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ÚVOD
Vytvárať partnerstvá s mladými ľuďmi v záujme ich podpory, rozvoja či zlepšenia ich postavenia v spoločnosti nie je jednoduchá vec. Obzvlášť, ak ste postrehli, že aj tento text bude hovoriť o tvorbe partnerstva
z toho druhého brehu, teda z pozície ľudí, ktorí s mladými ľuďmi pracujú, ovplyvňujú akýmkoľvek spôsobom ich život. Pozícia „z druhého brehu“ nie je chápaná v zmysle byť v opozícii mladým ľuďom, ale
naopak, pristupovať k spolupráci s touto cieľovou skupinou veľmi otvorene, tvorivo a s rešpektom.
Počas troch rokov projektu Partnerstvo, ktorý organizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, sme sa
naučili jednu základnú vec – tisícročia od dôb klasikov sa niesol bonmot, že mládež je naša budúcnosť.
Časy sa menia, vzhľadom na demografiu a celkový stav sveta, minimálne toho nášho európskeho, nikdy
nebola mládež viac súčasnosťou ako dnes. My všetci potrebujeme mladých ľudí z takých rozličných dôvodov, ktoré pred pár rokmi vážnymi dôvodmi vôbec neboli.
Stretli sme mnohých predstaviteľov miest, obcí, samosprávnych krajov a predstaviteľov úradov doma aj
vo svete, ktorí jasne chápu nutnosť komunikovať s mladými. Pochopili, aké je dôležité zisťovať ich názory a potreby, podľa nich orientovať služby a robiť všetko preto, aby mladých dokázali udržať na vidieku,
v menších mestách, v regiónoch, a to aj v tých, ktoré považujeme za geograficky odľahlé, či inak znevýhodnené.
Mali sme často pocit, že pracovníci s mládežou, predstavitelia samosprávy začínajú vnímať, že cieľ dosiahnuť atraktívnosť miesta, regiónu pre mladých ľudí je kľúčová otázka a cieľavedomý proces. Nebude
jednoduché zvládnuť ho z rozličných dôvodov, ale je podstatné uvedomiť si tento cieľ a vydať sa na cestu
k jeho naplneniu.
Projekt Partnerstvo hlavne v časti vzdelávacej a konzultačnej poskytoval prezentáciu a odskúšanie techník, ktoré sa osvedčili pri budovaní partnerstiev aj v iných situáciách a medzi inými partnermi. Vytvorenie
partnerstva medzi mladými ľuďmi a všetkými kľúčovými hráčmi v priestore je základný krok pre zvládnutie
vytvorenia dobrej stratégie práce s mládežou.
Cieľom tejto publikácie je pomôcť samosprávam pri naštartovaní procesu komunikácie s mladými ľuďmi
a viesť ich pri príprave strategického plánu tvorby politiky mládeže na miestnej úrovni. Kde začať?
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PLÁNOVANIE
A PARTNERSTVÁ
Pri tvorbe stratégie a súvisiacich postupov a plánovacích dokumentov na úrovni samosprávy, ktoré definujú prácu s mládežou systematicky a v ideálnom prípade aj inovatívne, sa osvedčujú bežné postupy
a pravidlá strategického plánovania.
Strategické plánovanie práce s mládežou je špecifické predovšetkým z hľadiska potrieb a charakteru cieľovej skupiny.
V praxi to znamená, že sa pri strategickom plánovaní práce s mládežou musíme zamerať na témy a oblasti,
ktoré sa dospelým nemusia zdať vôbec prioritné (napr. kultúrne aktivity v meste, dostupnosť športovísk,
bezalkoholové diskotéky v mestách a pod.), alebo témy, ktoré ostatné obyvateľstvo považuje za mierne
inovačné (napr. ochrana zvierat – budovanie útulkov, separovanie a recyklácia odpadov, zeleň a čistá voda
v mestách vrátane fontán, otvorenie všetkých verejných priestorov vrátane parkov, trávnikov na voľný pohyb, umiestňovanie zážitkových aktivít do mestských zón, ako sú skejt parky, lanové parky, klziská a bikeri
na námestiach a v nákupných zónach a pod.).
Z  hľadiska metód, ktoré pri strategickom plánovaní zvolíme, musíme mať na pamäti ľahkosť, flexibilitu,
otvorenosť, voľnosť kedykoľvek sa zapojiť a odpojiť od procesov plánovania, ktoré mladí ľudia preferujú.
Ak chceme plánovať pre mladých s mladými, musíme im vytvoriť viac možností robiť aj plánovanie ich
vlastnou cestou.

Kedy, ako a kde odporúčame začať
Otázka „kedy začať“ má v praxi viaceré možné odpovede. Základom je spolupráca a partnerstvo nielen
medzi samosprávou a mladými ľuďmi, ale aj medzi všetkými, ktorí majú čo k tejto téme povedať.
Najväčšou slabinou slovenskej práce s mládežou a následne aj mládežníckej politiky je nedostatok spolupráce. Mladí ľudia počas svojho dospievania plnia rôzne úlohy, sú členmi rôznych skupín a delenie si mladých ľudí na „mojich“ a „tých ostatných“ je krátkozraké. V našej spoločnosti doteraz chýbal článok, ktorý by
zjednocoval všetkých aktérov a vytváral priestor na výmenu informácií, diskusiu a spoločné aktivity. Túto
úlohu dnes vidíme ako revolučnú (a, priznajme si, aj nesmierne ťažkú) pre miestne a regionálne samosprávy. Je to subjekt, ktorý má na starosti všetkých mladých ľudí a ktorý môže nastoliť tú správnu atmosféru
a vytvoriť mechanizmy pre systematickú spoluprácu všetkých subjektov, ktoré pracujú s mládežou.
V komunite je veľa subjektov, ktoré sa mládežníckou problematikou zaoberajú alebo pracujú s touto skupinou obyvateľstva. Školy a školské zariadenia, občianske združenia a mládežnícke organizácie, kluby, krúžky,
súbory, cirkev, domovy mládeže, domovy sociálnych služieb, médiá, ktoré sa problematike mládeže tiež
pravidelne venujú. Je to práve pracovník v samospráve, ktorého úlohou je šíriť základnú myšlienku partnerstva. Je dôležité si uvedomiť, že sa navzájom tieto subjekty potrebujú a môžu si vo veľa oblastiach pomôcť.
Je potrebné zadefinovať si svoje predstavy a vízie, porovnať si svoju filozofiu a hodnoty, ktoré uplatňujú
vo svojich aktivitách. A potom, keď sa stanoví spoločná platforma, môže sa začať rokovať o ďalších krokoch
pri budovaní spolupráce.
Veľmi často sa začína uvažovať o systematickej a cielenej práci s mládežou vtedy, keď v komunitách
vznikajú vážne problémy so správaním sa mladých ľudí. Kompetentní sa začnú zaujímať o mladých ľudí,
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ak sa už spustili udalosti – katalyzátory vážnejších spoločenských problémov (vandalizmus, záškoláctvo,
kriminalita a agresivita, drogy, otvorené prejavy netolerancie mladých ľudí a pod.).
Aj v slovenských podmienkach sa stretáme so samosprávami, kde aktívnu podporu mladých ľudí a tvorbu
služieb a programov pre nich naštartuje skupina mladých aktivistov, mladých lídrov, neziskové organizácie
pracujúce s mládežou alebo jednotlivci. Jeden rozhľadený, motivovaný, možno dobrými príkladmi inšpirovaný mladý človek dokáže odštartovať neuveriteľné procesy a zmeny. Kde však hľadať takýchto ťahúňov?
Môžu byť na školách v žiackych školských radách, v mládežníckych parlamentoch, medzi členmi a dobrovoľníkmi MVO alebo v neformálnych zoskupeniach mladých ľudí. Aktívnou a veľmi dobre fungujúcou
časťou aktívnych mladých ľudí sú tí, ktorí sa zúčastnili rôznych projektov Iuventy – Slovenského inštitútu
mládeže. Medzi nimi vynikajú v schopnosti konať a rozvíjať aktivity pre mladých absolventi Európskej
dobrovoľníckej služby (EDS) alebo celkovo tí mladí ľudia, ktorí sa vracajú z nejakého študijného či pracovného pobytu v zahraničí. Inšpirovaní a povzbudení svetom chcú priniesť to, čo ich zaujalo a páčilo sa im,
aj domov.
Ďalším momentom spúšťajúcim strategické plánovanie práce s mládežou bývajú v úlohy, ktoré samosprávy plnia v rámci svojich kompetencií. Sme v období, keď sa aj v dôsledku plnohodnotného členstva
v Európskom spoločenstve predpokladá, že Slovensko zvládne všestrannú podporu mladých ľudí a vytvorí
kvalitatívne adekvátny systém rozvoja schopností tejto skupiny obyvateľstva. Na národnej úrovni máme
prijaté zákonné normy a načrtnuté cesty ich naplnenia. Od národnej cez regionálnu až po lokálnu úroveň
sú zadefinované úlohy pre všetky zodpovedné úrady, inštitúcie a ostatných kompetentných. Takto vytvorený systém podpory mládeže má mnohé nástroje – finančné a iné, ktoré zabezpečujú jeho fungovanie.
Ak napr. konkrétne mesto má zavedený grantový systém, kde figuruje oblasť podpory práce s deťmi a mládežou, je v celospoločenskom záujme, aby bolo jasne definované, čo chceme v tejto oblasti dosiahnuť.
A ku identifikovaným cieľom/zmenám samospráva orientuje svoju podporu.
Niekedy môžu byť motívy, prečo sa kompetentní rozhodnú plánovať životné podmienky mladých ľudí
inak, veľmi pragmatické. Blížiace sa voľby rôznych úrovní sú výbornou príležitosťou pýtať sa svojich voličov, aj tých mladých, čo by potrebovali, a ponúknuť víziu, ako sa to po voľbách môže zmeniť.
No a v novodobej histórii sa ako ešte stále mladá demokratická krajina stretávame aj s takým neveselým
dôvodom zásadných zmien v živote mladých ľudí, akou je ekonomická kríza. Práve v jej dôsledku sa výrazne najzraniteľnejšou časťou ekonomicky aktívneho obyvateľstva stávajú mladí ľudia. Po ukončení štúdií
mnohí aktuálne nemajú šancu uplatniť sa v zamestnaní, pretože miesta pre nich nie sú. A to je opäť moment, kedy sa všetci zodpovední začínajú obzerať, hútať, čo vymyslieť, aby sa kritická situácia zmiernila.
No nech už vyvolá strategické plánovanie alebo len jednoduché uvažovanie ako ďalej s mladými ľuďmi
čokoľvek, malo by sa skladať z určitých krokov a riadiť sa overenými pravidlami.
Strategické plánovanie pozostáva z niekoľkých základných krokov, etáp. B. Barry rozdeľuje kroky strategického plánovania takto:
1. Príprava strategického plánovania
2. Analýza prostredia
3. Tvorba stratégie
4. Spracovanie strategického plánu
5. Realizácia strategického plánu
Z doterajšej najčastejšie uplatňovanej praxe v oblasti plánovania práce s mládežou sa najviac samosprávy
venujú prvým trom krokom, ku ktorým máme aj v rámci projektu Partnerstvo najviac skúseností a informácií. O procese spracovania konkrétneho strategického plánu práce s mládežou, jeho realizácie a skúsenostiach, sumarizácii týchto etáp je poznatkov zatiaľ menej.
Ku procesu prípravy strategického plánu odporúčame základné pravidlo: dôsledné, a hoci aj zdĺhavé plánovanie procesov nám dokáže výrazne uľahčiť ich neskoršiu realizáciu. Na úvod by sme sa v samospráve
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mali v prvom rade dohodnúť, či ideme strategické plánovanie práce s mládežou vôbec robiť. Ak je výsledok
dohody áno, musíme identifikovať všetkých, ktorých do procesu plánovania zapojíme. A nielen koho zapojíme, ale aj kedy a ako. Samotnú dohodu alebo rozhodnutie o strategickom pláne pre prácu s mládežou
odporúčame starostlivo predebatovať predovšetkým s vedením mesta, obce a požadovať pokiaľ možno
presné ciele, kto bude v samospráve celý proces koordinovať a aká je zodpovednosť ostatných odborov.
Počas realizácie viacerých plánovacích procesov práce s mládežou na rôznych úrovniach samosprávy
taktiež odporúčame pýtať sa vedenia, aké sú predstavy o sile dokumentu, ktorý vznikne. Je dôležité vedieť, či bude mať charakter odporúčací alebo záväzný pre celý samosprávny úrad a príslušné inštitúcie. Ak
bude strategický plán práce s mládežou v rovine záväzného dokumentu, potom sa treba presne dohodnúť
na procese jeho schvaľovania a realizácie. Často nám naši účastníci projektu zo samosprávy rozprávali
o bežnej realite, kedy sa plán práce s mládežou tvoril, pripomienkoval a schvaľoval, všetci participovali,
a nakoniec sa do života z rôznych dôvodov neuviedol. Preto je úvodná dohoda o postavení dokumentu,
ktorý ideme tvoriť, aspoň malou poistkou jeho ďalšieho uplatnenia.
Oplatí sa tiež vedieť, aká je zodpovednosť každého jedného aktéra zo samosprávy v procese prípravy a realizácie dokumentu. Mládež je téma prierezová, pretože logicky, ako konkrétna cieľová skupina, má svoje
potreby napĺňané v rôznych odboroch samosprávy. Z dlhodobej praxe je odskúšané, že pre kvalitný život
mladých ľudí je rovnako dôležitý napr. odbor sociálny, či kultúrny na mestskom úrade, ako odbor školstva
a práce s mládežou. Je veľká nevýhoda tvorby a realizácie strategického plánu práce s mládežou, ak ho
dostane na plecia len tento odbor, prípadne jeho jeden úradník, a ostatní na úrade sú len v pozícii pozorovateľov a občasných kritikov. Aby mládež v mestách a dedinách zostala a uvažovala v tomto priestore
naďalej žiť a zakladať si rodinu so všetkým, čo ku tomu patrí, je to „spoločný biznis“ celej samosprávy. A ako
sme mali možnosť presvedčiť sa na našich študijných cestách vo Švédsku, dobre toto pravidlo funguje
vtedy, ak sa na úlohe udržať mladých v regióne podieľajú nielen samospráva a jej ľudia, ale omnoho širšie
zoskupenie aktérov a partnerov.

Nástroje plánovania
Ak by sme teda mali zhrnúť, čo robiť a dosiahnuť v procese prípravy strategického plánovania, odporúčame:
• vznik dohody o strategickom plánovaní (vrátane popisu cieľa, kompetencií, času, finančného rámca),
• určenie záväznosti dokumentu, ktorý vznikne.
Ak sa nám na úvod podarí uvedené odporúčania dosiahnuť, máme malý dôvod na oslavu. Aj to nás naučili zahraniční partneri: treba prezentovať každý malý úspech, lebo pôsobí motivačne nielen pre tých, čo sa
oň zaslúžili, ale aj pre tých, ktorých chceme do ďalšej práce zapojiť. A tiež je poďakovaním pre tých, ktorí
nám ku úspechu pomohli.
V ďalšom kroku strategického plánovania sa sústredíme na spracovanie analýz.
V analýzach je dôležitá:
• analýza dôležitých ovplyvňovateľov, aktérov (stakeholders),
• analýza situácie.
Pri analýze ovplyvňovateľov najskôr identifikujeme, kto všetko je do práce s mládežou akýmkoľvek spôsobom zapojený, či kto všetko má dosah na kvalitu života mladých, na jej uplatnenie a konkrétne podmienky
v rôznych oblastiach. Ak si uvedomíme vyššie spomínanú zásadu prierezovosti starostlivosti o mládež,
pochopíme, že do identifikácie aktérov je dôležité zapojiť náš úrad, spolupracujúce štátne organizácie pre
deti a mládež (napr. školy, pedagogicko-psychologické poradne a pod.), ale aj úrady práce s ich nástrojmi
na trhu práce, zamestnávateľov, ktorí dokážu pre mladých vytvoriť pracovné miesta, ale aj napr. banky,
ktoré vedia mladým poskytnúť výhodné služby a produkty.
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Na získanie predstavy pre všetkých v tíme, kto nám akýmkoľvek spôsobom zasahuje do práce
s mládežou, je dobré použiť napr. Vennov diagram (pozri obr. 1).
Obr. 1: Vennov diagram ku práci s mládežou vo väčšom meste
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Zostavenie a popis Vennovho diagramu:
V prvom rade spolu so svojimi kolegami a ďalšími členmi tímu identifikujeme všetky odbory, organizácie,
partnerov, jednotlivcov, ktorí s nami už v oblasti práce s mladými ľuďmi už pracujú, alebo ich chceme kvôli
spolupráci osloviť.
Každý existujúci alebo nami oslovený partner, subjekt, je znázornený v jednom ovále. Ich veľkosť je úmerná dôležitosti partnera a jeho reálnemu dosahu na život mladých ľudí.
V centre diagramu sme uvedení my, ako odbor práce s mládežou, nositeľ celého procesu strategického
plánovania.
Vzdialenosť a umiestnenie jednotlivých partnerov vyjadruje ich schopnosť zapojiť sa a ovplyvňovať situáciu mladých ľudí v našom meste.
Vennov diagram plasticky vyjadruje rozloženie partnerstva a dôležitosť aktérov a ich reálnu schopnosť
ovplyvňovať celú problematiku. Tiež v praxi pomáha všetkým v tíme vizualizovať, kto všetko nám môže
pomôcť a aký silný je celý možný tím.
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Ďalšou rozšírenou pomôckou, ktorá nám môže pomôcť upratať si vo vzťahoch medzi zodpovednými
organizáciami a ktorá dokáže viac odkryť vzťahy medzi tými, ktorí s mládežou pracujú a problematika
mladých ľudí sa ich týka, je mriežka alebo matica ovplyvňovateľov. V mriežke sú na jednej osi vymenovaní
partneri a na druhej osi je popis ich vzťahov ku skúmanej problematike.
Príklad Mriežky ovplyvňovateľov práce s mládežou:
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Obr. 2: Spider graf organizácie
Príklad Mriežky ovplyvňovateľov práce s mládežou:

Ako zostrojíme a čo vyčítame zo Spider grafu („pavúka“) organizácie?
Základom spider grafu organizácie je identifikácia úrovne jej jednotlivých oblastí alebo kompetencií. Ako
príklad na obrázku nám slúži odbor školstva a mládeže príslušného mestského úradu vo väčšom slovenskom meste. Najskôr si zvolíme škálu úrovní, ktoré ideme skúmať, vyjadrené sústrednými kružnicami.
V našom prípade sme zvolili 3 stupne od nulovej úrovne v strede kružníc po maximum na vonkajšom
okraji posledného tmavého kruhu (úrovne môžeme ľubovoľne obmieňať a deliť jemnejšie). Kružnice rozdelíme úsečkami do segmentov, ktoré chceme skúmať, napr. ako v tomto prípade finančné riadenie, personálny manažment a pod. (segmenty taktiež obmieňame podľa potreby). Buď naši pracovníci, alebo tí,
čo nám s analýzou pomáhajú, vyjadria úroveň kompetencií na škále v sústredných kružniciach. Prepojíme
úsečkami nanesené body v jednotlivých segmentoch a vzniká obrazec podobný hviezdici.
Ak je hviezdica malá, sústredená príliš blízko okolo stredu, organizácia má vo všetkých skúmaných sektoroch veľa priestoru na zlepšovaní svojho pôsobenia. Ak je hviezdica roztiahnutá po celej ploche kružníc
a jej obrysy sa blížia k vonkajšiemu okraju najtmavšej, teda tretej úrovne, organizácia je vo všetkých oblastiach dobre rozvinutá.
Odporúčanie:
Je dobré opakovať vytvorenie spider grafu na začiatku analýzy a po ukončení procesu transformácie, zavedenia zmien v organizácii, aby sa vizuálne dala porovnať dosiahnutá zmena – treba dúfať, že pozitívna.
Ak sme ukončili analýzy ovplyvňovateľov, je čas posunúť sa v krokoch strategického plánovania ku realizácii analýz východiskovej situácie.
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Najčastejšie používaná, pomerne dobre uchopiteľná metóda je SWOT analýza.
K tejto známej a populárnej metóde máme len niekoľko zhrnutí, poznámok a odporúčaní.
SWOT analýza je založená na analýze vnútornej a vonkajšej stránky problematiky, organizácie alebo inej
skúmanej situácie.
Základná štruktúra SWOT analýzy:

SWOT analýzu sa snažme robiť v tvorivom a otvorenom prostredí tak, aby každý zúčastnený mohol bez
ostychu vyjadriť svoje názory, postrehy a námety. Je veľmi dôležité, aby ten, kto proces tvorby SWOT pre
prácu s mládežou vedie, pomáhal účastníkom zodpovedať základné okruhy otázok:
•	Čo sú silné stránky doterajšieho systému práce s mládežou, ktorú realizuje naša organizácia?
•	Čo sme zatiaľ v práci s mládežou nezvládli, vynechali, aké skúsenosti, zručnosti, odborníci sú naša
slabá stránka v práci s mládežou?
• Ktoré momenty z vonkajšieho prostredia, od našich partnerov môžu v prípade ich využitia pozitívne
ovplyvniť prácu s mládežou?
•	Čo z vonkajšieho prostredia predstavuje ohrozenie kvality práce s mládežou a postavenia samotných
mladých ľudí v spoločnosti?
Po zbere všetkých podkladov do SWOT analýzy a po zapojení všetkých kľúčových aktérov máme podklady
pre strategické rozhodovanie, ako plánovať prácu s mládežou ďalej.
Trošku zložitejšia a náročnejšia na prax a zručnosti je tiež metodika analýzy problémovej situácie, kedy sa
pomenujú všetky čiastkové problémy, ktoré vieme v problematike práce s mládežou identifikovať. Metódou príčina – následok usporadúvame čiastkové problémy do hierarchie a vytvárame strom problémov.
Po jeho odobrení všetkými zainteresovanými preklopíme strom problémov do stromu cieľov a verifikujeme, či sa zachovala nadväznosti a logika medzi čiastkovými cieľmi. Tieto dva kroky môžu byť taktiež
výborným predpokladom, vstupom pre ďalšiu prácu na vytvorení strategického plánu práce s mládežou.
V rámci projektu Partnerstvo sme konkrétnu podobu dokumentu zvaného Strategický plán nechali
na jednotlivých samosprávach.
Treba si uvedomiť, že to bude dokument, ktorý musí byť v prvom rade čitateľný pre všetkých, ktorých sa
týka, musí teda vyjadrovať predstavy a možnosti, ktoré boli dohodnuté v širokom tíme ovplyňovateľov.
Samozrejme, musí byť na jednej strane odvážny, aby priniesol rozvoj, ale na druhej strane reálny a realizovateľný.
Štandardne sa strategické plány najčastejšie delia na priority a opatrenia. V komplexnom dokumente nasleduje ďalej akčný plán realizácie strategického plánu, ktorý je konkretizáciou priorít a opatrení v krátkodobom horizonte s uvedením zodpovedných, času a finančného plnenia.
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Príklad strategického plánu práce s mládežou v Žiline:
Stratégia rozvoja práce s mládežou na úrovni mesta(Návrh strategického dokumentu)
Strategická priorita:
Všestranná, kontinuálna a systematická podpora rozvoja detí a mládeže, zlepšenie kvality ich života, trávenia voľného času, vzdelávania a zamestnania, sprístupňovanie informácií pre deti a mladých ľudí, možností
lepšie bývať a žiť zdravým životom.
Ciele priority:
Strategický cieľ č. 1
Vytvoriť integrovaný system vzdelávania a podpory zamestnanosti mladých ľudí na úrovni mesta so zapojením všetkých sektorov a kľúčových aktérov.
Strategický cieľ č. 2
Podporovať a rozvíjať rozličné možnosti aktívneho využívania voľného času mladých ľudí, rozvíjať ich talent a predpoklady podľa ich potrieb.
Strategický cieľ č. 3
Napomáhať vzniku podporovaného bývania dostupného mladej rodine, iniciovať vznik nových doplnkových služieb pre rodinu, usilovať a vytvárať nástroje podpory pre zamestnanie rodičov s malými deťmi
v meste.
Špecifické ciele k strategickému cieľu č. 1
1.1	Iniciovanie vzniku integrovaného systému podpory vzdelávania mladých ľudí pre trh práce vrátane
možností brigád a krátkodobého zamestnávania
1.2 Kvalitná príprava absolventov v prepojení s požiadavkami trhu práce
1.3	Tvorba nových pracovných miest s cieľom zabráneniu odlivu mozgov z mesta a regiónu
Špecifické ciele k strategickému cieľu č. 2
2.1	Napomôcť rozvoju vnútorného potenciálu mladých ľudí
2.2	Vytvoriť širokú ponuku možností na aktívny voľný čas
2.3	Zlepšiť životné prostredie, ochranu prírody, parky, fontány pre deti a mladých ľudí
Špecifické ciele k strategickému cieľu č. 3
3.1	Podpora bývania vhodného pre mladé rodiny
3.2	Rozširovanie ponuky služieb
3.3	Uplatnenie alternatívnych foriem zamestnávania rodičov malých detí
3.4	Prvky sociálnej, psychologickej, vzdelávacej podpory mladej rodiny
Aktivity k strategickému cieľu č. 1
• zvolávanie a vytvorenie pracovných skupín na úrovni mesta zo zástupcov ZŠ (končiace ročníky),
SŠ, VŠ, zamestnávateľov, úradu práce, pracovných agentúr;
• podpora a rozvoj informačných služieb o možnosti študovať a zamestnať sa;
• grantové a iné podporné nástroje na úrovni mesta na skvalitnenie vyučovacieho procesu,
na inovatívne postupy vo výuke;
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•
•
•
•

podpora aktivít škôl v širokej komunite mesta;
podpora zavádzaniu prostriedkov IKT do škôl;
starostlivosť o technické a hygienické zázemie škôl;
komunikácia so zamestnávateľmi a obhajovanie možností pre brigády a prácu mladých ľudí.

Aktivity k strategickému cieľu č. 2
• budovanie, obnova, udržiavanie ihrísk a iných hracích plôch pre deti a mládež;
• rozširovanie parkových plôch, zelene, fontán;
• tvorba inoivatívnych edukatívno-relaxových parčíkov, výhliadok a podobne v meste a okolí
(napr. lesopark);
• výstavba cyklotrás;
• výstavba U-rámp, priestoru pre skateboardistov;
• rozšírenie ponuky cenovo dostupných krúžkov a kurzov;
• zriadenie verejne prístupnej skúšobne, nahrávacieho štúdia;
• vytvoriť priestor pre stretávanie sa alternatívnych umeleckých, divadelných, tanečných skupín;
• preventívne aktivity pre zdravý životný štýl a predchádzanie závislostiam;
• sprístupňovanie informácií o všetkých dôležitých aktivitách pre mladých ľudí;
• poradenstvo v oblasti služieb a aktivít pre mládež, kariérne poradenstvo;
• iniciovanie projektov atraktívnych pre mladých ľudí s ich priamym zapojením.
Aktivity k strategickému cieľu č. 3
•
•
•
•
•

rozširovať, skvalitniť ponuku predškolských zariadení;
podporovať inovatívne formy preškolských zariadení, babysisters služieb a pod.;
iniciovať rozšírenie a skvalitnenie služieb, vytvárať podporné nástroje pre vznik služieb rodine;
motivovať zamestnávateľov k alternatívnym formám zamestnávania rodičov malých detí;
venovať sa rozširovaniu rodovej problematiky a rešpektovať ju vo všetkých prístupoch
a materiáloch mesta;
• vytvárať možnosti pre zvýhodnené bývanie mladých ľudí;
• podporiť každý iný nástroj (napr. finančný), ktorým iné subjekty umožňujú prístup mladých
rodín k bývaniu.

PARTICIPÁCIA
MLÁDEŽE
NA MIESTNEJ ÚROVNI
Slovo participácia sa dnes skloňuje v rôznych významoch. Keď sa pozrieme na participáciu mladých ľudí
na živote obce alebo mesta, môžeme povedať, že participácia alebo účasť na živote komunity je konkrétne
zapojenie mládeže alebo mládežníckych organizácií do verejného rozhodovania o všetkých oblastiach
života mesta, ktoré sa dotýkajú kvality života mladých ľudí.
V mnohých samosprávach sú zriadené mládežnícke parlamenty alebo iné poradné orgány zložené
zo zástupcov mládeže. A často to založením týchto orgánov aj končí. Existujú rôzne stupne participácie.
Porozumenie naozajstnému významu a výhodám zapojenia mladých ľudí do rozhodovacích procesov si
vyžaduje zoznámiť sa so základnými predpokladmi a definíciami participácie. Pozrime sa najprv na bariéry,
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ktoré bránia rozvoju participačných mechanizmov na úrovni samosprávy.

Bariéry participácie
1. Medzi najčastejšie bariéry participácie patrí tradičné vnímanie samosprávnych orgánov, že odborníci
pracujúci na mestskom či obecnom úrade prichádzajú s najoptimálnejšími riešeniami pre obyvateľov.
K tomuto prístupu sa pridáva aj tradičné tvrdenie, že „naša mládež nemá o nič záujem, nie to ešte aby sa
vyjadrovala ku komplikovaným a expertným podkladom a návrhom“.
Často je opak pravdou. Počas dvoch fáz dlhodobého školenia pre samosprávy bolo najväčším pozitívnym
prekvapením pre účastníkov, že mladí ľudia (ak boli oslovení) sa vedeli veľmi presne, trefne a triezvo vyjadriť k otázkam, ktoré boli vnímané samosprávou problematicky, k novým plánom alebo k potenciálnym
novým riešeniam v rôznych oblastiach života (školstvo, voľný čas, kultúra, doprava, územné plánovanie,
životné prostredie a pod.). Nájsť vhodný spôsob oslovenia a „marketingu“ nie je vždy jednoduché, avšak
prináša obrovskú pridanú hodnotu postupného vytvárania pozitívneho vzťahu mladých ľudí ako obyvateľov k svojmu mestu/obci.
2. Ďalšou bariérou v participácii je zapájanie len organizovanej zložky mladých ľudí do rozhodovacích
procesov, prípadne do konzultácií. Mladí ľudia zoskupení v mládežníckych alebo iných mimovládnych
organizáciách však tvoria len malé percento zo všetkých mladých obyvateľov samosprávy. Isteže, spolupráca s nimi je jednoduchšia, keďže väčšinou ide o už angažovaných mladých ľudí a kontakt s nimi je jednoduchší. Pri takomto prístupe nám však unikajú názory a nápady väčšiny mladých ľudí. Príkladom tejto
bariéry je spolupráca miest a obcí s mládežníckymi parlamentmi, ktoré združujú zástupcov jednotlivých
škôl na území mesta. Mladí ľudia združení v takomto parlamente reprezentujú len úzku skupinu mládeže,
navyše často sú v týchto orgánoch zastúpení „elitní“ mladí ľudia, ktorých pohľad na život mesta a obce
nemusí byť objektívny. Celkom nám uniká záber na ostatných mladých ľudí, ktorí nie sú napojení na školy,
ako napr. nezamestnaní, sociálne ohrozené skupiny, mladé rodiny, mladí podnikatelia a pod., ktorí majú
odlišné vnímanie na fungovanie samosprávy.
Dnešné moderné prístupy v participácii prízvukujú zapojenie čo najširšieho okruhu mladých ľudí s dôrazom na neorganizovanú mládež, ktorá nepozná spôsoby, ako vyjadriť svoj názor na kvalitu života vo svojej
obci. Ani tu tvrdenie, že mladí nemajú záujem, neobstojí. Rozhovory a diskusie mladých sa každý deň
týkajú aj ich postavenia, možností a problémov, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote v meste alebo
obci. Umožniť participáciu mládeže prostredníctvom vybraných zástupcov mládežníckeho parlamentu
nestačí a je potrebné, aby mladí ľudia mali pocit, že sa samospráva o ich problémy zaujíma (čítaj aj „Rebrík
participácie“).
3. Klasickou bariérou je aj tvrdé presadzovanie línie „Áno, môžeme sa pýtať mladých ľudí, čo by chceli, ale
musia si uvedomiť, že majú aj svoje povinnosti a musia prebrať zodpovednosť“. Toto tvrdenie je bezpochyby čiastočne pravdivé a mnohé samosprávy majú negatívne skúsenosti, keď umožnili mladým ľuďom
rozvíjať aktivity, o ktoré mali záujem, a neskôr to oľutovali.
Aj tu ide o postupný proces. Ako máme naučiť mladých ľudí občianskej zodpovednosti, keď im neumožníme si to vyskúšať a v praxi zažiť? Prekonávanie tejto bariéry si vyžaduje viac úsilia ako ostatné.
Predovšetkým potrebujeme schopných mládežníckych lídrov, ktorí sú schopní viesť proces uvedomenia
si nielen možností, ktoré im spolupráca so samosprávou otvára, ale tiež občianskej spoluzodpovednosti.
Takýto proces však nemôže nastať „náhodou“, pokusom. Tu už ide o cielené neformálne vzdelávanie, ktoré
musí byť štruktúrované, správne vedené a reflektované. Odpoveďou na túto bariéru je najmä organizovaná práca s mládežou vo voľnom čase. Nemáme na mysli rôzne záujmové útvary a rozvoj talentu. Ide
nám hlavne o prácu s mládežou s cieľom vychovávať občanov, ktorí sú schopní zapájať sa do verejných
procesov, ale tiež ponúknuť svoje kapacity a potenciál (čítaj tiež Participácia ako sociálny model). A na to
potrebujeme pracovníkov s mládežou alebo dobrovoľníkov, aktivistov, lídrov.
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4. Bariéra, ktorá je vnímaná najmä mladými ľuďmi, súvisí s čiastočnou otvorenosťou samosprávy voči
mladým ľuďom. Hovoríme o prípadoch, kde prebehli isté iniciatívy v prospech mladých ľudí, samospráva
zisťovala ich názory, nápady. Avšak k ďalšiemu rozvoju týchto myšlienok neprišlo, prípadne sa sľuby nerealizovali. Výsledkom je strata dôvery mládeže, ktorá je často (s ohľadom na vekové charakteristiky) konečná
a ťažko zvrátiteľná.
Rozvoj participácie a rozhodnutie otvoriť mesto/obec mladým ľuďom by mala byť adekvátne pripravená
a cielená. Náhodné aktivity alebo nedokončené iniciatívy sa nám môžu vrátiť ako bumerang a vytvárajú
negatívne pocity na oboch stranách (samospráva je presvedčená, že urobila pozitívny krok, ktorý nebol
opätovaný, a mladí ľudia majú pocit, že ich samospráva sklamala). Tomuto scenáru sa dá vyhnúť precíznou
prípravou, projektovým plánom a podchytením všetkých krokov do systematickej stratégie a koncepcie
práce s mladými ľuďmi.

Rebrík participácie
Mnohé samosprávy sú presvedčené, že vytvárajú dostatok priestoru pre iniciatívy mladých ľudí a ich participáciu. Skúste sa otestovať, na ktorom stupni rebríka participácie podľa Harta sa nachádza vaša obec/
mesto. Možno budete prekvapení.
Obr. 3: Podľa Harta (Hart, R. (1992). Children’s Participation from Tokenism to Citizenship, Florence:
UNICEF Innocenti Research Centre) rozoznávame 8 stupňov (ne)participácie:
STUPEŇ 8 – Iniciované mladými so spoločným rozhodovaním s dospelými: Aktivity vedené mladými ľuďmi, o ktorých spolurozhodujú mladí a dospelí ako rovnocenní partneri.
STUPEŇ 7 – Iniciované a vedené mladými: Aktivity vedené mladými
ľuďmi s minimálnym vkladom dospelých.
STUPEŇ 6 – Pripravené dospelými a mladí spolurozhodujú: Aktivity
vedené dospelými a mladí ľudia o nich spolurozhodujú.
STUPEŇ 5 – Konzultovaní a informovaní: Aktivity vedené dospelými, v ktorých je mládež konzultovaná a informovaná,
ako budú ich názory a návrhy použité a zohľadnené
pri rozhodovaní.
STUPEŇ 4 – Konzultácia: Aktivity vedené dospelými, mladí rozumejú zmyslu, rozhodovaciemu procesu
a majú v aktivitách určitú rolu.
STUPEŇ 3 – Tokenizmus: Aktivity vedené dospelými, mladí
ľudia sú konzultovaní, ale s minimom príležitostí na spätnú väzbu.
STUPEŇ 2 – Dekorácia: Aktivity vedené dospelými, kde
mladí ľudia rozumejú zmyslu aktivít, ale
nie sú zapojení do prípravy a vedenia.
STUPEŇ 1 – Manipulácia: Aktivity vedené dospelými,
do ktorých sú zapojení mladí ľudia tak,
ako je im povedané, bez toho, aby rozumeli zmyslu aktivít.
Opis a príklady
STUPEŇ 1 – Manipulácia
Tento stupeň sa vyznačuje manipuláciou mladých ľudí, ktorí sú vťahovaní do rôznych „komisií“, „zborov“
pod zámienkou ich participácie. V skutočnosti v tomto procese sú poučovaní a vedení dospelými a autoritami obce/mesta, ako by sa mali správať, prípadne ako by mali vyjadrovať svoje potreby.
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Príkladom takéhoto postupu môže byť ustanovenie mládežníckeho fóra, ktoré nemá žiadnu legislatívnu
silu a slúži predstaviteľom obce, aby presviedčali ich členov o správnosti ich rozhodnutí a kryli sa tvrdením
„veď ste boli členom komisie“. Nedochádza tu k žiadnej akceptácii návrhov zo strany mladých.
STUPEŇ 2 – Dekorácia
Tento stupeň je založený na využívaní mladých ľudí ako dekorácie pri rôznych príležitostiach, kde sa samospráva snaží vytvárať o sebe obraz, že sa stará o kvalitu života mladých ľudí. V skutočnosti však nepodniká žiadne systematické kroky k jej naplneniu. Príkladom môže byť využívanie zástupcov mládežníckeho
parlamentu, ktorých pozýva na oficiálne zasadnutia partnerských miest, kde sa prezentuje politika mládeže. Mladí ľudia rozumejú zmyslu aktivity, nie sú však do nej nijako zapojení.
STUPEŇ 3 – Tokenizmus (značkovanie)
Informovanie mládeže o ich právach, povinnostiach a možnostiach je ďalšou, vyššou úrovňou rebríka. Žiaľ,
tok informácií je jednosmerný – od autorít smerom k mládeži a nevytvára príležitosť pre mladých ľudí, aby
dávali spätnú väzbu alebo komentovali rozhodnutia obce. Klasickým príkladom je informovanie prostredníctvom verejných tabúľ o nových zamýšľaných projektoch obce/mesta bez možnosti reálne ovplyvniť
výsledok. Alebo rozhodnutie obce vybudovať športové ihrisko v presvedčení, že mladí ľudia málo športujú,
avšak bez možnosti, aby sa mladí ľudia k tomuto návrhu vyjadrili alebo ho ovplyvnili.
STUPEŇ 4 – Konzultácia
Príkladom tohto stupňa participácie je pozvánka samosprávy vyjadriť sa k novým návrhom. Konzultácia je
stále považovaná za nižšiu formu participácie, keďže občania nemôžu ovplyvniť, čo sa bude s výsledkami
konzultácie diať. Dôležitosť a participácia sa na tomto stupni meria kvantitatívne – koľko ľudí odpovedalo
na dotazník, koľko prišlo na verejný odposluch, stretnutie a pod. Výsledkom je často fakt, že občania „participovali na participácii“ a ďalšie kroky sú mimo ich dosahu.
STUPEŇ 5 – Konzultovaní a informovaní
Rozdiel medzi týmto stupňom a predchádzajúcim je práve v informovanosti mladých ľudí, ako budú ich
názory a odporúčania zakomponované do nových politík a rozhodnutí. Mladí ľudia tak vedia, ako budú ich
návrhy použité a využité.
STUPEŇ 6 – Pripravené dospelými a mladí spolurozhodujú
Táto úroveň je najvyššou formou participácie, ktorú môže ponúknuť samospráva mladým ľuďom s ohľadom na jej plány a návrhy. Mladí ľudia nie sú len konzultovaní a informovaní, akým spôsobom sa budú ich
názory zohľadňovať, ale sú vytvorené aj primerané nástroje, aby mohli mladí spolurozhodovať o jednotlivých návrhoch. Spolurozhodovanie môže mať viacero foriem – prostredníctvom oficiálnych zástupcov
mládeže (ak predtým prebehla skutočná konzultácia), referendom, prostredníctvom klubov a centier mládeže a pod.
STUPEŇ 7 – Iniciované a vedené mladými
Stupeň 7 zahŕňa aktivity, ktoré sú vymyslené, pripravené a vedené samotnými mladými ľuďmi bez zapojenia samosprávy. Tento typ aktivít je vysoko na rebríčku aj napriek tomu, že zapojenie samosprávy je
minimálne, dokonca môže ísť o aktivity namierené proti samosprávnej politike. Napriek tomu sa jedná
o vysoký stupeň participácie, keďže predpokladá vysokú občiansku angažovanosť mladých ľudí, schopnosť sa zorganizovať a viesť aktivity v prospech zlepšenia verejného života, a teda s vysokým záujmom
o veci verejné.
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STUPEŇ 8 – Iniciované mladými so spoločným rozhodovaním s dospelými
Najvyšší stupeň participácie predpokladá vysokú aktivitu mladých ľudí v komunikácii so samosprávou, ich
záujem o spoločenské dianie a zároveň kapacitu navrhovať spoločné riešenia spolu so zástupcami samospráv. Takýto prístup môže znamenať návrh skupiny mladých ľudí na zmeny vo fungovaní samosprávy
alebo návrh na zlepšenie kvality života mladých ľudí a zároveň ich záujem prebrať spoluzodpovednosť za
rozhodovanie a realizáciu aktivít.
Tento stupeň participácie často očakávajú samosprávy od mladých ľudí, neuvedomujúc si, že ide o najvyššiu formu participácie, ku ktorej musia byť mladí ľudia vedení a nevzniká náhodou alebo spontánne
(čítaj tiež Bariéry participácie).

Sociálny model participácie
Niektoré teórie participácie sa opierajú o fakt, že k participácii je potrebné mladú generáciu viesť dlhodobo
a systematicky. Najefektívnejším nástrojom je práca s mládežou, kde školení mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou cielene rozvíjajú participačné myslenie mladých ľudí prostredníctvom aktivít, iniciatív
a spoluprácou so samosprávou. Jedným z modelov takéhoto prístupu je sociálny model participácie, ktorý
vysvetľuje, že konkrétne aktivity mladých ľudí a pre mladých ľudí musia byť zarámované v širšej platforme
práce s mládežou, ktorá je chápaná ako súčasť sociálnej politiky obce alebo mesta tak, ako znázorňuje
nasledujúci diagram.
Obr. 4: Marc Jans, Kurt De Backer: Youth (-work) and social participation. Elements for a practical
theory. Flemish Youth Council - JeP!

Kedy bude participácia fungovať
Ďalšou zaujímavou teóriou, ktorú by sme mali vziať na vedomie pred plánovaním rozvoja participácie, sú
tri podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bola participácia mládeže úspešná.
Prvou podmienkou je výzva: element, ktorý zaručí atraktivitu celého procesu pre mladých ľudí. Môže ísť
o osobnú alebo celospoločenskú tému, v každom prípade by to malo byť niečo, s čím sa mladý človek
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stotožňuje a oslovuje ho. To je vôbec podmienkou aj práce s mládežou. Ponúknuť atraktívne témy, ktoré
pomôžu mladých ľudí vtiahnuť do hlbších procesov. Atraktívnou témou v oblasti miestnej participácie
môže byť otázka, čo by ako prvé urobili mladí ľudia, keby sa stali starostom/starostkou, alebo čo by urobili,
aby zabránili odlivu mladých ľudí z obce.
Ďalšou podmienkou je kapacita na zmenu. Mladí ľudia musia mať pocit, že zapojením sa do práce alebo do konkrétnych iniciatív majú reálnu šancu niečo zmeniť a zároveň musia mať pocit, že majú na to
kapacity a zdroje. Môže ísť o vedomosti, zručnosti, schopnosť budovať stratégie. Práve tu je úloha práce
s mládežou dominantná, pretože chýbajúce kapacity je možné postupne budovať a osvojovať si práve
prostredníctvom cieleného neformálneho vzdelávania.
Treťou podmienkou úspešnej participácie sú spojenia, ktoré budujeme medzi mladými ľuďmi v komunite
a s tými, ktorí môžu veci ovplyvňovať z oficiálneho pohľadu. Pocit, že aktivity majú zmysel, pretože sa ich
nápady dostanú do správnych rúk, je súčasťou tejto podmienky takisto ako reálna podpora nielen zo strany
samosprávy, ale aj pracovníkov s mládežou, či ostatných občanov.
Obr. 5: Stroobants, Celis, Snick & Wildemeersch (2001) talk about the three C’s: challenge, capacity,
connection.

METÓDY
KONZULTÁCIE
S MLADÝMI ĽUĎMI
Mladí ľudia majú rezervovaný, niekedy až nedôverčivý postoj k inštitúciám. Často majú pocit, že inštitúcie
tu nie sú pre nich a že rozhodovanie o otázkach, ktoré sú pre nich dôležité, sa deje za zatvorenými dverami
bez možnosti pre nich, ako to ovplyvniť. Na druhej strane sú mladí ľudia vnímaní ako tí, ktorí spôsobujú
problémy, čo vplýva na nedôveru starších v schopnosti mladšej generácie ovplyvňovať život v obci, meste
či regióne. Mladí Slováci sa však zaujímajú o verejné záležitosti. V rámci prieskumu Európskej komisie Eurobarometer 2007 83 % respondentov uviedlo, že sa zaujímajú o dianie na národnej úrovni a 73 % o dianie
na miestnej úrovni.
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Pri príprave a samotnej realizácii miestnej mládežníckej politiky je preto dôležité vtiahnuť do celého procesu samotných mladých ľudí. Zapojenie mládeže vytvorí priestor na to, aby sa cítili aktívnymi účastníkmi
navrhovania a realizovania opatrení, ktoré budú priamo ovplyvňovať ich život. Pred tvorcami politík však
stojí niekoľko výziev, ktoré musia prekonať na to, aby sa naozaj dostali k samotnej mládeži. Slovenská
mládež najčastejšie trávi čas športom a stretávaním sa s priateľmi. Na druhej strane nie je aktívna v organizáciách (podľa Správy o mládeži z roku 2010 len približne 11 % mladých je členom nejakej organizácie).
Preto oslovenie len organizácií na spoluprácu pri príprave miestnej mládežníckej politiky nepokryje dostatočne populáciu miestnych mladých ľudí. Ďalšou výzvou je pokrytie celej vekovej škály mládeže. V súlade
so Zákonom o podpore práce s mládežou hovoríme o skupine ľudí do 30 rokov, teda nie iba o žiakoch
a študentoch, ale aj už pracujúcich či nezamestnaných, mladých rodinách, dobrovoľníkoch atď.
Všetky tieto faktory je potrebné zobrať do úvahy pri navrhovaní konzultácie s mladými ľuďmi tak, aby
konzultácia odrážala potreby celej rozmanitej skupiny mládeže. Konzultácia sa môže zamerať na kvantitu
alebo kvalitu. Pri kvantitatívnych konzultáciách sa zameriavame viac na to, ČO treba urobiť, pri kvalitatívnych nás skôr zaujímajú odpovede na otázky, AKO to dosiahnuť.
Po každej konzultácii je dôležité jasne komunikovať jej výsledky tým, čo sa zapojili, ako aj všeobecne verejnosti aj s ďalším krokmi, ktoré budú výsledky konzultácie odrážať. Tento postup zabezpečí to, že mladí
ľudia budú chápať zmysel zapájania sa do ďalších konzultácií.

Kvantitatívne konzultácie
Pre získanie odpovedí od veľkého počtu respondentov je najpoužívanejšou metódou prieskum, ktorý
môže mať klasickú formu papierového dotazníka alebo elektronickú. Nespornou výhodou klasického prostredníctvom dotazníka je jeho jednoduchá administrácia a nízke náklady. Dotazník však poskytne odpovede na limitované množstvo otázok (jeho vyplnenie by nemalo presiahnuť 15 minút) a návratnosť
dotazníkov je veľmi nízka.
Využitie elektronickej formy konzultácie je pri mládeži výrazne jednoduchšia a zároveň finančne nenáročná. Na internete existuje niekoľko bezplatných služieb na tvorenie a vyhodnotenie dotazníkov, ktoré môžete využiť (Google Drive, Survey Monkey...). Nevýhodou elektronických dotazníkov však je, že ich musíte
viac propagovať a zároveň strácate kontrolu nad tým, kto na vaše otázky odpovedá.
Pri príprave dotazníka pre obe formy prieskumu je dôležité myslieť na to, aby jazyk dotazníka bol zrozumiteľný aj jeho adresátom, prípadne pripraviť rôzne verzie pre rôzne vekové kategórie.
Ďalšími možnosťami na realizáciu prieskumu sú telefonické rozhovory (ktoré sú však finančne náročnejšie
a anketári budú musieť čeliť vysokej miere odmietania) a osobné rozhovory. Výhodou osobných rozhovorov je väčšia flexibilita pri získavaní odpovedí od respondentov a možnosť využiť dlhší dotazník. Pri príprave
osobných rozhovor však tiež musíte rátať s vyššími nákladmi aj dlhšou dobou realizácie prieskumu.

Kvalitatívne konzultácie
Kvalitatívne metódy konzultácie sú viac interaktívne a zahŕňajú menšiu skupinu respondentov. Táto skupina metód zahŕňa rozhovory, fokusové skupiny, verejné stretnutia a iné. Vzhľadom na veľké množstvo
metód v tejto publikácii spomenieme len niektoré. Keďže kvalitatívne prieskumy nie sú reprezentatívne, je
dôležité prihliadať na vyváženosť pri formovaní skupín respondentov.
Fokusové skupiny môžu byť vytvorené podľa spoločného záujmu. Dávajú priestor hlbšie analyzovať tému
pod vedením skúseného facilitátora. Výhodou je, že sa ľudia v skupine cítia pohodlnejšie a ľahšie sa zapoja
do diskusie, na druhej strane hrozí riziko, že výraznejší členovia skupiny nedajú priestor na vyjadrenie tým
menej priebojným.
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Riadené rozhovory sú prostriedkom na získanie hlbších osobných informácií. Zároveň sú dobrým nástrojom na zapojenie ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorí by za iných okolností neboli do konzultácie zapojení.
Workshopy pre občanov sú možnosťou, prostredníctvom ktorej sa občania na stretnutí dozvedia viac
o konkrétnej problematike a následne o nej diskutujú a prezentujú svoje názory.
Porota obyvateľov je zostavená z laikov v danej oblasti, ktorí sa stretávajú, aby analyzovali otázku, ktorá je
príliš zložitá alebo sporná na to, aby sa ľahko dospelo k rozhodnutiu. Porota by mala byť zložená z približne
12 členov, ktorí však nemajú reprezentovať názory žiadnej strany vo vzťahu k problému.
Verejné stretnutia sú tradičnejšou formou konzultácie. Sú to stretnutia určené pre verejnosť na verejnom
a ľahko dostupnom mieste, kde občania môžu prísť vyjadriť svoj názor. Zároveň je tu priestor aj na menšie
skupinové diskusie k téme.

POMOC A PODPORA
Úlohou IUVENTY – Slovenského inštitút mládeže je zabezpečiť realizáciu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži. Aby všetky opatrenia fungovali efektívne, je dôležité prepájanie všetkých úrovní od európskej cez
národnú až po regionálnu či miestnu. Preto sú aj pre predstaviteľov samospráv pripravené rôzne možnosti
podpory počas prípravy miestnej mládežníckej politiky alebo jej uvádzania do života po metodickej aj
finančnej stránke.
Naším cieľom je, aby na Slovensku vznikala mládežnícka politika založená na dôkazoch. Jedným zo zdrojov informácií o tom, ako mladí ľudia na Slovensku žijú a akým problémom čelia, sú výskumy z oblasti mládeže. Informácie o realizovaných výskumoch a ich výsledky nájdete na internetovej stránke
www.vyskummladeze.sk.
Z  našej praxe poznáme mestá a obce na Slovensku, v ktorých už miestna mládežnícka politika funguje a môže slúžiť ako príklad dobrej praxe. V  prípade vášho záujmu vás radi spojíme so samosprávami, ktoré by vás mohli inšpirovať a zároveň vám ponúkame možnosť konzultovať vaše nápady a myšlienky ohľadom vašej miestnej mládežníckej politiky s profesionálmi z IUVENTY. Napíšte nám na e-mail
iuventa@iuventa.sk.
Niektoré aktivity spojené s prípravou a realizáciou mládežníckej politiky je možné zahrnúť do projektov
predkladaných do programov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to ADAM alebo programu
Európskej únie Mládež v akcii.
Programy ADAM (skratka odvodená zo slov aktivity detí a mládeže) sú programy finančnej podpory
aktivít detí a mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na roky 2008
– 2013. Cieľom programov ADAM je zabezpečiť systematickú, cieľavedomú a účinnú podporu aktivít
pre deti a mládež (ďalej len „mládež“) mimo procesu formálneho vzdelávania v týchto prioritných oblastiach: systematická a pravidelná práca s mládežou, aktívne využívanie voľného času, participácia mládeže
na živote spoločnosti, dobrovoľníctvo mládeže, informačné a poradenské činnosti pre mládež, neformálne
vzdelávanie mládeže, lepšie poznanie situácie mládeže cez výskum, vzdelávanie pracovníkov s mládežou
a mladých a mládežníckych vedúcich. Aktuálne výzvy na predkladanie projektov v rámci programu ADAM
sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk
a na internetovej stránke IUVENTY www.iuventa.sk.
Európska únia podporuje aktivity mládeže a rozvoj mládežníckej politiky prostredníctvom programu Mládež v akcii. Na rozvoj mládežníckej politiky sú zamerané dve akcie programu: Projekty mládežníckej demokracie a Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku. Projekty mládežníckej
demokracie sú medzinárodné projekty, ktoré podporujú aktívnu participáciu mladých ľudí na všetkých
úrovniach. Tieto projekty umožňujú mladým ľuďom učiť sa o demokratických procesoch a pomáhajú im
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stať sa aktívnymi občanmi na miestnej až európskej úrovni. Učia sa kriticky analyzovať politické alebo sociálne otázky a vyjadriť svoje názory. Projekty im dávajú možnosť ako ovplyvniť dianie okolo seba a týmto
prispieť k tomu, aby bol svet lepším miestom pre život.
Aktivity v rámci akcie Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku môžu mať
medzinárodný charakter, kedy sa viažu na štruktúrovaný dialóg Európskej komisie s mládežou, Európsky
týždeň mládeže alebo aktivity predsedajúcej krajiny EÚ. Stretnutia mladých ľudí a osôb s právomocou
ovplyvňovať politiku mládeže na národnej úrovni sa zameriavajú na diskusiu, výmenu nápadov a dobrých
skúsenosti, a/alebo prijatie odporúčaní v oblasti tém s dôrazom na priority a ciele štruktúrovaného dialógu
a nového politického rámca v oblasti mládeže. Práve táto akcia vytvára najväčší priestor pre podporu konzultácií s mladými ľuďmi, ako aj realizáciu niektorých opatrení miestnej mládežníckej politiky.
Viac informácií o programe Mládež v akcii, predkladacích termínoch a Sprievodcu programom Mládež
v akcii nájdete na internetovej stránke www.mladezvakcii.sk.

AKO PÍSAŤ
MIESTNU KONCEPCIU
POLITIKY MLÁDEŽE
Záverom zhrnieme v bodoch, ako naplánovať postup pri tvorbe novej koncepcie politiky mládeže vo vašej
obci:
1. Analýza stavu – tento krok zahŕňa odpovede na otázky: Kto sú mladí ľudia vo vašej obci? Čo o nich
viete? Kto sú aktéri, ktorí sa mladým ľuďom vo vašej obci venujú? Ako je problematika mládeže vnímaná
na vašom obecnom/mestskom úrade? Kde sa zhromažďujú informácie o mládeži? Aké aktivity a možnosti
mladí vo vašej obci majú? Aká podpora je im poskytovaná? Ako sú mladí ľudia zapojení do rozhodovania,
čo sa v obci deje? Ako sú mladí ľudia oslovovaní zástupcami mesta/obce a v akých otázkach?
2. Po spracovaní tejto základnej analýzy je čas na konzultácie s kolegami z obecného/mestského úradu.
Ako vnímajú túto problematiku a boli by ochotní investovať čas do prípravy koncepcie? Aký je postoj vedenia mesta/obce? V tejto fáze budete možno potrebovať presvedčiť vedenie a zastupiteľstvo o dôležitosti
vytvorenia novej stratégie a vysvetliť výhody, ktoré tým obojstranne vzniknú.
3. V prípade pozitívnej reakcie je čas na konzultáciu s kolegami zo všetkých odborov mestského/obecného úradu. Kde všade sa nachádza agenda, ktorá sa dotýka mládeže? Často budete počuť, že mládež
je v kompetencii odboru školstva, no v realite to nie je celkom tak. Veď mladých ľudí sa dotýka aj doprava, územné plánovanie, kultúra, sociálna starostlivosť a prakticky všetky oblasti pokryté rôznymi odbormi
na úrade. Môžete tak spoločne s podporou vedenia urobiť mapu situácie a kvality života mladých ľudí.
4. Ďalšou logickou fázou bude konzultácia so samotnými mladými ľuďmi. Stačia jednoduché otázky, pomocou ktorých budeme zisťovať, čo mladým ľuďom v samospráve chýba, čo by urobili ináč, čo by privítali
od samosprávy v rôznych oblastiach života (podľa tém alebo odborov na úrade). Zahrnieme tiež otázky
o ich pripravenosti spolupracovať na projektoch alebo so samosprávnymi orgánmi. Takáto konzultácia je
dôležitý verejný krok, po ktorom už nemôžete ustúpiť. Preto by sme ju mali uskutočniť, až keď sme si istí,
že máme podporu od vedenia ale aj inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou mládeže. Ináč môžeme
vytvoriť medzi mladými ľuďmi pocit sklamania a oklamania.
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5. S výsledkami prieskumu a zisteniami z jednotlivých odborov ďalej pracujeme a môžeme sa rozhodnúť
pre viacero variantov. Každý by však mal zahŕňať spolurozhodovanie medzi samosprávou a mladými ľuďmi. V tejto fáze je tiež logické zamyslieť sa nad zriadením funkcie mestského mládežníckeho pracovníka
či pracovníčky, ktorý by viedol, či viedla aktivity zamerané na rozvoj neformálneho vzdelávania a určoval/a stratégiu práce s mládežou vo voľnom čase. Uľahčí nám to komunikáciu s mladými ľuďmi a urýchli
celý proces.
6. Jednotlivé časti koncepcie by mali byť tvorené rôznymi oblasťami života a odrážať sa od originálnych
alebo prevzatých kompetencií obce a jej kapacít riešiť a plánovať navrhnuté oblasti. Nezabúdame ani
na prepojenie miestnej politiky s národnou koncepciou pre mládež a európskymi dokumentmi. Korelácia
našej koncepcie s národnou a európskou nám umožní nielen väčší efekt, ale aj možnosti finančnej podpory, ktoré sú cielené práve na tie oblasti, ktoré sú súčasťou národnej a európskej politiky mládeže.
Odporúčame zriadiť pre každú oblasť koncepcie pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov príslušného odboru, zástupcov organizácií, pôsobiacich v obci, ktoré sa zaoberajú danou témou, a samozrejme zástupcov mládeže a mladých ľudí samotných. Pracovné skupiny by mali pomenovať existujúci stav a navrhnúť
oblasti rozvoja na ďalšie (odporúča sa 4 – 7-ročné obdobie). Zároveň môžu pripraviť Akčný plán, ktorý sa
pripravuje väčšinou na 2 roky a zahŕňa konkrétne opatrenia, ktoré samospráva, organizácie alebo samotní
mladí ľudia zrealizujú v tomto období.
7. Ak budeme postupovať, ako je uvedené vyššie, budeme mať k dispozícii návrhy dvoch strategických
dokumentov: Koncepcie politiky mládeže (dlhodobá perspektíva s dlhodobými cieľmi) a Akčný plán
na najbližšie dva roky (s konkrétnymi splniteľnými, merateľnými a reálnymi cieľmi na krátke obdobie).
8. Na konci procesu budeme mať teda materiál pripravený na prerokovanie v mestskom/obecnom zastupiteľstve. Aj poslanci by mali byť zapojení do prípravy celého dokumentu, aby tiež rozumeli, chápali
a zúčastnili sa procesu zmeny.
9. A na koniec: TO JE ZAČIATOK! Začiatok neustáleho, kvalitného, moderného, naozaj demokratického
vzťahu medzi obcou/mestom a mladými ľuďmi.
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ČO NÁM TO
VŠETKO PRINESIE?
Je veľa dôvodov, prečo sa nezahrávať s myšlienkou rozvoja politiky mládeže, a teda aj zvýšenej participácie mladých ľudí. Určite nám to uľahčí prijímať rozhodnutia podľa zaužívaných pravidiel a nebudú potrebné žiadne zmeny vnútri samosprávy ani smerom k občanom. Nebudeme musieť vysvetľovať kolegom
a kolegyniam na obecnom alebo mestskom úrade, prečo by sa mali odrazu zaujímať o to, kde v ich agende sa nachádza mládež, a čo s tým. Budeme mať viac času venovať sa „tvrdým“, investičným projektom,
ako je osvetlenie obce, rekonštrukcia chodníkov, školy a podobne, a nebudeme musieť všetko konzultovať
s občanmi.
Týmto časom ale pomaly odzvonilo. Podľa posledných štatistických zistení, žije až okolo 85 % ľudí v postproduktívnom veku na vidieku. Zároveň sa rapídne znižuje percento mladých ľudí, ktorí ostávajú žiť
vo svojej obci/meste. To, že mladí často nemajú vzťah k svojej samospráve, je zrejmé aj z čísla, ktoré hovorí, že vyše 70 % samospráv nemá poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý by mal menej ako 30 rokov.

A tak naozaj môžeme pokojne rekonštruovať školy a stavať chodníky. Ale kto bude po nich o 20 rokov
chodiť? Isteže, tým, že vytvoríme koncepciu politiky mládeže, nezmeníme svet a nezvrátime trend urbanizácie. Ale určite tým môžeme prispieť k prežitiu našej obce a spokojnejšiemu, modernejšiemu a kvalitnejšiemu životu jej obyvateľov.
Veľa šťastia. A keby ste potrebovali radu či pomoc, určite sa na nás obráťte!
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