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Slovo na úvod
Milí priatelia,
asi netreba nikomu obzvlášť podrobne opisovať pocity, ktoré každý z nás zažíva, keď vidí
výsledky svojej práce, ku ktorým sa dopracoval pomalými, intenzívnymi a nezriedka náročnými
krokmi. Rok 2013 bol rokom, kedy sme u nás, v organizácii IUVENTA – Slovenskom inštitúte
mládeže, začali žať úrodu dlhoročnej práce. K takýmto plodom nepochybne treba zaradiť
zrod Deklarácie o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ktorá
je istým zhmotnením našej snahy upozorniť na potenciál, ktorý má neformálne vzdelávanie
v živote mladých ľudí. Zároveň nás teší, že nám vyjadrili podporu kľúčoví hráči v oblasti práce
s mládežou, vrátane štátnej správy, verejnej správy a zamestnávateľov, naprieč celým Slovenskom.
Za ďalší významný úspech roku 2013 považujeme naštartovanie nového Národného projektu
Praktik – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, ako aj zriadenie
Tematických centier mládeže. Odteraz sme bližšie k našim cieľovým skupinám – pracovníkom
s mládežou, mládežníckym vedúcim a mladým ľuďom – a to predovšetkým vďaka práci našich
zamestnancov. IUVENTA sa počas roka 2013 rozšírila o vyše 40 nových pracovníkov, čo je najväčší
nárast v histórii organizácie.
Rok 2013 však bol aj rokom veľkých výziev. Rokom, v ktorom sa jedna etapa skončila, aby
sa mohlo začať pracovať na ďalších. Po siedmich rokoch sa skončil program Mládež v akcii
a začala sa príprava na nový program Erasmus+. Počas celého roka sa zároveň konali konzultácie,
zbierali sa názory, postrehy, odporúčania, ktoré sa stali podkladmi pri tvorbe Stratégie štátnej
politiky pre mládež v SR na roky 2014 – 2020. Súčasne sa začala príprava Správy o mládeži 2014,
komplexného dokumentu, ktorý popisuje situáciu a život mladých ľudí na Slovensku. Nadväzuje na
Správu o mládeži z roku 2010 a umožňuje tak porovnať vývoj situácie a podmienok života mladých
ľudí v rôznych oblastiach.
Verím, že aj vďaka našej práci, o ktorej sa môžete viac dočítať na nasledujúcich stranách,
sa nám darí napĺňať našu misiu a víziu.

Viliam Michalovič
generálny riaditeľ

VÝROČNÁ SPRÁVA 2013 \ 3

Aký bol rok 2013
Začiatok nového roka sa niesol v znamení príprav a usporiadania
januárovej konferencie Mládež 2030: Prúty a architekti, ktorá mala
za cieľ naštartovať celospoločenskú diskusiu o uznávaní postavenia
a prínosov práce s mládežou.
S cieľom vyzdvihnúť program Mládež v akcii, zapojili sme sa koncom
mája do Európskeho týždňa mládeže. Na Slovensku sme podujatie
zorganizovali v 11 mestách. Okrem prezentácie možností pre mladých
ľudí sme chceli podporiť ich participáciu na občianskom živote aj
formou aktívneho dialógu s poslancami Európskeho parlamentu,
zástupcami ministerstva, samosprávy a občianskymi aktivistami.

naša misia

Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli
a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život.

naša VÍZIA

Byť jedným z kľúčových aktérov podieľajúcim sa na vytváraní
modernej, inkluzívnej a participatívnej mládežníckej politiky
a v zavádzaní nových trendov v práci s mládežou.
Byť efektívne fungujúcou verejnou inštitúciou s dôrazom na kvalitu
činnosti a odbornosť zamestnancov.

NAŠE CIEĽOVÉ SKUPINY

• organizácie štátnej a verejnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy
• učitelia všetkých typov a stupňov škôl, krajské školské úrady a miestne samosprávy
• organizácie aktívne v práci s mládežou na miestnej, regionálnej a národnej úrovni
• mladí vedúci, mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou
• výskumníci a študenti vysokých škôl
• žiaci, študenti a mladí ľudia vo veku do 30 rokov
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O tom, aké sú perspektívy neformálneho vzdelávania a ako môže
pomôcť pri riešení nezamestnanosti mladých ľudí, diskutovali
účastníci medzinárodnej konferencie Fórum inovatívneho učenia,
ktorá sa konala v júni v Bratislave. Zúčastnilo sa jej takmer 200
zástupcov štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií,
zamestnávateľov a pracovníkov s mládežou.
Začiatkom októbra sme sa v Košiciach zúčastnili iniciatívy EÚ Mládež
v pohybe. Jej cieľom bolo podporiť aktivity smerujúce k zvyšovaniu
vzdelanosti a zamestnateľnosti mladých ľudí prostredníctvom
využívania mobilitných vzdelávacích aktivít a aktivít neformálneho
vzdelávania pre všetkých mladých ľudí v Európe.

V závere roka, pri príležitosti udeľovania Národnej ceny za kvalitu v SR, sme
prebrali významný a medzinárodne
uznávaný titul Efektívny používateľ
modelu CAF.
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Fórum inovatívneho učenia
Mládež 2030: Prúty a architekti
V dňoch 24. – 25. januára 2013 zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže konferenciu Mládež 2030: Prúty a architekti. Konferencia bola
príležitosťou na diskusiu o formách a systémoch, ako práca s mládežou
na Slovensku funguje, ako je prepojená s ostatnými oblasťami
spoločenského života a aké má miesto v komunite. Bola tiež príležitosťou
pre všetky zainteresované strany diskutovať o spoločných výzvach a zamyslieť
sa spoločne so zástupcami samospráv, ako dať tejto práci potrebné uznanie.
Účastníci konferencie sa zhodli na definícii práce s mládežou ako cieľavedomej
činnosti, ktorá reaguje na potreby mladých ľudí a vedie k pozitívnemu
rozvoju ich osobnosti. Je založená na princípe dobrovoľnej účasti mládeže,
partnerského prístupu a vzájomného rešpektu. Jej úlohou je prispievať
k zrelosti, nadchádzaniu životného smerovania a sebapoznania jednotlivca
aj skupiny. Realizujú ju pracovníci odborne pripravovaní na túto činnosť.

Medzinárodné podujatie Fórum inovatívneho učenia/Innovative
Learning Forum (ILF), ktoré sa konalo 20. – 22. júna 2013, bolo odpoveďou na dve aktuálne potreby v oblasti uznávania práce s mládežou:
• širšie využívanie potenciálu neformálneho vzdelávania v organizáciách a projektoch pre rozvoj kompetencií mladých ľudí potrebných pre ich spoločenský aj pracovný život
• zviditeľnenie tohto potenciálu v skupine zamestnávateľov, keďže neformálne vzdelávanie v práci s mládežou môže pomôcť riešiť
problém dlhodobej nezamestnanosti mladých ľudí.
Za účasti takmer 200 záujemcov zo Slovenska aj zo zahraničia odzneli príspevky pozvaných hostí, zrealizovalo sa 11 rôznych workshopov o nových prúdoch a smeroch v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou.

Pri príležitosti konferencie vzniklo 5 animovaných filmov, ktoré jednoduchou
formou predstavujú prácu s mládežou, jej históriu, pracovníka s mládežou,
neformálne vzdelávanie a kompetencie, ktoré sa v práci s mládežou dajú
získať.
Na základe výstupov z konferencie vznikla pracovná skupina, ktorá
sa ďalej bude venovať sieťovaniu subjektov aktívnych v práci s mládežou
a bude navrhovať systematické kroky smerom k uznávaniu neformálneho
vzdelávania v práci s mládežou. Táto iniciatíva dostala názov „2 MB – 2
milióny budúcností“, keďže to je približný počet mladých ľudí do 30 rokov
na Slovensku.
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Vyvrcholením podujatia bol slávnostný podpis „Deklarácie o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou“ za účasti ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča. Cieľom Deklarácie je podporiť uznanie prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a zapojiť do spolupráce
všetky príslušné zainteresované strany, akými sú zástupcovia ústredných orgánov
štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, organizácií verejnej správy,
mimovládnych organizácií a zamestnávateľov.
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ADAM (Aktivity Detí A Mládeže)

Eurodesk

je program zameraný na podporu pravidelnej a systematickej práce s mládežou a voľnočasové aktivity. Hlavný dôraz kladie na rozvoj aktívneho občianstva, podporu dobrovoľníctva medzi mladými ľuďmi,
či uznanie neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou.

Eurodesk Slovensko zabezpečuje informačný servis na národnej
a regionálnej úrovni pre organizácie, ktoré pracujú s mládežou
v oblasti neformálneho vzdelávania a ktoré sa venujú poskytovaniu informácií pre mládež. Zabezpečuje informačný servis aj pre
mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v oblasti politiky mládeže na
miestnej a regionálnej úrovni, ako aj pre mladých ľudí a pracovníkov
s mládežou.

ADAM 1 – je určený pre občianske združenia a zabezpečuje aktivity
v oblasti podpory neformálneho vzdelávania, výchovy k demokracii,
rozvoja poznatkov v oblasti ľudských a občianskych práv, podpory
dobrovoľníctva.
ADAM 2 – určený je pre rôznych predkladateľov projektov, vrátane
neformálnych skupín mládeže. Podporuje projektovú činnosť zameranú na rozvoj práce s mládežou a tiež subjekty, ktoré poskytujú informačno-poradenskú činnosť pre mládež.
ADAM 3 – je program zameraný na podporu zastupiteľských štruktúr občianskych združení a iných fyzických a právnických osôb
(Krajské rady mládeže, Rada mládeže Slovenska a pod.)
V roku 2013 boli vyhlásené 4 výzvy na predkladanie žiadostí
o dotáciu. Celkovo bolo podporených 63 subjektov vo výške
2 500 000 EUR. Projekty podporené v tomto roku zamerali svoje
aktivity na zapojenie mládeže do spoločenského a politického života obce, mesta, regiónu; na vytváranie príležitostí na štruktúrovaný
dialóg a konzultácie mládeže a iných dôležitých aktérov; na podporu spoločných iniciatív mladých ľudí a zástupcov samosprávy.

S cieľom zabezpečiť aj regionálne pokrytie, Eurodesk počas roka 2013
systematicky rozvíjal sieť informačných bodov (spolupracujúcich
subjektov) pôsobiacich na regionálnej úrovni. V roku 2013 bolo v sieti
Eurodesk zapojených 17 organizácií.
Job Expo
Eurodesk sa v roku 2013 zúčastnil veľtrhu práce Job Expo. Pri informačnom stánku sa za dva dni pristavilo približne 1 000 návštevníkov,
z toho 80 – 90 % spadalo do cieľovej skupiny mladých ľudí od 18 – 30
rokov.
EuroFotoMaratón
Eurodesk inicioval fotografickú súťaž EuroFotoMaratón, ktorá
priamo nadväzovala na verejné podujatie spojené s Dňom Európy. Cieľom súťaže bolo upozorniť mladých na význam mobility
a spropagovať stránky Eurodesk-u a Európskeho portálu pre mládež.
Do súťaže sa zapojilo 190 mladých ľudí z celého Slovenska s celkovo
237 fotografiami.
Youth on the Move
Eurodesk sa spoločne s programom Mládež v akcii zapojil do kampane Európskej komisie „Youth on the Move“, ktorá sa uskutočnila v Košiciach – Európskom hlavnom meste kultúry 2013. Do aktivít
infostánku Eurodesk-u sa zapojilo približne 300 ľudí.

EURÓPSKY PORTÁL

Program ADAM v období rokov 2008 – 2013 mal za cieľ zlepšiť, skvalitniť
a umožniť rozvoj práce s deťmi a mládežou na Slovensku a vytvoriť systém financovania na podporu aktivít detí a mládeže na národnej, regionálnej
a miestnej úrovni. Od roku 2014 sa začnú realizovať nové Programy pre mládež
2014 – 2020 s dôrazom na rôznorodosť oblastí podpory samotných aktivít organizácií pracujúcich pre mládež.
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EURÓPSKY PORTÁL
MLÁDEŽ

MLÁDEŽ

EURÓPSKY

Eurodesk na Slovensku zabezpečuje obsah Európskeho portálu pre mládež, ktorý sumarizuje a sprehľadňuje informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe. V roku 2013 Eurodesk publikoval na Európskom
portáli pre mládež 131 článkov, spolu s anglickým prekladom, o možnostiach mladých v rámci tém: dobrovoľníctvo; práca; štúdium; participácia;
kultúra & tvorivosť; zdravie; sociálne začlenenie a mysli globálne.

MLÁDEŽ

VÝROČNÁ SPRÁVA 2013 \ 9

KomPrax – Kompetencie pre prax
Od roku 2011 realizuje IUVENTA Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax. Projekt je zameraný
na rozvoj kľúčových kompetencií mládeže a podporu kvality práce s mládežou. Národný projekt sleduje dva hlavné ciele – podpora kvality neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou a uznanie
prínosu práce s mládežou pre spoločnosť a samotného aktéra v práci s mládežou.

Projekt je realizovaný prostredníctvom viacerých aktivít, pričom v roku 2013
sa uskutočnili nasledovné:
Vzdelávanie mladých vedúcich pre oblasť
práce s mládežou
Začalo sa 115 vzdelávaní, do ktorých vstúpilo
2 287 mladých ľudí vo veku 15 – 17 rokov. Podporených bolo 935 malých projektov.
Vzdelávanie profesionálnych
a dobrovoľných pracovníkov s mládežou
Zabezpečili sme začiatok 59 vzdelávaní. 54 vzdelávaní bolo určených pre dobrovoľných pracovníkov s mládežou, pričom sa ich zúčastnilo 1 018
osôb. Na 5 vzdelávaniach pre profesionálnych
pracovníkov s mládežou sa zúčastnilo 85 osôb.
V roku 2013 sme podporili 493 malých projektov.
Nadstavbové, doplnkové a záujmové
vzdelávanie mládežníckych vedúcich
a pracovníkov s mládežou
V roku 2013 bolo zabezpečených 28 vzdelávacích programov, pričom sme otvorili 48 vzdelávaní, do ktorých vstúpilo 709 dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou.
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Regionálne okrúhle stoly k problematike uznávania
výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho
učenia sa pri práci s mládežou
V roku 2013 pokračovala identifikácia zamestnávateľov a zástupcov
formálneho vzdelávania, ktorí prijali spoluprácu v tejto oblasti. Uskutočnilo sa 5 regionálnych okrúhlych stolov s 91 účastníkmi. Súčasne
bola v roku 2013 podpísaná Deklarácia o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, pod ktorú sa podpísalo 45 partnerov.
Kampaň „Uznanie“
Aktivity sa zúčastnilo 1 737 študentov vysokých a stredných škôl.
Cieľom diskusií bolo upriamenie pozornosti na význam neformálneho
vzdelávania pre ich budúcnosť. Súčasne sa v roku 2013 uskutočnilo
prihlasovanie tvorivých prác do Súťaže KomPrax, v ktorej mladí ľudia
prezentujú, čo sa prostredníctvom neformálneho vzdelávania v práci
s mládežou naučili. Do súťaže sa zapojilo 84 mladých ľudí zo Slovenska
a v roku 2014 sa realizujú regionálne a národné kolá súťaže a vyhlasovanie najlepších prác.
Zabezpečenie absentujúcich prieskumov a výskumov
o mládeži
V roku 2013 bolo ukončených 16 výskumov, ktorých cieľom bolo získať také informácie a poznatky, ktoré budú užitočné pri tvorbe nových
vzdelávacích programov a taktiež pri tvorbe dokumentov o stave mládeže na Slovensku.
Databáza pre uznanie práce s mládežou
Cieľom aktivity je zabezpečiť databázu pre uznanie práce s mládežou
ako overiteľný a flexibilný informačný systém kontroly kvality neformálneho vzdelávania. V roku 2013 sa uskutočnilo testovanie a spustenie databázy.
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PRAKTIK – Praktické zručnosti cez
neformálne vzdelávanie v práci s mládežou
Vznik nového národného projektu, ktorý IUVENTA zabezpečuje od roku 2013,
podnietili neustále narastajúce požiadavky priniesť viac inovatívnych prístupov a kreativity v neformálnom vzdelávaní. Kľúčovou je potreba lepšej prípravy mládeže na prechod zo školy do zamestnania, posilnenie sociálnej inklúzie
a rovnosti príležitostí na trhu práce, ako aj rozvinutie kompetencií pracovníkov
s mládežou, ktorých úloha je vo vzdelávaní a výchove mládeže nezastupiteľná. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie efektívneho systému ďalšieho
vzdelávania pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich a následné zabezpečenie realizácie a šírenia inovatívnych zážitkových programov.
Projekt je realizovaný prostredníctvom troch aktivít, pričom v roku 2013
sa uskutočnili nasledovné:
Vytvorenie siete tematických centier mládeže
Vytvorená bola sieť 7 tematických centier mládeže, ktoré sa nachádzajú
v krajských mestách Slovenska (okrem Bratislavy) a ktoré sú zamerané na špecifické regionálne témy.
Úlohou Tematického centra mládeže je byť:
• znalostným centrom pre špecifickú tému kraja,
• koordinátorom a tvorcom inovatívnych výchovno-vzdelávacích programov,
• realizátorom vzdelávacích aktivít v prioritnej téme kraja,
• poskytovateľom podpory, poradenstva a konzultácií v programoch a projektoch v práci s mládežou,
• regionálnym dátovým centrom cieľových skupín,
• servisom regionálnej samosprávy v oblasti práce s mládežou,
• tvorcom inkluzívneho prístupu v práci s mládežou.
Vzdelávanie profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou
v oblasti podpory a rozvoja záujmov mládeže prostredníctvom neformálneho
vzdelávania v práci s mládežou a zabezpečenie realizácie a šírenia programov
pre mládež využitím inovatívnych metód zážitkového učenia. Pre potrebu
realizácie aktivity bolo v rámci vytvorenia siete Tematických centier mládeže
vytvorených a akreditovaných 9 vzdelávacích programov, ktoré sa uskutočnia
v rokoch 2014 – 2015.
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Mládež v akcii
Program Mládež v akcii je grantovým programom Európskej
únie určený najmä pre mladých ľudí. Podporuje ich mobilitu,
neformálne učenie, rozvoj kľúčových kompetencií, interkultúrny dialóg a začlenenie mladých ľudí s nedostatkom
príležitostí do spoločnosti. Programové obdobie je plánové
v časovom rozpätí 2007 – 2013.
V roku 2013 vstúpil program do posledného roka svojej existencie. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je Národnou agentúrou programu Mládež v akcii v Slovenskej republike.
Počas roka 2013 bolo podporených 263 mládežníckych projektov a na ich podporu Národná agentúra zmluvne dohodla
106 % z celkového alokovaného rozpočtu Európskej komisie.

Rozpočet za rok 2013 v €:
Rozpočet alokovaný
z EK

Výška podpory

A 1.1 – Mládežnícke výmeny

860 719 €

1 025 371 €

A 1.2 – Mládežnícke iniciatívy

385 424 €

385 867 €

A 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie

75 806 €

75 806 €

1 235 612 €

1 259 867 €

78 219 €

78 806 €

A 3.1 – Spolupráca so susediacimi regiónmi Európskej únie

198 458 €

198 458 €

A 3.1 – Spolupráca so susediacimi regiónmi Európskej únie – EPYW

108 795 €

113 288 €

A 4.3 – Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí

173 598 €

173 598 €

A 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku
politiku

165 399 €

165 048 €

3 282 030 €

3 476 109 €

A 2 – Európska dobrovoľnícka služba
A 2 – Európska dobrovoľnícka služba – EPYW

SPOLU
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Podobne ako v roku 2012, tak aj v roku 2013 Európska komisia vyčlenila finančné prostriedky špeciálne
na podporu spolupráce členských krajín s partnerskými krajinami východnej Európy a Kaukazu pod
názvom „Eastern Partnership Youth Window (EPYW)“. Pre Slovensko bola vyčlenená dotácia v sume
187 014 €, z ktorej Národná agentúra zmluvne dohodla 100 % z celkového alokovaného rozpočtu.
Pre porovnanie uvádzame prehľad čerpania finančných prostriedkov v roku 2013 v porovnaní s rokmi 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 v %.

V rámci programu Mládež v akcii Národná agentúra upriamila dôraz na podporu rozvoja krátkodobej Európskej dobrovoľníckej služby (EDS), zapájajúcej mladých ľudí s nedostatkom príležitostí všeobecne a so zvláštnym zreteľom
na rómske komunity.
So zameraním na krátkodobé EDS Národná agentúra realizovala kontaktný seminár pod názvom „Sme tu, zapojte nás!“.
Národná agentúra spolupracovala na „Letnej univerzite“
organizovanej Radou Európy, ktorej témou bola inklúzia
rómskych mladých ľudí. Dôležitou súčasťou podujatia bola
študijná návšteva rómskych projektov zrealizovaných v rámci
programu Mládež v akcii.
V spolupráci s partnerskými organizáciami Národná agentúra
podporila kvalitu neformálneho vzdelávania realizáciou medzinárodného školenia „Youthpass v akcii“, zameraného na
predstavenie prínosov neformálneho vzdelávania a následne
uznanie nástroja (Youthpass), ktorý tieto prínosy potvrdzuje.
Pri príležitosti skončenia programu Mládež v akcii vzniklo video, v ktorom vybraní účastníci hodnotia prínos programu pre ich komunitu, ako aj ich osobný rozvoj a zároveň posmeľujú potenciálnych účastníkov, aby sa zapojili
do ďalších programov Európskej únie.

Celkovo sa prostredníctvom programu Mládež
v akcii podporilo 2 812 mladých ľudí, ktorým
realizácia projektov napomohla k nadobudnutiu a rozvoju kľúčových kompetencií a motivovala ich k podpore medzinárodnej spolupráce.
Od roku 2014 sa stane IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Národnou agentúrou Programu EÚ Erasmus+ pre
oblasť mládeže a športu.
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Olympiády
Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou
výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter
a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade s dlhodobými zámermi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s talentovanou mládežou a tvoria
prepojenie medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním.
Od marca 2013 poverilo MŠVVaŠ
SR IUVENTU, okrem organizovania celoštátnych kôl, sústredení
pred medzinárodnými kolami
a koordinácie nižších kôl súťaží, aj
zabezpečovaním vycestovania
slovenských delegácií na medzinárodné súťaže predmetových olympiád.

Zoznam národných súťaží:
• Biologická olympiáda,

• Olympiáda v španielskom jazyku,

• Fyzikálna olympiáda,

• Olympiáda vo francúzskom jazyku,

• Geografická olympiáda,

• Olympiáda ľudských práv,

• Chemická olympiáda,

• Pytagoriáda,

• Matematická olympiáda,

• Technická olympiáda,

• Olympiáda v informatike,

• Turnaj mladých fyzikov,

• Olympiáda v anglickom jazyku,

• Olympiáda zo slovenského jazyka
a literatúry,

• Olympiáda v nemeckom jazyku,
• Olympiáda v ruskom jazyku,

CAF (Common Assessment Framework)
IUVENTA od roku 2011 zavádza model CAF ako nástroj komplexného manažérstva kvality, založený na samohodnotení a zvyšovaní
kvality činnosti organizácií verejnej správy. V roku 2012 predložila
prvú správu na posúdenie externým hodnotiteľom a následne prijala
Akčný plán zlepšovania (2012 – 2013), kde bolo zadefinovaných deväť
úloh pre skvalitnenie činnosti.
V roku 2013 získala IUVENTA významný a medzinárodne uznávaný
titul Efektívny používateľ modelu CAF. 11. novembra 2013 prevzal
tento titul generálny riaditeľ Ing. Viliam Michalovič z rúk ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského a predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Jozefa Mihoka.

• Dejepisná olympiáda.

V roku 2013 začala organizácia s prípravou druhej samohodnotiacej
správy, čo je podmienkou pre obhájenie titulu, ale aj priestorom na
porovnanie zmien a posunu v práci. Na konci roku 2013 sa IUVENTA
zúčastnila odborného seminára ku kvalite vo verejnej správe, kde prezentovala svoje skúsenosti a odporúčania pre iné organizácie a inštitúcie, ktoré sa chystajú zavádzať model CAF.
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Tvorba expertných dokumentov
Významnú časť aktivít tvorí príprava expertných dokumentov podľa potrieb a požiadaviek zriaďovateľa,
resp. ďalších spolupracujúcich subjektov. V roku 2013 pripravila IUVENTA viac ako 20 takýchto podkladov
z najrôznejších oblastí mládežníckej politiky na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie a Rady Európy.
Expertné dokumenty v roku 2013:
• Podklady k akčným plánom Národnej stratégie
pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012
– 2016
• Návrhy opatrení na implementáciu systému záruk
pre mladých v podmienkach SR 2013 – 2015
• Národný akčný plán pre deti
• Podklady k diskusii na jednotlivé zasadnutia Pracovnej skupiny Rady EÚ o mládeži (Working Party
on Youth) a pravidelným Mládežníckych konferenciám
• Podklad k celoštátnej stratégii ochrany a podpory
ľudských práv a slobôd
• Podklady k analýze vzdelávania pre novú generáciu programov Európskeho sociálneho fondu
• Tematické preskúmanie plnení niektorých špecifických odporúčaní Rady, týkajúcich sa mládeže
• Porovnávacia štúdia krajín Višegrádskej spolupráce
o mládeži (pripomienkovanie a dopĺňanie)
• Recenzie na rôzne aktuálne publikácie v téme
výskumu mládeže a dokumentov mládežníckej
politiky a i.
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