Inšpiratívna

práca
s mládežou

Venovať sa mladým ľuďom je dôležitým poslaním,
hoci lepší pojem ako práca s mládežou sme zatiaľ nevymysleli. Jeho obsahové bohatstvo sa však odkrýva
pri ďalšom špeciﬁkovaní – sprevádzať mladých ľudí,
pomáhať im objavovať svoj potenciál, rozvíjať sa, prekračovať svoje aktuálne hranice, ukazovať im rôznorodé možnosti, viesť ich k tomu, aby mali svoj hlas,
no zároveň mysleli na druhých...
V rukách držíte publikáciu, ktorá predstavuje 15 ľudí,
ktorí v sebe takéto poslanie našli a naplno sa mu venujú. Ide o ľudí, ktorých sme sa v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže rozhodli v roku 2021 oceniť za
ich prínos v práci s mládežou. V krátkych vyjadreniach
hovoria o tom, ako toto poslanie v sebe našli – ako sa
dostali k práci s mládežou, čo je pre nich na práci s mládežou dôležité a taktiež sa
delia o svoje skúsenosti, ktoré ukázali, že všetok čas, energia, námaha, mnohokrát
predovšetkým na dobrovoľníckej báze, má zmysel.
V medzinárodnej komunite ľudí, ktorí sa práci s mládežou venujú, sa hovorí o tom,
že práca s mládežou predstavuje „rozmazaný obraz“. Toto vyjadrenie hovorí o silnej
i slabej stránke práce s mládežou zároveň. Práca s mládežou sa sústreďuje na mnohoraké potreby mladých ľudí a teda poskytuje rozličné aktivity a služby pre mladých
ľudí v rozličných prostrediach. Tým vytvára hustú sieť, v ktorej by mal nájsť čo najväčší počet mladých ľudí to, čo potrebujú. Avšak táto rôznorodosť zároveň spôsobuje
istú neuchopiteľnosť toho, čo práca s mládežou vlastne je.
Osobné príbehy ocenených, ktoré sa v tejto publikácii nachádzajú, potvrdzujú rôznorodosť práce s mládežou. Je to činnosť mimovládnych organizácií, centier voľného času,
dobrovoľníckych centier, mládežníckych parlamentov, nízkoprahových klubov, práce
s talentovanou mládežou v rámci olympiád a ďalších. Veríme, že aj vďaka týmto príbehom sa ten pomyselný rozmazaný obraz zmení na pestrofarebnú mozaiku, ktorá
vo svetle poslania služby mladým, bude dávať väčší zmysel. A budú nám všetkým
motiváciou a inšpiráciou pridať sa či vytrvať.

Peter Lenčo
Generálny riaditeľ
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
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Darina
Diošiová
Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach. Počas štúdia pôsobila ako dobrovoľníčka v niekoľkých organizáciách, čo ju motivovalo uchádzať sa o pracovné pozície
v mimovládnom sektore. Pôsobila ako manažérka rozvoja členskej základe
v environmentálnej organizácii BirdLife Slovensko, venovala sa komunitnému rozvoju a práci s mládežou vo Vidieckej organizácii pre komunitné
aktivity, či v občianskom združení Priatelia Zeme-CEPA (Centrum pre podporu miestneho aktivizmu). Skúsenosti s mládežníckou politikou zbierala
aj počas pôsobenia v miestnej samospráve. Na regionálnej úrovni v rámci
IUVENTY – Slovenského inštitútu mládež organizovala a koordinovala aktivity z národného projekt KomPrax – kompetencie pre prax.

Rozvoj práce s mládežou
na miestnej a regionálnej úrovni

Mládež na okraji záujmu...
Vyrastala som vo vidieckom a malomestskom prostredí, kde som okrem školy
a knižnice veľa príležitostí pre rozvoj nestretla. Navyše pri zmene režimov ani spoločenská situácia v mojom okolí nevenovala zásadnú pozornosť mládeži a práci
s mládežou. O to viac ma oslovili možnosti pre angažovanie sa počas univerzitného štúdia v Košiciach a vtedy sa mi takpovediac otvorili oči a spoznala som príležitosti, ako môže byť mladý človek aktívny. Od vlastnej skúsenosti bol už len krok
k rozhodnutiu venovať sa aj profesionálne podpore mladých ľudí a podpore práce s mládežou. Práca ma zaviedla aj do hlavného mesta, no napokon moje cesty
viedli do Banskobystrického kraja, kde som sa mohla najefektívnejšie uplatniť.
Mladí potrebujú príležitosť...
Bude to znieť asi idealisticky, ale venovať sa mladým ľuďom znamená robiť svet
lepším. Bedákania „ach, tá dnešná mládež“ len odzrkadľujú to, že my dospelí sme
niečo zanedbali, nezvládli, možno sa nám len nechcelo urobiť viac, ako je nevyhnutné. Preto si veľmi vážim prácu tých, ktorí sa v rámci svojej práce, aj v rámci
dobrovoľníckej činnosti venujú mládeži. Vytvárajú mladým ľuďom možnosti, príležitosti, dostupnosti a prístupnosti na získavanie rôznych kompetencií užitočných
pre hodnotný život. Moja časť priamej práce s mládežou mi priniesla veľa novým
podnetov a osobných skúseností. A pred pár rokmi nastal čas posunúť sa ďalej
a prispieť k celému dielu tak, že som sa rozhodla v oblasti práce s mládežou podporovať pracovníkov a pracovníčky s mládežou, venovať sa ich rozvoju a vzdelávaniu, aby mladí ľudia mali koho stretnúť vo svojom okolí, aby ich sprevádzal
na ceste z detstva do zodpovednej dospelosti.
Pretíname bludný kruh chudoby...
Najsilnejšie príbehy boli pre mňa tie, kedy som priamo zažila doslova zmeny
v životných osudoch detí a mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia. Možnosti
a príležitosti na zmenu im otvorili práve postupy, ktoré voláme práca s mládežou. Deti a mladí ľudia ich dokázali zužitkovať a získať také kompetencie, ktoré im
pomohli v štúdiu, v pracovnom, spoločenskom aj osobnom živote. Keď ich dnes
stretávam, vidím úspešných ľudí, ktorí majú ambície a sny a vedia ich aj napĺňať. Preťať bludný kruh dedenej chudoby, umožniť mladým podieľať sa na veciach
verejných, či preventívne ich motivovať, aby sa uchránili sociálno-patologických
javov a stavov a namiesto toho sa venovali zmysluplnejším a prínosnejším činnostiam, je niečo, prečo sa oplatí namáhať. Veľmi krásne momenty sme zažili aj spolu
s donormi, ktorí verili našim projektom, podporovali ich a prišli sa aj pozrieť a zažiť
výsledky našej spoločnej práce. Aj takto im znova ďakujem.

Dagmar
Horná
Celý svoj profesionálny život sa venuje vzdelávaniu. Akademicky pôsobila
na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozoﬁckej fakulte, Katedre politológie (od r. 1990) a UNESCO Chair for Human Rights Education (od r. 1992),
viedla najmä kurzy dejín politického myslenia, politických ideológií, slovenského politického myslenia, ľudských práv. Aktuálne externe spolupracuje
s uvedenými katedrami. Stála pri zrode a rozvoji Olympiády ľudských práv
(v 90-tych rokoch 20. st.), projektu zameraného na učiteľskú a žiacku bázu
stredných škôl na Slovensku. Od roku 2013 je predsedníčkou Celoštátnej
komisie OĽP a od roku 2018 predsedníčkou o. z. OLYMP, ktoré zohrávajú
kľúčovú rolu pri organizácii jednotlivých ročníkov OĽP a sieťovaní všetkých
zúčastnených a partnerov. Je členkou predstavenstva Helsinského výboru
pre ľudské práva na Slovensku. V ostatnom období sa výskumne aj lektorsky venovala mládeži aj v projektoch Ambasádorská škola Európskeho
parlamentu a Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry. Dlhodobo pôsobí vo viacerých odborných, poradných a monitorovacích orgánoch v oblasti ľudských práv.

Rozvoj práce
s talentovanou mládežou

Individuálna rôznorodosť ma oslovovala už v mladom veku...
Dá sa povedať, že je to asi rovnakou mierou osobnostné nastavenie, slobodná voľba, životná dráha. Už na základnej škole som so zanietením vnímala rôznorodosť
pováh, názorov a získavala „ostrôžky“ pri vytváraní a formovaní vrstovníckych
tímov v záujme spoločného uvažovania o zmysluplnej ceste životom a konania
niečoho dobrého a prospešného. Toto smerovanie sa neskôr potvrdilo a utvrdilo
po zavŕšení vysokoškolských štúdií v zotrvaní na alma mater. Nasledovná akademická dráha bola a ešte stále je vynikajúcou „školou“ práce s mladými ľuďmi, ktorí prekročili prah dospelosti. Rovnako podmanivé je však pôsobenie v okruhoch
mladších mladých ľudí, na stredných školách. Dovedna ide o bezmála 36 rokov
vzdelávacích a projektových aktivít, v ktorých vidím veľký, nenahraditeľný zmysel
a z ktorých sála vzájomne obohacujúca difúzia rozumu a citu.
Pochopenie, empatia a podpora by mali byť základnou výbavou každej kultúrnej
spoločnosti...
Mojou prioritou je podpora občianskeho a ľudskoprávneho vzdelávania. Svojou podstatou ide o realizáciu základného práva každého človeka na vzdelanie
a v jeho rámci práva poznať a uplatňovať ľudské práva, vedieť sa kvalitne, aktívne
a férovo pripraviť a angažovať v osobných, pracovných, spoločenských a občianskych situáciách a súvislostiach, a to v celoživotnej perspektíve. Mladí ľudia, ktorí
sú hodnotou samou o sebe, na tieto podnety reagujú spravidla veľmi spontánne
a dávajú neraz otvorene najavo, že to, čo sa im dostáva v rodinnom, školskom
i spoločenskom prostredí, nie je dostatočnou výbavou pre život v 21. storočí so
všetkými jeho parametrami, nástrahami a výzvami. Vítajú každú podanú ruku,
každú možnosť zhovárať sa, vyjadriť, participovať, tvoriť aj získavať nejakú možnosť hodnotenia a ocenenia. Veľmi si želám, aby pre ňu Slovenská republika mala
viac pochopenia a prostriedkov.
Ak sa budeme viac venovať ľudským vzťahom, posunie nás to ďalej...
Už len samotný počet, stovky, tisíce (za tie roky) študujúcich na stredných a vysokých školách, s ktorými som mohla zdieľať vzájomné dobrodenia plynúce z pedagogickej, lektorskej, projektovej činnosti poskytuje nádej, že slovo, poznanie,
skúsenosť, aktivita, zdieľanie zanechali stopu, ktorá sa generuje v ďalších životných situáciách mladých ľudí. S viacerými sa profesĳne stretávam na rôznych grémiách. I v intímnejších výpovediach vnímam, že dotyk s témami ľudských vzťahov
reformátoval prístup nejedného mladého človeka k sebe samému, bližším i vzdialenejším ľuďom, k spoločnosti, štátu, svetu. A to je skvelá satisfakcia.
Všetci a všetky z okruhu OĽP majú šancu angažovať sa v Sieti Alumni a kedykoľvek ich prizveme k návratu na pôdu OĽP, prídu a pomôžu. V užšom organizačnom
jadre dlhodobo a pro bono pôsobí rodinné striebro OĽP, mladí páni a mladé dámy,
ktorým skrátka niet páru! A z tých, čo pred viac ako desiatimi rokmi odišli študovať na české vysoké školy, sa sformoval organizačný tím Olympiády lidských práv,
s ktorým sme v pravidelnom kontakte.

Diana
Jacková
Vyštudovala Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, kde spoznala veľa inšpiratívnych ľudí. Popri tom organizovala tábory v Čiernom Balogu, čo ju významne posunulo v organizačných
a komunikačných schopnostiach a v oblasti práce s mládežou. Po štúdiu
sa vrátila do rodného mesta Revúca, kde sa začala zapájať do diania ako
súčasť občianskeho združenia Naša Revúca, a taktiež ako súčasť združenia
Kostol na hrane, ktoré organizuje aktivity pre mládež počas celého roka.
Celá táto cesta ju dostala až k vysnívanej pozícii koordinátorky novovznikajúceho mládežníckeho centra, ktoré pripravuje rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja.

Rozvoj práce s mládežou
na miestnej a regionálnej úrovni

Viera v schopnosti toho druhého je na nezaplatenie...
Začalo to na mládežníckom tábore v Čiernom Balogu v roku 2012, kde som ako
účastníčka dostala možnosť ďalej sa podieľať na tvorbe táborov pre deti a mládež.
Vďaka za to, kým teraz som, patrí okrem iných aj ľuďom z neziskovej organizácie
Vydra v Čiernom Balogu, a to najmä kvôli neustálej podpore a viere v mladých ľudí,
že dokážu meniť svet, aj keď za sebou nemajú desiatky rokov skúseností. Počas
vysokej školy si ma pod krídla zobrala Csilla Droppová, ktorá asi ani netuší, ako mi
prospelo, že vo mňa verila, a že bola odhodlaná dať mi na starosť aj náročnejšie
úlohy, o ktorých som si sama myslela, že ich nezvládnem. Skúsenosti z táborov
v Čiernom Balogu môžem teraz už štvrtý rok využívať na Muránskej Zdychave,
kde organizujeme kresťanské mládežnícke tábory, ale taktiež na iných podujatiach, ktoré v Revúcej tvoríme.
Túžim v mladých ľuďoch rozdúchavať nádej
Práca s mládežou mi nepríde ako práca. Mám pocit, že je to skôr poslanie, a že sa
to do istej miery týka každého z nás - či už máme deti alebo s mladými trávime čas
takmer ako s rovesníkmi - mladí ľudia sú tvorcami našej budúcnosti, a preto považujem za nesmierne potrebné vypočuť ich, dať im šancu sa angažovať v čomkoľvek
len chcú a podporovať ich v ich túžbach a snoch. Keďže som vo veľa veciach priemerná, nepovažujem sa za niekoho, kto by im dal životné rady či posunul významné skúsenosti. Skôr samú seba vnímam ako podporovateľa, človeka, ktorý vníma
to, ako sa veci dajú robiť, a nie to, prečo sa niečo nedá. Z vlastnej skúsenosti viem,
že to, keď vo vás niekto verí, je niekedy vzácnejšie ako akákoľvek rada. Túžim
v mladých ľuďoch rozdúchavať nádej, ktorú v sebe majú a ktorá je často vonkajším
svetom udupávaná v domnienke, že je to len hlúpa naivita.
Medzi nami si môžu dovoliť byť zraniteľní...
Dobrovoľnícka činnosť učí mladých ľudí úplne inému prístupu k práci, majú možnosť zisťovať, čo ich baví, a nie len čo im prinesie zisk. Práca s ľuďmi, v kolektíve,
individuálny prístup, spoločná dobrovoľnícka činnosť, nezištná pomoc, kreatívne brainstormingy, to všetko pomohlo vytvoriť úžasných, zodpovedných, kriticky
mysliacich samostatných mladých ľudí, ktorí vedeli, čo od života chcú, ktorí našli
samých seba a mohli tak pomáhať druhým urobiť to isté. Zo začiatku, keď sme sa
s tímom presťahovali do Revúcej, sme boli viac menej sami, no postupom rokov
sa k nám pridáva stále viac mladých ľudí, a myslím si, že je to práve kvôli tomu,
že medzi nami môžu byť zraniteľní, že k nim pristupujeme s rešpektom a vkladáme navzájom jeden do druhého dôveru. Keď vidím, ako medzi sebou komunikujú,
ako jeden druhého prĳímajú, i keď sa nepoznajú, ako ochotne prikladajú ruku
k dielu, keď je potrebné pomôcť, uvedomujem si, že to celé má zmysel, a že v týchto mladých ľuďoch je obrovská sila, ktorá dokáže hýbať svetom.

Denisa
Karabová
Vyštudovala politológiu na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave, kde pokračovala v dennom doktorandskom štúdiu
v programe európske štúdia so špecializáciou na europeizačné zmeny a politický systém EÚ. Následne pôsobila na tamojšej Katedre politických vied
tri roky ako odborný asistent. Popri štúdiu od roku 2016 viedla občianske
združenie Európsky Dialóg a začala sa aktívne venovať práci s mládežou.
Od tohto obdobia pôsobí ako projektový manažér, facilitátor rôznych vzdelávacích podujatí pre mládež a výskumný pracovník aktuálne sa podieľajúci
na viacerých dlhodobých medzinárodných projektoch. V rámci neformálneho vzdelávania sa špecializuje najmä na témy mediálna gramotnosť a participácia mládeže.

Rozvoj práce s mládežou v oblasti
participácie a tém súvisiacich s EÚ
a integráciou

Mládež by nemala byť zviazaná hranicami...
Ešte počas magisterského štúdia som od roku 2014 začala pôsobiť v organizácii
Európsky Dialóg, ktorej hlavným cieľom bolo v danom čase šíriť povedomie o Európskej únii a príležitostiach, ktoré mladým ľuďom poskytuje. V danej dobe som sa
venovala najmä písaniu článkov o týchto témach. Medzičasom som sa zúčastnila
niekoľkých Erasmus+ mládežníckych výmen a školení a uvedomila som si, že by
sme podobný typ vzdelávacích aktivít mohli robiť aj u nás v Európskom Dialógu.
Keď som sa na jar v roku 2016 stala jeho predsedníčkou, rozbehli sme s kolegami viacero neformálnych vzdelávacích iniciatív lokálneho i medzinárodného typu
a zistila som, že je to niečo, čo ma napĺňa a vidím v tom obrovský zmysel. Medzičasom sa nám v roku 2021 podarilo otvoriť v centre Trnavy kanceláriu a s naším
tímom plánujeme mnoho zaujímavých projektov na viaceré dôležité témy.
Mladí sú nositelia budúcej zmeny...
K vzdelávaniu mládeže mám blízko už niekoľko rokov, pretože okrem neformálneho vzdelávania som roky pôsobila ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave. Aj keď bola rola učiteľa pri mojom rozhodovaní o dennom
doktorandskom štúdiu najväčším strašiakom, tak paradoxne som sa v nej najviac
našla. Vzhľadom na moje pôsobenie v NGO sektore, som sa vždy snažila čo najviac
prepájať formálne vzdelávanie s neformálnym, čo vnímam ako dôležité a efektívne. Všeobecne mi robí obrovskú radosť robiť s mladými ľuďmi a aj keď je to občas náročné, ten pocit na konci dňa, ktorý Vám dá pozitívny feedback účastníkov
či študentov, je nezameniteľný. V mladých ľuďoch vidím potenciál, sú pre mňa nositeľmi budúcej zmeny a považujem za dôležité prikladať ruku k tomu, aby sme
mládež pozitívne formovali, viedli ju ku kritickému mysleniu a prevzatiu iniciatívy
v komunite alebo v rámci celej spoločnosti.
Buďme inšpiráciou sebe navzájom...
Od roku 2017, kedy sme začali pravidelne organizovať najrôznejšie vzdelávacie aktivity, sme mali tú česť stretnúť množstvo inšpiratívnych aktívnych mladých lídrov,
ktorí sa mi vryli do pamäti. Keď si však mám spomenúť len na jeden príklad, bola
by to určite moja, teraz už kolegynka, Monika. V roku 2019 bola účastníčkou nášho
školenia zameraného na médiá a mediálnu gramotnosť. Bola veľmi aktívna a mala
záujem pracovať v oblasti práce s mládežou. Začala sa postupne zapájať do našich
aktivít a skúsila si napísať svoj prvý projekt – mládežnícku výmenu, ktorý na prvýkrát prešiel a pred mesiacom skoro sama zorganizovala celú aktivitu, na ktorú boli
od účastníkov perfektné ohlasy. Momentálne má na starosti aj naše stážistky pre
oblasť sociálnych médií a je pre našu organizáciou obrovská posila. Má skvelé nápady na nové iniciatívy, pričom každým dňom vidím ako rastie, čo ma nesmierne
teší a je inšpiráciou pre nás všetkých.

Peter Kulifaj
Peter Kulifaj vyštudoval sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Celú svoju doterajšiu profesĳnú dráhu spojil
s organizáciou Mládež ulice, ktorá sa venuje podpore a rozvoju detí, mladých ľudí ako i rodín. Stál pri zrode Asociácie nízkoprahových programov
pre deti a mládež. V rámci svojho pôsobenia sa usiluje o prepájanie toho
najlepšieho z oblasti metód a postupov sociálnej práce a práce s mládežou.

Rozvoj práce s mládežou
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Vždy ma lákalo zažívať teóriu v praxi...
Ešte počas štúdia na strednej škole som sa dostal na kurz Mobilnej práce s mládežou. Stál za ním prof. Specht z Nemecka a veľmi ma tento model oslovil. Povedal
som si, že by bolo fajn získané vedomosti testovať v praxi a úplne náhodou som
si našiel organizáciu Mládež ulice. Začínal som ako terénny pracovník/dobrovoľníkov v sociálnej ubytovni v bratislavskej Petržalke. Počas ďalších rokov sa mi podarilo byť pri vstupe do nových lokalít, rozširovaní služieb a programov a mnohých
iných zaujímavých udalostiach.
Spoločne sa snažíme ísť aj mimo komfortnej zóny...
V priebehu času sa môj pohľad na pridanú hodnotu práce s mládežou menil. Spoločnou črtou je „sprevádzajúca paradigmu“ – kráčam s mladým človekom istú čas
jeho života a podľa jeho potrieb a aktuálnej východiskovej situácie ho motivujem
ísť vždy o kúsok ďalej mimo svojej komfortnej zóny. Pri mladých, ktorá sa ocitli
v náročnej životnej etape je to jasné – tam práca s mládežou rieši rozvoj schopnosti zvládnuť tieto okolnosti tak, aby to zásadne negatívne neovplyvnilo jeho
či jej život.
Tí takzvaní „iní“ dokážu poriadne zabrať, ale emócia je o to silnejšia...
Z minulosti mám v hlave viacero konkrétnych tvári, ktorých cesta – aspoň v to dúfam – bola pôsobením mňa, kolegov a kolegýň pozitívne ovplyvnená. Najhlbšie
sú príbehy tých mladých, ktorí len ťažko zapadali medzi rovesníkov. Avšak práca
s nami a rovnako aj so skupinou priniesla svoje ovocie. Rovnako vzácne sú pre
mňa všetky rozhovory o „osobných témach“, ktoré sú znakom toho, že budovanie
vzťahu na báze dôvery a partnerstva má zmysel.

Lukáš
Kvokačka
Vyštudoval právo na Slovensku a Holandsku, doktorandské štúdium absolvoval na Trnavskej univerzite.Po rokoch práce v konzultantskej branži
na Slovensku a vo Veľkej Británii sa vrátil do rodného mesta a v Prešove riadi centrum pre mladých ľudí s postihnutím a seniorov. Pri práci s verejnosťou sa snaží podporovať inklúziu a pri práci s mladými ľuďmi s postihnutím
ich samostatnosť.

Rozvoj práce s mládežou
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Základ v rodine...
Moja sestra má postihnutie a moji rodičia boli pri založené OZ Barlička v Prešove.
Boli sme teda v kontakte s deťmi a mladými ľuďmi s postihnutím, keď bolo treba
pomáhať na nejakej akcii, išli sme, keď bolo treba tlačiť vozíky, tiež, ako mnoho
iných detí z týchto rodín. Potom som sa zamestnal a pracoval v konzultačnej ﬁrme,
ale dlhodobo pomáhal pri prekladoch či rôznych projektoch združenia. Veľakrát
som si povedal: „Keby som bol v Barličke, tak toto a tamto by som urobil tak.“ Vedel som, že ak by som to neskúsil, tak by som o tom celý život rozmýšľal. Tak som
to v roku 2016 skúsil naplno.
Zdravotné obmedzenia sú normálne...
Našu prácu s ľuďmi s postihnutím musí dopĺňať práca s verejnosťou. Ľudia potrebujú stretávať ľudí s postihnutím v škole, na ulici, v bežnom živote, aby pochopili,
že zdravotné obmedzenia sú normálne a sú súčasťou života. Teraz mnohokrát netušia, ako sa k takýmto ľuďom správať, boja sa, či ich neurazia alebo im neublížia, nevedia ako pomôcť a preto často pomoc ani neponúknu. Myslím, že práve
prácou s deťmi a mládežou vieme efektívne pracovať na tom, aby sa tieto postoje
v spoločnosti menili. Pri mladých ľuďoch s postihnutím zase vidíme, že podpora
prostredia mimo rodiny im umožňuje rásť a posilňovať svoju samostatnosť.
Keď sa z klienta stane kolega...
Svet ľudí s postihnutím je niekedy limitovaný na ich rodinu a zariadenie, do ktorého dochádzajú a je preto veľmi dôležité, čo im toto zariadenie dáva. Často vidíme
malé posuny sprevádzané aj zlyhaniami, z dlhodobého hľadiska však vidíme pokrok a snahu ísť dopredu. Viditeľné zmeny vidíme najmä pri mladých, ktorí sa podarí zamestnať a z klientov sa stávajú kolegami, často je pre nich práve toto krokom
k dospelosti. Avšak aj menej viditeľne, “malé veci” sú veľkým úspechom. Máme
mladých, ktorí sa sústredia práve na nájdenie a udržanie si práce, ale aj takých,
pre ktorých je cieľom naučiť sa starať o domácnosť, aby boli samostatnejší alebo
sa presne preto naučiť viazať šnúrky. Práve v tom je práca v Barličke obohacujúca,
vidíme totiž veľké posuny.

Jana
Kušnieriková
Vyštudovala Univerzitu Konštantína ﬁlozofa v Nitre, odbor sociálna práca,
kde tiež ukončila doktorandské štúdium so zameraním na detskú paliatívnu starostlivosť. Počas tohto obdobia nadobudla prax v oblasti práce
s mládežou v rôznych organizáciach, najmä však v KONTAKT-mládežníckom
centre, kde teraz pôsobí ako riaditeľka. Zároveň pracuje ako koordinátorka dobrovoľníkov v občianskom združení DELF, o.z, a je členkou Nitrianskej
krajskej rady mládeže.
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Inšpiráciu pracovať s mládežou ste získali najmä vďaka lokálnej komunite...
Mala som obrovské šťastie, pretože som sa narodila do úžasnej rodiny a komunity ľudí, pre ktorých bola pomoc druhým prirodzenou súčasťou života. Ako dieťa
a teenager som si užívala všetky aktivity, ktoré nám pripravovali vedúci z nášho
kresťanského spoločenstva. Už vtedy som začala vnímať, čo všetko robia pre nás
a ako to ovplyvňuje môj život. Chcela som sa im podobať. Postupne som dostávala
drobné úlohy až to prerástlo k tomu, že ja som sa stala jednou z vedúcich. Uvedomovala som si však, že sa v tejto oblasti potrebujem viac vzdelávať a tak som
začala navštevovať rôzne kurzy neformálneho vzdelávania. Dnes som riaditeľkou
mládežníckeho centra, kde zužitkovávam všetky vedomosti a zručnosti, ktoré som
za tie roky nadobudla. Stále sa mám čo učiť, ale mám radosť, že som teraz tou,
ktorá môže ovplyvniť životy druhých.
Kľúčom k úspechu je pochopenie hodnoty každého jednotlivca...
Práca s mládežou je veľmi výnimočnou a špeciﬁckou. Nepomôžu vám naučené
deﬁnícia a techniky. Každý mladý človek je osobitý a jedinečný, a tak k nemu musíte pristupovať. Bez toho, aby ste ich mali prirodzene radi, to však nepôjde. Veľmi
rýchlo vycítia, či to myslíte vážne, alebo ich beriete len ako jedného zo svojich
klientov alebo zverencov. Dôležitosť a zmysluplnosť práce s mládežou nespočíva
v tom, čo všetko pre nich pripravíte alebo aké ciele pre nich stanovíte. Ide najmä
o potrebu ich pochopiť a prĳať takých, akí sú. Ak mladý človek spozná, akú má
hodnotu, v čom je výnimočný a čo všetko dokáže, môže sa z neho stať vyrovnaný
mladý človek so zdravým sebavedomím. Som vďačná, keď môžem pomôcť odhaliť
mladým ľuďom túto ich výnimočnosť, pretože zároveň oni pomáhajú mne.
Obzvlášť hrdá som na náš tím lezeckých inštruktorov...
Najväčšiu radosť mám vtedy, keď vidím, ako sa mladý človek postupne vyvíja
a objavu svoj potenciál. To však dokáže len v prostredí, v ktorom sa cíti bezpečne
a prĳatý. Takéto prostredie sa snažíme vytvárať v každej z našich aktivít. Jednou
z nich, na ktorú som obzvlášť hrdá, je tím lezeckých inštruktorov. Ide o mladých
ľudí vo veku od 14 do 40 rokov, ktorí pracujú ako dobrovoľníci na lezeckej stene
pod vedením občianskeho združenia DELF, o.z. v spolupráci s naším mládežníckym centrom. Každý jeden z týchto mladých ľudí prichádza so svojím životným príbehom, ktorý je plný radostí, ale aj problémov. Preto pri práci s lezeckými inštruktormi sa zameriavame nielen na odovzdanie potrebných odborných vedomostí,
ale aj na posilnenie ich sebadôvery a zodpovednosti. Je úžasné vidieť, ako v tomto
rastú a stávajú sa z nich samostatní mladí ľudia, ktorým môžeme odovzdávať stále
viac a viac zodpovednosti.

Viktor Lechta
Vyštudoval Filozoﬁckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor
špeciálna pedagogika-logopédia. Na Univerzite Komenského absolvoval
aj rigorózne a doktorandské štúdium, habilitoval sa za docenta a bol inaugurovaný (ako prvý v SR) za profesora pre odbor pedagogika-špeciálna
pedagogika-logopédia. Založil vedecko-odborný časopis o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím Efeta, vedecký zborník Logopaedica, bol zakladateľom prvej Katedry logopédie v Česko-Slovensku, prvého Centra pre
dysﬂuencie v SR. Priamej práce s deťmi a mládežou s postihnutím sa venoval ako logopedický asistent, neskôr ako logopéd na VŠMU a v Centre
pre dysﬂuencie pri SZU. S medzinárodným tímom expertov zo siedmych európskych krajín editoval monograﬁu Základy inkluzivní pedagogiky (2010),
ako prvú v našom regióne. Za prínos k rozvoju logopédie a inkluzívnej pedagogiky v stredoeurópskom priestore mu udelila titul Dr.h.c. Univerzita
Eötvösa Loránda v Budapešti (2014) a Trnavská univerzita v Trnave (2018).

Rozvoj práce s mládežou v oblasti inklúzie
mládeže so zdravotným znevýhodnením

Prácu s inakosťou som už ako študent vnímal ako poslanie...
Ja som už v seniorskom veku, takže v mojom prípade ide skôr o reminiscencie ako
o aktuálne aktivity. Už počas mojej študentskej voluntérskej činnosti som si pri
práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím uvedomil známu pravdu, že kľúčom k ich
socializácii je systematické rozvíjanie ich komunikačnej schopnosti Celú profesĳnú súčasť svojho života som sa potom zaoberal ľuďmi s postihnutím, narušením
alebo ohrozením a svoju viac ako 40-ročnú pedagogickú, výskumnú, terapeutickú
i publikačnú činnosť som zameral práve na túto oblasť. Okrem toho, keďže som
pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, práca s mládežou bola fundamentálnym rysom tejto profesie.
Je úžasné, ak má človek možnosť byť pri kreovaní smerovania toho, čomu je
oddaný...
Mal som šťastie, že som sa mohol dožiť veľkého obratu v prístupe majoritnej
spoločnosti k deťom a mládeži s postihnutím po roku 1989. Jednak moja osobná
skúsenosť počas ročnej stáže v mníchovskom „Kinderzentrum“, jednak stretnutie svetových expertov na konferencii Európske fórum, ktorú sme na Slovensku
organizovali pod egidou EÚ v roku 1995, boli podnetom pre rozvoj inkluzívnej
edukácie. Čo sa týka mladých ľudí s postihnutím, prínosom by mohlo byť systematické organizovanie stretnutí mládeže s postihnutím s odborníkmi na riadiacej
úrovni podobne, akým je „Hearing“ - pravidelné stretnutie mládeže s postihnutím
na pôde Európskeho parlamentu, ktoré organizuje Európska agentúra pre špeciálne potreby a inkluzívnu edukáciu.
Podpora v náročných životných situáciách teší dvojnásobne...
Pokiaľ ide o prax, jedným z príkladov môže byť obdobie, keď som bol vedúcim
Centra pre dysﬂuencie (centra pre ľudí s poruchou plynulosťou reči, najčastejšie
so zajakavosťou) pri SZU v Bratislave. Pri našom Centre fungovala svojpomocná
skupina mladých ľudí s týmto komunikačným problémom. Na ich stretnutiach
sa pravidelne zúčastňoval terapeut: mladým ľuďom sme pomáhali riešiť náročné
životné situácie, s ktorými boli pri tomto vážnom narušení komunikačnej schopnosti konfrontovaní. Často išlo o kľúčové životné situácie ako napr. voľba životného partnera, voľba povolania atď., ktoré potrebovali akútne riešenie a determinovali ich sociálnu adaptáciu a kvalitu života vôbec.

Michaela
Ondríková
Vyštudovala masmediálne štúdia s integrovanou výučbou francúzskeho jazyka na Filozoﬁckej fakulte, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Počas
strednej školy som sa angažovala v lokálnych dobrovoľníckych aktivitách
a začala som viesť neformálnu skupinu mladých. Popri vysokej škole som
v dobrovoľníctve pokračovala, podarilo sa mi za dobrovoľníctvom vycestovať na Madagaskar a aktívne som začala pracovať pri organizácií V.I.A.C.
- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, kde som sa venovala komunikácií
a dizajnu zážitkových hier a programov pre mladých. Od roku 2020 pracujem v tejto organizácií s témou dobrovoľníctva, na pozícii koordinátorky
Žilinského dobrovoľníckeho centra.
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Dvaja dokážu viac ako jeden...
Práca s mládežou pre mňa znamená osobnú skúsenosť s tým, ako veľmi dokáže
ovplyvniť, dokonca až zmeniť život “priestor pre osobný rast”, ktorý mne vytvorili iní. Prirodzene som mala v sebe túžbu niečo zmeniť už počas strednej školy a
tak sme so skupinou mladých začali pripravovať tábor, aby “všetky” deti z našej
obce mohli rozprávať o “skvelých zážitkoch” z leta. Postupne rástla aj sa skupina mladých, pribúdali aktivity a prichádzali aj nové príležitosti pre ďalšiu prácu s
mladými v mojom okolí. Dobrovoľnícka skúsenosť na Madagaskare mi ukázala, že
“človek môže naozaj všetko…” aj zájsť na vlastnú päsť na kraj sveta ako 20-ročný,
a tak som začala rozmýšľať, čo človeku naozaj osoží. Myšlienka, že “pomoc dvoch
ľudí vo svete je viac ako keď pomôžem sama”, vo mne postupom času rástla, až
ma zaviedla ku priamej podpore a motivácii mladých k dobrovoľníctvu. Zásadnú
rolu v práci a prístupoch k mladým u mňa zohralo (a stále zohráva) aj možnosť
angažovať sa a pracovať pod vedením organizácie V.I.A.C.

Kvalita života okolo nás ovplyvňuje a mení aj naše životy...
Mladý človek naozaj môže zmeniť svet - a myslím si že ho aj mení. Každým prístupom, pozitívnym, negatívnym, dokonca aj pasívnym. Preto práca s mladými,
ktorá buduje ich charakter, sebahodnotu (a s ňou zdravú sebadôveru), smeruje
ku pozitívnym zmenám, formuje človeka, vedie ku používaniu talentov pre dobro okolia, … vnímam ako veľký prínos. Opäť sa vrátim ku metaforickému výrazu ak je pre mladého človeka vytvorený priestor pre rast, nerastie ako samorast a jeho
ovocie je dobré.
Prečo sa mladým ľuďom venujem? Ja sama som mladá a mám mladých rada. Lebo
to nie je iba skupina mladých. Sú to konkrétni chalani, dievčatá, ktorí majú mená,
svoje príbehy, nevypovedané sny a niekedy treba možno iba povzbudiť, inokedy
ukázať smer a ich kvalita života sa zvýši. A môj život sa tým tiež mení.
Dobrovoľníctvo môže rozkvitnúť v každom z nás...
V našej organizácií V.I.A.C. Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže sa usilujeme
máme “krédo” najvyšší level pre každého a toto máme pred očami pri našich
aktivitách. V lete sme realizovali jeden tábor pre deti a mladých z detského domova
v Ružomberku, s ktorými sme sa osobne poznali vďaka predošlým dobrovoľníckym
výjazdom k ním do centra a online hrám, ktoré sme spolu hrali počas pandémie.
Na realizáciu tohto táboru sme prizvali aj dobrovoľníkov, ktorí pomáhali s programom, a tak na niekoľko dní vznikla veľmi zaujímavá skupina mladých ľudí - každý
so svojím príbehom a pozadím. Pre väčšinu dobrovoľníčok, toto bola prvá dlhšia
skúsenosť s mladými a deťmi z detského domova a rómskych komunít. Keďže sa
jednalo o pobytový tábor, dlhý čas sme trávili rozhovormi či spoločnými aktivitami. Dobrovoľníci na konci tento tábor hodnotili ako silnú a meniacu skúsenosť
najmä voči svojim postojom - ku druhým, k životu.

Martin
Putala
Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave,
v medziodborovom štúdiu anorganická a organická chémia. Doktorandské
štúdium v organoprvkovej chémii absolvoval na Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomonosova. Po postdoktorandských štážach na univerzitách
v Ženeve a Regensburgu pôsobí na Katedre organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK, aktuálne vo funkcii docenta a vedúceho katedry. Vedie Radu
vysokých škôl SR a Slovenskú komisiu chemickej olympiády. Viacero rokov
pôsobí vo výkonnom výbore Medzinárodnej chemickej olympiády, bol prezidentom jej jubilejného 50. ročníka v roku 2018. Aktívne sa venuje triatlonu.

Rozvoj práce
s talentovanou mládežou

Už od mladého veku fungovala chémia...
Do chemickej olympiády som sa zapojil už na základnej škole a ďalej som sa jej
venoval až po zisk striebornej medaily na Medzinárodnej chemickej olympiáde.
Už na vysokej škole som začal viesť krúžok chemikov v Iuvente a pôsobiť ako lektor
na Letnej škole chemikov a odovzdávať tak mladším talentom to, čo bolo investované aj do mňa. A aj pôsobenie ako vysokoškolský učiteľ je tiež o práci s mládežou, odkrývaní nových horizontov pre nich a posúvaní ich v tvorivom myslení.
Objavovanie nového nikdy neskončí...
Obrovským zadosťučinením je vidieť mladých talentovaných ľudí so zápalom
v očiach sa posúvať dopredu, zažívať s nimi radosť z objavovania zákonitostí chémie. A ja pritom rastiem s nimi, pretože mi nedovolia zaspať „na vavrínoch“, musím stále držať krok s najnovšími poznatkami, aby som im vedel dať kvaliﬁkovanú
odpoveď na ich zvedavé otázky. A tiež mi príde zmysluplné organizovať aktivity pre
nich tak, aby to bola pre nich neformálna zábava.
Vždy je to najmä o ľuďoch...
Za moje dlhodobé pôsobenie v chemickej olympiáde som sa stretol s viacerými talentovanými mladými ľuďmi, ktorým som mal možnosť pomáhať v osobnom raste.
Napríklad Mišo Juríček, medailista z Medzinárodnej chemickej olympiády z rokov
1999 a 2000, počas vysokoškolského štúdia pracoval v moje výskumnej skupine
so skvelým publikačným výstupom. Ďalej sa posunul na doktorandské štúdium
a stáže na prestížnych univerzitách v zahraničí a dnes je začínajúcim profesorom na univerzite v Zurichu. Ale ostal pomáhať slovenskej chemickej olympiáde
ako autor úloh či jeden z hlavných aktérov nadácie na podporu slovenských talentovaných chemikov.
A zázrakom v chémii na stredných školách na Slovensku je pán profesor Miro Kozák z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, ktorý nielenže dokáže podchytiť
záujem o chémiu u svojich žiakov, ale vytvoriť im podmienky na to, aby si navzájom pomáhali a ťahali sa. A to až tak, že z jeho „liahne“ máme každoročne aspoň
jedného reprezentanta na Medzinárodnej chemickej olympiáde.

Ivan Rosa
Po absolvovaní Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Ivan pôsobil v organizácii pracujúcej s mládežou v Taliansku a následne v Kanade, kde pracoval na svojej špecializácii v oblasti imigračného práva. Aj počas pôsobenia
v zahraničí ostal zapojený v organizácii Youthfully Yours SK, ktorú pomáhal
založiť a ktorá ho postupne aj zlákala na návrat do rodných Košíc. S odhodlaním využívať svoje kompetencie pre svoju krajinu a komunitu sa Ivan venuje práci s mládežou na lokálnej úrovni. V sektore vzdelávania Ivan pôsobí
ako lektor a facilitátor najmä v téme aktívneho občianstva.
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Príležitosti nám pršia ako z neba…
K práci s mládežou ma paradoxne pritiahla pasivita a nezáujem, ktoré som u niektorých skupín mladých ľudí často vnímal. Ešte na výške som vďaka študĳným výsledkom absolvoval niekoľko semestrov na prestížnych univerzitách v zahraničí.
Na letných školách som si zdokonaľoval jazyky a počas aktivít neformálneho vzdelávania som zápasil so svojimi nedostatkami v tzv. „mäkkých“ zručnostiach. Keď
som o zážitkoch rozprával s rovesníkmi, často som sa stretával s reakciami: „znie
to fajn, ale načo robiť niečo naviac“, „fajn, ale ja sa chcem sústrediť na zápočty
a skúšky“. Okrem spokojných vysokoškolákov, som vnímal množstvo mladých,
ktorí si neverili, mali pocit, že sa o nich nikto nezaujíma, alebo len neboli informovaní o možnostiach rozvíjania sa mimo školy. Napriek súčasným potrebám trhu
práce, napriek príležitostiam, ktoré priam pršia z neba, sa s týmito postojmi stretávam aj dnes. „Nemôžem!“, „Nedá sa!“, „A keby aj, tak načo?“ Považoval som
a stále považujem za osobnú výzvu reagovať na tieto nálady pozitívnym príkladom, posilňovaním pro-aktivity a angažovanosti medzi mladými ľuďmi. S týmto poslaním sme ešte počas školy založili organizáciu Youthfully Yours, ktorej
sa dnes naplno venujem.
Stavajme na rastúcej generácii...
Slovensko nesedí na ložiskách nerastných surovín ani na nenahraditeľných uzloch
medzinárodného obchodu. Môžeme sa síce nadchnúť jeho prírodným bohatstvom
a diskutovať o jeho geopolitickom význame, ja však za najväčší potenciál tohto
štátu jednoznačne považujem jeho rastúcu generáciu. Vzdelávanie zas vnímam
ako odvetvie, ktoré v blízkom čase čakajú zásadné zmeny revolučných rozmerov.
Príležitosť pracovať na nových prístupoch vo vzdelávaní mládeže teda vidím ako
veľmi perspektívnu. Čo sa týka mojej motivácie, odpoviem ako správny mileniál.
Najviac ma motivuje možnosť vidieť pozitívny dopad svojej práce. Výsledky kvalitného vzdelávacieho procesu sa vedia na účastníkovi prejaviť veľmi rýchlo a pozorovať úspech, ku ktorému som možno pomohol aj ja často prináša satisfakcie,
ktoré sa nedajú kúpiť a asi ani naceniť.
Dialógom sa veci dokážu hýbať rýchlejšie...
Na myseľ mi prichádzajú viacerí účastníci, ktorí prišli na naše „vzdelávačky“
s viditeľným blokom hovoriť pred skupinou. Niektorí iba neboli zvyknutí prezentovať svoje myšlienky, niektorí zas boli presvedčení, že ich názor nie je dôležitý,
či hodný prezentovania. Zúčastniť sa po rokoch ich vlastných aktivít, vidieť ich viesť
skupinu a moderovať diskusie, je pre mňa vždy silným zážitkom. Z konkrétnych
projektov rád spomínam YOUth Decide, iniciatívu ktorú s obmenami opakujeme
už niekoľkýkrát, vždy v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, Magistrátom mesta Košice, miestnymi školami a organizáciami pracujúcimi s mládežou. Jej
myšlienkou je vytvoriť priestor pre dialóg medzi mladými ľuďmi a ich zástupcami
na úrovni samospráv a vzdelávacích inštitúcií. Mladých ľudí tu vedieme nie len
k poukazovaniu na problémy, ktoré vnímajú vo svojom okolí, ale aj k preberaniu
zodpovednosti za navrhovanie riešení a ich realizáciu.

Dušan Sabo
Študoval na Fakulte európskych štúdii a regionálneho rozvoja na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, odbor ekonómia a manažment.
Počas pôsobenia na základnej školy založil žiacky parlament, kde sa začal
venovať v práci mládežou, zúčastnil sa prvých neformálnych vzdelávaní.
Po skončení základnej školy sa stal predsedom mládežníckeho parlamentu
v meste Vrbové, ktorý vedie do dnes. Počas štúdia na vysokej škole sa začal
venovať práci mládežou v rámci kraja a pôsobenia v organizácii Rade mládeže Trnavského kraja, ktorú vedie.
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Aktivity s mládežou už počas základnej školy...
Práci s mládežou som sa začal venovať ešte na základnej škole, keď sa nám žiakom podarilo presvedčiť vedenie školy o založení žiackeho parlamentu a v rámci
neho sme mohli pripomienkovať, organizovať a aktívne sa zapájať do života v škole. Po skončení základnej škole som sa stal predsedom Parlamentu mladých mesta Vrbové, kde som stretol opäť veľa mladých šikovných ľudí, s ktorými sme chceli
zlepšiť komunikáciu so samosprávou, s mladými ľuďmi, organizovať podujatia
v našom mestečku pre širokú verejnosť, hlavne deti a mládež.
Vhodné spojenia pomôžu rýchlejšie...
V rámci svojej dobrovoľníckej práce s mladými ľuďmi som stretol množstvo aktívnych mladých ľudí, ktorí sú ochotní stráviť množstvo hodín v rámci dobrovoľníctva,
rozvíjať svoj región. Mne osobne sa páči týchto mladých ľudí viac a viac motivovať, sieťovať ich, prepájať ich a oni nadväzujú nové priateľstvá, kamarátstva. Práca
s mládežou ma taktiež obohacuje o nové nápady, spoznávam ich potreby, ktoré
sa snažím následne pomocou dobrovoľníkov zrealizovať a ja im za to odovzdávam
moje skúsenosti, či už z projektového manažmentu, tímového riadenia, ktoré som
nadobudol počas neformálnych vzdelávaní.
Spájanie generácii má svoje čaro...
Viackrát sa mi stalo, že ma kontaktovali mladí ľudia z regiónu o pomoc pri založení
občianskeho združenia, či mládežníckeho parlamentu, čo ma vždy poteší a vždy
rád pomôžem, aby práca s mládežou napredovala v každej jednej samospráve,
ktorá o to stojí. V rámci našej spoločnej dobrovoľníckej práce s mladými ľuďmi
sa nám podarilo zorganizovať rôzne zaujímavé podujatia, ktoré spojil naozaj všetkých dobrovoľníkov, najviac obľúbený Rozprávkový Čerenec, počas ktorého našu
priehradu premeníme na rozprávkovú cestu. V rámci medzinárodného projektu
v spolupráci s partnerskou organizáciou v Českej republike, so Strediskom voľného času vo Vítkove, sa nám podarili zrealizovať 2 pekné projekty, ktoré spojili
generácie a taktiež aj mladých ľudí, kamarátstva pretrvávajú do dnes a sú naozaj
pevné, pretože mládež sa stretáva s týmito kamarátmi viackrát do roka po vlastnej
osi, či dokonca plánujú spoločné výlety po Slovensku, či Českej republike. Letné
tábory počas letných prázdnin zase spájajú deti a vždy sa poteším, keď stretnem
deti spolu po tábore pri prechádzke našim mestečkom.

Alena
Strýčková
Vyštudovala som na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Práci s deťmi a mládežou sa venujem
celý svoj profesĳný život. V školstve som počas svojej praxe pracovala na
rôznych pozíciách a od roku 2013 som riaditeľkou Centra voľného času
v Púchove. Tiež som koordinátorkou práce s mládežou mesta Púchov a pracujem s Mládežníckym parlamentom mesta. Zároveň som vedúca programu
DofE – Cena vojvodu z Edinburghu, prostredníctvom ktorého mladí ľudia
majú možnosť na sebarozvoj.
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Práca s mládežou je výzva v každom okamihu...
Do praxe som takpovediac „skočila rovnými nohami“ veľmi skoro, hneď po strednej škole, ktorou bola SPŠ v Turčianskych Tepliciach. Pracovala som ako vychovávateľka v ŠKD, vychovávateľka v CVČ, neskôr po ukončení VŠ ako učiteľka
na 1. stupni ZŠ, učiteľka výtvarnej a hudobnej výchovy na 2. stupni ZŠ i ako zamestnanec školského úradu na mestskom úrade v Púchove. Záujmový útvar Hra
na gitare vediem v CVČ viac ako 20 rokov. Mojou víziou bolo vytvoriť mládežnícku
štruktúru mesta, ktorá spája a zapája mladých ľudí do života v meste a od môjho nástupu do funkcie riaditeľky sa pokúšam túto víziu uviesť do života. Pre mňa
osobne bol veľkým míľnikom projekt, s ktorým ma oslovila Silvia Štefániková –
Kraj a mestá spolu pre mladých, kde prebehlo množstvo školení pre koordinátorov
práce s mládežou miest Trenčianskeho kraja. Som jej zaň veľmi vďačná. V roku
2019 sa nám spoločnými silami v spolupráci s organizáciami, ktoré s mládežou
v meste pracujú, so školami, ale i samotnými mladými ľuďmi podarilo nastaviť
Koncepciu práce s mládežou v meste Púchov na roky 2019 – 2023, ktorú v súčasnosti napĺňame v súlade s Akčným plánom práce s mládežou na daný rok.
Vďaka skvelým vzťahom a partnerstvám to ide ľahšie...
Práca s mládežou je pre mňa veľmi motivujúca. Je skvelé vidieť, ako sa mladý
človek osobnostne posúva a rastie. Vždy po zrealizovaní vzdelávacích aktivít,
kde rozvíjajú svoje kompetencie z rôznych oblastí, ale i po realizácii drobných
dobrovoľníckych aktivít pre svoje okolie mám možnosť pozorovať, aké úžasné veci
dokážeme pre druhých i pre seba spraviť, keď nám to nie je jedno. Je to najmä
o skvelých vzájomných vzťahoch, priateľstvách a vytvorených väzbách. Mňa osobne mladí veľa naučili a vnímam, že to má zmysel.
Naše projekty mnohým pomôžu otvoriť oči...
Keďže sa v práci s mládežou v Mládežníckom parlamente mesta Púchov veľa
venujeme drobným dobrovoľníckym aktivitám pre svoje okolie, stretli sme sa už
s viacerými konkrétnymi situáciami, ktoré našich mladých prinútili zamyslieť sa
nad životnou situáciou iných ľudí. Spolupracovali sme v rámci inklúzie s denným
stacionárom pre zdravotne znevýhodnených, kde naši mladí prežívali ich bežnú
realitu, zapojili sme sa do charitatívnej zbierky pre detský domov na Ukrajine,
do zbierky pre klienta centra sociálnych služieb a tiež pravidelne realizujeme
v spolupráci s mestom nákupy pre seniorov, ktorí našu pomoc potrebujú. Toto
všetko mladým pomôže k chápaniu iných uhlov pohľadu na život a učí ich vážiť
si to, čo majú a inak berú ako samozrejmosť. Tiež sa nám stáva, že členom nášho
tímu sa stane mladý človek s nepriaznivým životným príbehom a u nás nájde oporu a priateľov, ktorí ho podržia.

Péter Urbán
Pedagóg. Coach. Mediátor. Manžel. Otec. Muž. Ale predovšetkým: človek.
Človek, ktorý sa narodil na Gemeri, študoval v Bratislave a momentálne žĳe
v Komárne. Od roku 2006 sa venuje práci s mládežou: najprv ako učiteľ základnej a strednej školy, potom ako vysokoškolský pedagóg a od založenia
neziskovej organizácie TANDEM hlavne ako tréner a školiteľ neformálneh
o vzdelávania. Má rád ľudí, knihy a futbal. V takomto poradí. Riadi sa vetou:
If you want to be happy, be. V tomto chce pomôcť aj druhým. Aby našli svoje
šťastie. Myslí si, že k tomu vedie cesta sebapoznania.
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Na učiteľstvo je potrebné niekedy dozrieť…
Na vysokú školu som sa síce prihlásil na učiteľský smer, ale nemal som v pláne
učiť. Ani päť rokov štúdia ma nepresvedčilo, aby som sa stal učiteľom. Potom som
absolvoval polročný pobyt na škole v Holandsku ako asistent učiteľa a táto skúsenosť zmenila môj pohľad na profesiu učiteľa. Zrazu som si uvedomil, že sa a dá
aj inak venovať mládeži, ako frontálnou výučbou. V kontexte toho sme sa s kamarátmi rozhodli založiť organizáciu, ktorá bude realizovať neformálne vzdelávacie
aktivity pre mladých v rôznych témach: leadership, výber povolania, plánovanie
budúcnosti, komunikácia a riešenie konﬂiktov. Keďže sám patrím do maďarskej
menšiny, začali sme sa venovať mládeži s maďarským materinským jazykom.
Mladí si zaslúžia naozaj veľký priestor…
Na túto otázku mám veľmi krátku odpoveď: Lebo verím v mladých. Nepáčia sa mi
reči typu, „tá dňešná mládež” a „kedysi bolo všetko lepšie”. Nebolo. Ani mladí neboli lepší, boli iní. Treba im dať priestor, viesť ich k samostatnosti a zodpovednosti
a nechať ich robiť chyby, aby sa z nich poučili.
Skúsme bez predsudkov…
Naša organizácia už pravidelne prĳímala dobrovoľníkov zo zahraničia v rámi Erasmus+, keď sa k nám prihlásil 18-ročný Róm z Rumunska, ktorý práve opustil sirotinec. Všetky racionálne argumenty boli proti tomu, aby sme ho prĳali: neovládal
cudzie jazyky (hovoril len po maďarsky), nevedel pracovať na počítači a nemal
žiadne také skúsenosti v práci s mládežou, ktoré by sa nám zišli. A napriek tomu
sme si ho vybrali. Našli sme mu pôsobisko na farme s koňmi (mal rád kone), pravidelne vypomáhal aj jednému domovníkovi (ten sa stal jeho mentorom) a ochotne
sa podieľal aj na realizácii našich programov (osvedčil sa ako perfektný zvukár).
Odvtedy vnímam aj stereotypy iným spôsobom, lepšie povedané viac si ich všímam. Lebo som zažil, keď ho vrátnik v noci nechcel pustiť do budovy, hoci som mu
dal kľúče od kancelárie. Lebo som zažil, ako podozrivo sa na neho často pozerali, kým som nepovedal, že je so mnou. Atakďalej. Znášal to s pokorou a sám ma
ukľudňoval, keď som sa nad tým rozčuľoval. Neviem, ako mu ten rok prežitý u nás
zmenil život, mňa to však veľmi obohatilo. A posunulo ďalej. Vďaka, Marci!

Juraj Vozár
Vyštudoval medzinárodné vzťahy na Anglo-Americkej Univerzite v Prahe.
Prešiel si viacerými tréningami neformálneho vzdelávania v Európe a USA.
Posledných 5 rokov pracoval ako lektor vzdelávacieho inštitútu GrowJOB
vo ﬁremnom prostredí. V súčasnosti má na starosti strategický rozvoj unikátneho projektu Centrum Príležitostí Valaská, ktoré sa okrem sociálneho
podnikania a komunitnej práce venuje poradenstvu, poskytovaniu zamestnania a tréningom rozvoja zručností mládeže.
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Práca s mládežou je neustále vzdelávanie...
Bola to cesta prirodzená a postupná - od účastníka, dobrovoľníka a aktivistu,
cez facilitovanie, až ku organizácii vzdelávania a dizajnu programov. Keď človek
pracuje v akejkoľvek oblasti, mal by sa v nej zlepšovať a vzdelávať. Myslím, že to
2-krát platí pre profesionálov vo vzdelávaní. Odkedy sa moja kariéra začala proﬁlovať týmto smerom, okrem učenia učiť sa (meta-learningu) som sa zúčastnil tréningov pre trénerov. Za všetky by som vyzdvihol dlhodobý tréning trénerov neformálneho vzdelávania TRAYCE, organizovaný Radou Európy. Práve zdieľanie skúseností
a nových metodík má zmysel pre zvyšovanie kvality neformálneho vzdelávania,
ako aj pre naberanie skúseností pre mladých ľudí s plánom byť facilitátorom. Jeden takýto projekt pre mladých rómskych trénerov práve v Združení mladých Rómov pripravujeme.
Od progresu jednotlivca k systémovej zmene...
Klišé káže, že každá zmena začína v nás/u jednotlivca. Na takúto zmenu, je ale
potrebné vhodné prostredie. Práve zmysluplná práca s mládežou vytvára takéto
prostredia pre mladých ľudí, ktorí sú jednak zodpovední za vlastnú budúcnosť
a jednak sú súčasťou spoločnosti.
Napomôcť niekomu byť zodpovednejším človekom/aktívnou súčasťou spoločnosti mi dáva zmysel. Okrem príjemného pocitu z progresu jednotlivcov - účastníkov
vzdelávania - je nutné uvažovať aj nad možnosťou prispieť k lepšie nastaveného
systému, napríklad aj: participáciou na tvorbe metodík, programov, či priamo legislatívy, ale aj kvalitnými projektami, ktoré sú vhodné nasledovania, či multiplikácie a v neposlednom rade postupnou prácou s mládežou, ktorá sa popri rastúcich zručnostiach stane partnerom v ďalšej zmene.
Od študentov k lektorom...
Momentálne ma napadajú 3 konkrétni mladí ľudia, ktorí boli účastníkmi na školení a na základe týchto skúseností sa rozhodli stať lektormi neformálneho vzdelávania. Skupina mládežníckych pracovníkov z Rumunska sa po sérii školení
v Združení mladých Rómov rozhodla založiť Združenie mladých Rómov v Timešváre
a v súčasnosti už fungujú ako samostatná organizácia aktívna vo vzdelávaní.

