Iuventy regionálne stretnutia a semináre,
ktorých závery boli pouité pri zostavení Národnej správy o participácii a informovanosti mladých ¾udí na
Slovensku.

Casopis ZOOM – M
Iuventa v spolupráci s Radou mládee Slovenska vydáva
od roku 2003 spoloèný èasopis pod názvom ZOOM – M, ktorý
je venovaný otázkam politiky mládee a poskytuje priestor
na prezentáciu aktivít mnohých obèianskych zdruení detí
a mládee a inštitúcií, ktoré podporujú prácu s demi a mládeou
v SR, informuje o zrealizovaných výskumných a prieskumných
projektoch a monostiach podpory práce s demi a mládeou
v SR prostredníctvom rôznych grantových programov. Èasopis
je distribuovaný do všetkých obcí a miest v SR, všetkým subjek−
tom, ktoré sú aktívne v oblasti práce s demi a mládeou

9

a vychádza 6−krát roène v náklade 3200 kusov.
Elektronickú podobu èasopisu nájdete na
http://www.iuventa.sk v èasti Publikácie.

Projekt EURODESK
EURODESK je databázový systém, ktorý
poskytuje záujemcom informácie o podporných
programoch Európskej únie – ale aj ve¾a iných
informácií. Funguje prostredníctvom informaèných
kancelárií, ktoré poskytujú záujemcom o tento
druh informácií bezplatné, telefonické alebo
osobné konzultácie. Prácu im pritom umoòuje
jednoduchý softvér, v ktorom je moné vyh¾adáva
iadané informácie o finanèných programoch
pomocou k¾úèových slov. EURODESK NETWORK
sa stal stabilnou európskou informaènou sieou
fungujúcou v 29 krajinách Európskej únie, EEA
krajinách, ako aj v kandidátskych krajinách,
v Rumunsku a Bulharsku. Na regionálnej úrovni je
evidovaných 900 poboèiek. EURODESK vo svojej
dnešnej podobe disponuje širokými vedomosami
a praktickými skúsenosami v oblastiach týkajúcich sa EÚ, jej inštitúcií, spôsobu ich práce, procesu podáva−
nia iadostí a pozadia týchto informácií.
Aktivity siete sú podporované a oceòované samotnou Európskou komisiou, èoho dôkazom je aj úloha
vyplývajúca pre EURODESK. Tou úlohou je vytvorenie a prevádzkovanie nového elektronického portálu
pre mladých ¾udí, ktorý poskytuje optimálny prístup k informáciám o Európe a informuje ich o monostiach,
ktoré so sebou zjednotená Európa prináša – http://europa.eu.int/youth/.
Spôsob komunikácie medzi jednotlivými kanceláriami a partnermi je zabezpeèený prostredníctvom intra−
netu. Vïaka nemu si môu medzi sebou jednotliví partneri vymieòa informácie a vzájomne si tým pomáha
pri zabezpeèovaní svojich informaèných sluieb smerom k jednotlivým cie¾ovým skupinám.
Navštívte www.eurodesk.sk

Európsky

týzden mládeze
V roku 2005 v decembri prebehol Európsky týdeò
mládee, do ktorého sa zapojila aj Iuventa svojimi
aktivitami, akými bola aj Konferencia o aktívnej
participácii mládee, kde bol vytvorený priestor
na diskusie a nové návrhy. Úèastníci sa zameriavali
na k¾úèové témy – zapojenos mladých ¾udí do ivota
obcí a regiónov, neformálne vzdelávanie a práca
s mládeou a európska mládenícka politika a jej
odraz v slovenskej práci s mládeou a mládeníckej
politiky. Zborník a súhrn informácií nájdete na
www.iuventa.sk v èasti Program EÚ MLÁDE
/Publikácie.
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PODPORA TALENTOVANEJ MLÁDEZE
Predmetové olympiády a postupové sútaze
Súae vyhlasuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, majú zväèša postupový charakter, konèia
sa celoštátnym kolom a niektoré aj medzinárodnou súaou. Poradným orgánom Ministerstva školstva SR
pre túto oblas je Koordinaèná rada súaí. V rámci organizaènej štruktúry Iuventy je od roku 1998 zaradené
aj Medzinárodné informaèné centrum medzinárodnej chemickej olympiády (MICMCHO). Viac informácií
o èinnosti a aktivitách MICMCHO nájdete na stránke
www.icho.sk
Z poverenia MŠ SR zabezpeèuje Iuventa 13 pred−
metových olympiád a postupových súaí iakov zák−
ladných, základných umeleckých a stredných škôl.
Na všetkých celoštátnych kolách sa v roku 2005
zúèastnilo 724 súaiacich z ktorých 71 reprezentova−
lo Slovensko na 11 medzinárodných súaiach. Úspe−
chy slovenských úèastníkov na medzinárodných súa−
iach nájdete na www.iuventa.sk v èasti Olympiády.
Pre skvalitnenie prípravy iakov základných
a stredných škôl na všetky úrovne súaí, vydala
v roku 2005 Iuventa, v spolupráci s odbornými
komisiami jednotlivých predmetov publikácie, zbierky
úloh, roèenky a informaèné spravodaje urèené tým,
ktorí pripravujú iakov na jednotlivé kolá súaí.
Mimoriadne významným prínosom pre skvalitnenie
prípravy iakov na súae na Slovensku bolo vydanie
zbierok úloh, kde našli uèitelia preklady úloh, ktoré
boli v posledných rokoch riešené na medzinárodných
súaiach.
Prioritou Iuventy pri zabezpeèovaní všetkých
kôl súaí je spolupráca s Krajskými školskými
úradmi, ktoré vznikli v roku 2004 a prvý krát sa plne
zapojili do realizácie všetkých úrovní súaí v minu−
lom roku.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
V. SEI Fórum mládee
V roku 2005 bolo Slovensko predsedníckou krajinou Stredoeurópskej iniciatívy. Jednou z dôleitých
úloh predsedníckej krajiny a pracovnej skupiny SEI pre mláde je od roku 2001 príprava Fóra mládee, ktoré
býva súbenou akciou summitu predsedov vlád. Piaty roèník fóra sa konal pod záštitou Ministerstva školstva
SR a obsahovo a organizaène ho zabezpeèila Iuventa. Cie¾om Fóra mládee bolo vytvára úspešnú
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spoluprácu krajín patriacich do spoloèného geografického a kultúrno−historického kontextu strednej Európy.
Preto sa v termíne 22. – 25. novembra 2005 v Trenèíne stretli zástupcovia ministerstiev a mládeníckych orga−
nizácií zo 14 èlenských krajín Stredoeurópskej iniciatívy (SEI). Fórum mládee malo za cie¾ posilni pozície
mládee najmä v oblasti zamestnate¾nosti mladých ¾udí, v oblasti úspešnej a rovnocennej spolupráce
mladých ¾udí a samospráv a v oblasti informácií a mládeníckych médií. Úèastníci Fóra mládee prijali
spoloènú Deklaráciu, ktorú prezentovali na summite predsedov vlád a vyzvali èlenské krajiny, aby zlepšovali
podmienky uplatnenia sa mladých ¾udí v spoloènosti. Viac informácií môete získa na
www.ceiyf2005.iuventa.sk

Bilaterálna spolupráca s Nemeckom, Maïarskom, Francúzskom
a Èeskou republikou
Iuventa bola iniciátorom stretnutí partnerských organizácií a inštitúcií z krajín, s ktorými má Slovenská
republika podpísanú bilaterálnu dohodu o spolupráci v oblasti detí a mládee. Cie¾om stretnutí bola príprava
spoloèných seminárov a stretnutí pracovníkov s mládeou
na rôznych úrovniach a príprava výskumných a prieskum−
ných projektov zameraných na podmienky ivota a rozvo−
ja mladých ¾udí. Výsledkom spolupráce je realizácia
spoloèných aktivít naplánovaných na nasledujúce obdo−
bie.

Medzinárodná spolupráca
v oblasti vzdelávacích aktivít
Ve¾ká skupina mládeníckych pracovníkov z Európy
(117 úèastníkov ) sa zapojila do aktivít, ktorých hostite¾om
bola IUVENTA – Národná kancelária MLÁDE. Išlo
o školenia SOHO a COME (obe školenia na podporu
rozvoja kvality a kontaktov pre Európsku dobrovo¾nícku
slubu), rozvoj kontaktov s krajinami východnej Európy
a Kaukazu (Eastern Express), podporu exdobrovo¾níckych
asociácií (EVA INTERNATIONAL), STEP IN (spolupráca
s krajinami Stredomoria) a podpora projektov slabších ale
potenciálnych aplikantov (Way to understanding,
spolupráca s ÈR,).
Podpora cezhraniènej spolupráce v závere programu
vyvrcholila školením Cross your borders, realizovaná
v spolupráci s Rakúskou národnou kanceláriou na
Slovensku.
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III. Rok 2006 v Iuvente
Iuventa pokraèuje aj v roku 2006 vo svojich tradièných úlohách, medzi ktoré neodmyslite¾ne patria
administrácia grantových programov Ministerstva školstva a programu Európskej únie MLÁDE. V roku
2006 sa zameriava aj na aktívne informovanie a prípravu slovenskej verejnosti na príchod nového progra−
mu – Mláde v akcii. Organizácia a podpora predmetových olympiád a postupových súaí je aj naïalej v
pracovnom pláne Iuventy. Rôzne vzdelávacie aktivity pre rôzne cie¾ové skupiny sú u trvalou súèasou
našich aktivít.

Nová koncepcia štátnej politiky
Konèí sa obdobie, kedy sa na Slovensku uplatòuje Koncepcia štátnej politiky vo vzahu k deom
a mládei do roku 2007. Je prvoradou úlohou Iuventy analyzova dopad a úèinnos, resp. výsledky jej imple−
mentácie od roku 2002. Hodnotiace semináre, ktoré facilitujú pracovníci Iuventy, sa konajú a do jesene, kde
sa zástupcovia rôznych rezortov a oblastí vyjadrujú k doterajšej koncepcii, definujú problémy a prekáky
a navrhujú rôzne riešenia. Nová koncepcia od roku 2007 bude viac ako tá predchádzajúca odráa zásady
a horizontálne ciele politiky Európskej únie.

Kazdý iný – všetci rovní
Po takmer desiatich rokoch sa opä rozbieha
ve¾ká celoeurópska kampaò Rady Európy pod
názvom "Kadý iný – všetci rovní". Jej cie¾om je
upozorni na stále aktuálnejšie nebezpeèenstvo
intolerancie, diskriminácie, rasizmu a xenofóbie.
Kampaò bude trva do konca roka 2007 a bude
sprevádzaná rôznymi informaènými a vzdelávací−
mi aktivitami (pozri www.iuventa.sk). Poèas trva−
nia kampane majú monos predloi rôzne
subjekty a mládenícke organizácie iadosti
o finanènú podporu ich aktivít prostredníctvom
grantového programu, ktorý je urèený na pod−
poru práve aktivít súvisiacich s kampaòou. Viac
informácií na www.iuventa.sk v èasti Projekty
a na stránke www.kazdyiny−vsetcirovni.sk

Výskumy v oblasti mládee
Iuventa sa v roku 2006 podujala na realizáciu
nieko¾kých výskumných úloh, na ktorých
spolupracuje s rôznymi odborníkmi a inštitúcia−
mi. Medzi hlavné úlohy patrí aj naštartovanie
archívu výskumov, ktorý pomôe usporiada
a spreh¾adni doterajšie výskumy v tejto oblasti a pomôe v orientácii všetkým záujemcom z laickej aj
odbornej verejnosti. Podobne tvorba Národnej správy o dobrovo¾níctve ako následný projekt Európskej
komisie, ktorú z poverenia Ministerstva školstva SR zabezpeèuje Iuventa, nepochybne poukáe na mnohé
pozitíva ale aj slabiny tejto tak dôleitej oblasti.
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Participácia mládee
Podpora fungovania iackych a študentských
parlamentov, ktorá sa zaèala rozvíja v roku 2005
(výskum a publikácia "Aj nás sa to týka") pokraèuje.
Iuventa pripravuje celoslovenskú konferenciu, ktorej
cie¾om je výmena skúseností pracovníkov s mlá−
deou, aktivistov, uèite¾ov resp. iných zodpovedných
osôb. Pre samotných mládeníckych aktivistov sme
rozbehli pracovné workshopy, ktoré majú za cie¾
nielen motivova ale poskytnú aj konkrétne príklady.

Medzinárodné aktivity
V rámci bilaterálnych dohôd medzi Slovenskou
republikou a partnerskými krajinami v oblasti
mládee sa plánujú pripravi pracovné semináre
a študijné návštevy. Téma Európskeho obèianstva
a jej odraz v práci s mládeou v nových èlenských
krajinách bude základnou spoloènou témou medzi−
národného maïarsko−slovenského seminára. Spo−
loèné aktivity v rámci kampane "Kadý iný – všetci
rovní" a ich realizácia budú rezonova na stretnutí
s èeskými partnerskými organizáciami. O ïalších
úlohách a priebených výsledkoch sa dozviete viac
na www.iuventa.sk v èasti Projekty.
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IV. Záver
To, e práca s mládeou a mládenícka politika nesie so sebou dedièstvo minulosti, u bolo spomínané
na inom mieste tejto publikácie. Len pomaly sa zaèínajú aj zodpovední pracovníci na rôznych úrovniach
orientova v tom, o èom to vlastne celé je. Aj tak je však otázka mládee stále na periférii záujmu verejnosti.
Iuventa chce viac pracova pri objasòovaní a popularizácii tejto témy. K tomu však potrebujeme pomoc
kadého, kto je ochotný priloi ruku k dielu.

Skreslené predstavy o mladých ¾uïoch
V súèasnosti existuje v našej spoloènosti ve¾a predsudkov a stereotypov voèi mladým ¾uïom. Sú tu názo−
ry, e mladí ¾udia sú apatickí, e niè nevedia a niè nechcú. Alebo e chcú naopak príliš ve¾a a niè nie sú ochot−
ní urobi. Alebo e ak nieèo chcú, tak si to musia aj náleite zaslúi, odpracova a podobne. Alebo sa o nich
zaujímame len vtedy, keï idú vo¾by. Ak chcete v tejto atmosfére pracova v spomenutej oblasti – musíte ma
dostatoènú motiváciu a vieru, e to stojí za to. Ale èo u viac stojí za to, ako pracova na budovaní a zmenách
spoloènosti? A kto iný bude predstavite¾om budúcej spoloènosti ak nie dnešní mladí ¾udia?
Preto sledujte naše aktivity a pridajte sa k nám. Mladí ¾udia to nielen potrebujú, ale si to aj zaslúia.
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IUVENTA

and its way from Pioneer palace to Institution for the youth
work and youth policy in Slovak Republic
Iuventa is a non−profit governmental organization run by the Ministry of Education, co−ordinating activities
related to the national youth policy implementation. From 2000 IUVENTA went through significant structural and
contentual changes connected with the rapid development of youth policy and youth work in Slovakia and
European Union. Based on the contract with the Ministry of Education of the Slovak Republic, IUVENTA
collects and disseminates information for both professional and volunteer youth workers; youth activists,
decision makers and other related bodies.

What it means in practice?

IUVENTA
o implements and coordinates several specific projects using its network among several key players and
actors with the aim to reach the aims defined in the governmental youth policy,
o is Slovak coordinator of traditional school subjects competitions organized on behalf of Ministry
of Education,
o is the seat of National agency of European Union YOUTH programme,
o administrates also national grant programmes supporting civic youth organizations and civic
associations having "the youth" in their agendas,
o runs the database and information network project EURODESK,
o realizes research, information and educational activities for different target groups in the youth work
or youth policy,
o is responsible for the effective use of state properties (several buildings, swimming pools, summer camp
etc.).
The main horizontal mission of IUVENTA in these days is to change the perceiving of youth work in Slovakia – as
for many years it was understood only as the service for young people. The shift from "traditional" understanding
into the form and type of non formal education and – finally – its general recognition is long and slow process.
Activities of IUVENTA in 2005 were small, but significant steps towards this goal.
IUVENTA organized the educational programme for employees of local authorities having in agenda youth
issues. Many of those people had vague idea what was their role into the system and main activities expected
to be organized (action planning, networking, conceptions, support etc.). The themes of the programme were
the support of youth participation, information for young people and development of voluntarism at local level.
The publication collecting all ideas and information was produced afterwards for wider use and help.
YOUTH National agency prepared many training activities with the first aim to enhance the quality of the
projects but in general view also answered at several needs of local youth work mainly in the area of training
in project management, presentation skills, teamwork, work in international teams etc.
In the area of youth research IUVENTA delivered three main projects in 2005. National youth policy review –
after 3 years of work – was finally presented in Strasbourg for Council of Europe. It showed several strong as
well as weak points of youth work and youth policy and outlined the further development and challenges.
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The survey organized among the students of secondary schools and universities dealt with their views and
opinions on their life conditions in Slovakia. Last but not least the national report on common objectives of
youth participation and youth information was realized.
New actors in the Slovak youth field are regional youth centers, methodical and coordinative bodies under the
jurisdiction of regional authorities offices. IUVENTA has the tutorship on these organizations and helped them
to organized several regional seminars and events.
Important role of IUVENTA is the coordination of school subject competitions – one of the very traditional
activities at the intersection on formal and non formal education .
IUVENTA organized also V. Youth Forum were young people from countries of Central European Initiatives met
and discussed issues connected with nowadays situation of young people. Main topics of discussion were
the youth unemployment and need of better cooperation between local authorities and youth and wider
support of youth information and youth media.

IUVENTA in 2006
Main projects in 2006 are connected with the final year of actual governmental youth policy and preparation
of new one from 2007 – 2013. IUVENTA organizes several workshops and meetings of experts to define the
challenges and ways how to reach the new objectives.
IUVENTA is also the coordinator of the campaign All different – all equal in Slovakia. It concludes the adminis−
tration of the special grant programme, educational and promotional activities.
Research and surveys will be focused on the work and agenda of pupils and students parliaments existing
according to the especial law at basic and secondary schools. Special training activities will be prepared for the
teachers or youth workers dealing with parliaments also at international level. National report will be prepared on
common objectives on youth voluntarism via meetings of various experts and young people themselves.
IUVENTA continues in vivid cooperation with Youth institutes in Hungary, France, Germany and Czech
Republic. Several international activities are about to happen such as the seminar on European citizenship
prepared in cooperation with Hungary.

Why Pioneer Palace
Iuventa seats in Bratislava, capitol of Slovakia and historically it is called "Pioneer palace" as the first building
of Iuventa was Grasalkowitz Palace in the center of Bratislava (nowadays the seat of the President). Even after
the moving out from the center into the new building in different part of Bratislava, for many older citizens of
Bratislava is Iuventa still "palace" where children and young people can visit various clubs, groups and
events. And it is true – but not in such extent as some people think – the activities of the NGOs and various
associations working with children and youth are supported by providing IUVENTA´s facilities.
Iuventa has its own regularly updated website ww.iuventa.sk and in cooperation with Slovak Youth Council
produces the magazine ZOOM – M focused on young people, youth work and youth policy.

www.iuventa.sk
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