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Úvodné slovo

Milí priatelia,
už takmer päť rokov sa na aktivitách občianskeho združenia YouthWatch podieľajú jeho
členovia s expertízou v oblasti politiky voči mládeži, práce s mládežou alebo projektov
pre mládež. Okrem svojho času, vedomostí a skúseností majú vôľu „posúvať veci vpred“.
Sú pritom pevne ukotvení v slobodnom, demokratickom a otvorenom spoločenstve,
ktorého cieľom je na týchto hodnotách „stavať“ svoje projekty a činnosti a podporovať tak
prostredie vhodné pre formovanie mladých ľudí ako zrelých osobností, ochotných prevziať
zodpovednosť za svoj život a pritom celkom prirodzene žiť v zhode s ostatnými členmi
spoločnosti a podporovať ich.
Som presvedčený, že vyjadrím názor všetkých členov nášho združenia ak poviem, že sme
vďační za ľudí, ktorých sme pri zabezpečovaní našich projektov a činností stretli. Väčšina
z nich má rovnaké hodnoty a ciele ako my, čo pomohlo odstrániť aj posledné zvyšky
pochybností o zmysle nášho spoločného úsilia.Ďakujeme všetkým našim partnerským
organizáciám a spolupracovníkom za podporu a tešíme sa na budúcu spoluprácu,
pričom radi privítame aj nových nadšencov.
Stručný prehľad o našej činnosti poskytne táto výročná správa, viac informácií nájdete
na webe a v prípade záujmu naši členovia povedia viac aj o našich plánoch do budúcnosti.
O tom, ako nás môžete podporiť, sa dočítate v závere publikácie. Ak by Vám pomohla naša
podpora, oslovte nás, prosím.
Viliam Michalovič
predseda občianskeho združenia YouthWatch
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Vízia
Našou víziou sú mladí ľudia, ktorí aktívne spoluvytvárajú
svet okolo seba, sú vnímaní ako dôležitá súčasť spoločnosti
a sú náležite podporovaní.

Misia
Prispievame k zvyšovaniu kvality práce s mládežou
a mládežníckej politiky sledovaním trendov, prinášaním
inovácií a rozvojom mladých ľudí a tých, ktorí s nimi
pracujú.
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Čomu sa venujeme

Mládežnícka politika
My v YouthWatch chápeme mládežnícku politiku ako riadenie vecí verejných s cieľom
zvyšovania kvality života mladých ľudí. Sme si vedomí, že každá dobrá a efektívna politika
je postavená na vedomostiach a poznaní. My svojimi aktivitami prispievame k poznaniu
dnešných mladých ľudí.

Kvalita práce s mládežou
My v YouthWatch zdieľame s Radou Európy pohľad na cieľ práce s mládežou: vytvárať také
príležitosti, ktoré mladým ľuďom pomôžu sformovať vlastnú budúcnosť. Pre nás je práca
s mládežou termín, ktorý zahŕňa mnoho rôznorodých aktivít (spoločenských, kultúrnych,
vzdelávacích, politických a i.), ktoré majú uľahčiť mladým ľuďom vstup do dospelosti.
Uvedomujeme si, že kvalita práce s mládežou ovplyvní kvalitu súčasných a budúcich
mladých ľudí.

Občianstvo a aktivita
My v YouthWatch veríme, že na to, aby mladí ľudia boli raz zodpovední a aktívni občania, musia
túto skúsenosť získať. Téme, ako rozvíjať aktivitu mladých ľudí a ich záujem o veci verejné,
sa venujeme dlhodobo. Vnímame, že dnešná doba konzumu a individualizmu si vyžaduje nové
prístupy a metódy, ktoré urobia aktivizmus a občianstvo príťažlivé pre dnešných mladých ľudí

Trendy a potreby mládeže
My v YouthWatch si uvedomujeme, že mládež je nesmierne rôznorodá. Sledujeme a zachytávame zmeny, ktoré sa dejú v jednotlivých skupinách mladých ľudí, analyzujeme ich potreby
a dokážeme ich tlmočiť rôznym aktérom (politikom, vzdelávateľom, zamestnávateľom a i.)..
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v roku 2019 v číslach
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Realizované projekty - Mládežnícka politika

Aktiv
Zapojení ľudia za YouthWatch:
Alena Tomanová, Andrea Sihelská, Jana Miháliková, Kamila Zoľáková, Lucia Szórád,
Ľubomíra Véberová, Marcela Hajtmánková, Tibor Škrabský, Tomáš Pešek, Viliam
Michalovič
Koordinátor projektu: YouthWatch
Partneri: Atmosféra, Prázdninová škola Lipnice (PŠL), Regionálne centrum mládeže Trenčín
Trvanie projektu: 1.9.2017 - 30.8.2019
Cieľové skupiny: mladí ľudia od 13 - 17 rokov, pracovníci s mládežou, predstavitelia samospráv
Čo sa podarilo v roku 2019:
●

8 cyklov školení pre mladých ľudí
●

45 lokálnych projektov realizovaných mladými ľuďmi
●

1 konferencia “V rukách mladých”
●

Vytvorili sme:
○	

Metodická príručka pre pracovníkov s mládežou “Hrdinovia všedného dňa”

○	

Analýza dopadov vzdelávania školenia AKTIV na rozvoj mládeže

○	

SAMO-Príručka pre samosprávy

Všetky intelektové výstupy sú voľne prístupné na našej webovej stránke:
http://www.youthwatch.sk/znalostne-centrum

Projekt Aktiv bol strategickým partnerstvom, ktoré sa zameriavalo na vytvorenie dlhodobo
udržateľného modelu práce s mládežou v Trenčianskom kraji na Slovensku a Zlínskom
kraji v Českej republike. Nadväzoval na logiku úspešných projektov “KomPrax” a “Klíčení”,
zameriaval sa na dlhodobú udržateľnosť týchto konceptov a vo väčšej miere zapájal
do aktivít samosprávy.
Hlavným zámerom projektu bol rozvoj kompetencií mladých ľudí zo základných a stredných
škôl s cieľom odhalenia ich potenciálu a jeho využitia pri angažovaní sa pre dobro komunity,
v ktorej žijú.
V roku 2018 sme vytvorili s PŠL metodiku na zvyšovanie spoločenskej angažovanosti mladých
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s názvom “Hrdinovia všedného dňa”, ktorá prepája princípy neformálneho vzdelávania
a zážitkovej pedagogiky. Prostredníctvom akreditovaného školenia “Štartér” sme naučili 30
pracovníkov s mládežou, ako pracovať s touto metodikou. Vyškolení pracovníci s mládežou
pod našou supervíziou v roku 2019 realizovali 8 školení “Aktiv” pre 165 mladých ľudí. Vďaka
vzdelávaniu a aktívnej realizácii projektov sa mladí naučili o projektovom myslení, tímovej
spolupráci, prezentačných zručnostiach, sebe samých i o aktívnom občianstve a demokracii.
Tieto vedomosti a zručnosti si otestovali na 45 projektoch vo svojich komunitách, ktoré sami
realizovali. Na týchto projektoch sa zúčastnilo približne 1700 ľudí rôznych vekových kategórií.
V Trenčianskom kraji projekt Aktiv naštartoval systémové zmeny a nastavenie spolupráce
medzi krajskou úrovňou a miestnymi samosprávami. Mestá začali dôverovať a systematicky podporovať aktivity na rozvoj práce s mládežou, účastníci začali mať pozitívny vzťah
k dobrovoľníckej činnosti a spolupráci so samosprávami. Príkladom dobrej praxe je mesto
Púchov, ktoré po ukončení projektu naďalej podporuje ďalšie vzdelávania “Aktiv”.
Všetky výsledky a výstupy z projektu boli prezentované na záverečnej česko-slovenskej
konferencii “V rukách mladých” v júni 2019 v Trenčíne, ktorej sa zúčastnilo 92 účastníkov.
Projekt bol finančne podporený v rámci programu Európskej komisie Erasmus+.
Projekt bol realizovaný pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Výroky mladých
“...uvědomila jsem si, že nejsem takové budižkničemu, jak si všichni myslí a že můžu být
prospěšná. V projektu chceme pokračovat a rozšířit ho na další cílové skupiny.”
“...chci přemluvit rodiče, aby chodili k volbám...!”
“Uvedomil som si, že i keď sme mladí a ešte nám neveria, že niečo dokážeme, tak že
môžeme dospelákom dokázať, že dokážeme veľké veci.“
“Došlo mi, že i keď sme mladí, musíme sa o našu demokraciu pobiť.”

Výroky pracovníkov s mládežou
“Naučila som sa zmene spôsobu komunikácie s mladými, snažiť sa ich nechať viac
angažovať a preniesť na nich zodpovednosť”
“Použila som vašu metodiku na vzdelávanie ďalších mladých ľudí v našom meste a
úspešne sme zrealizovali ďalších 7 dobrovoľníckych projektov”
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Fotky zo školení a konferencie
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Coach the Change
Zapojení ľudia za YouthWatch:
Alena Tomanová, Tibor Škrabský
Koordinátor projektu: YouthWatch
Partneri: Asociace neformálního vzdělávání, STOWARZYSZENIE JEDEN SWIAT
Trvanie projektu: 1.1.2018 - 31.5.2019
Cieľové skupiny: pracovníci s mládežou
Čo sa podarilo v roku 2019:
●

4 organizácie zo Slovenska a 2 z Poľska si zadefinovali misiu a víziu organizácie
●

1 cyklus školení v témach trendy v práci s mládežou a medzi mladými, koučovací
prístup, nenásilná komunikácia, zmena v organizácii;

Projekt Coach the change bol dlhodobý tréningový kurz pre 24 účastníkov zo Slovenska,
Poľska a Českej republiky. Hlavným cieľom tohto projektu bolo zlepšiť kvalitu praxe
práce s mládežou v strednej Európe, prispieť k zlepšeniu kompetencií mládežníckych
pracovníkov a ich schopnosti čeliť novým výzvam v neustále sa meniacom svete. Hlavný
dôraz bol kladený na riadenie zmien a podporu inovácií v práci s mládežou, rozvoj zručností
v oblasti koučovania a implementáciu prístupu nenásilnej komunikácie. Vďaka týmto trom
základným pilierom projekt ovplyvnil modernizáciu a budovanie kapacít mimovládnych
mládežníckych organizácií.
Projekt kombinoval typické znaky neformálneho vzdelávania s technikami a prístupmi z iných
oblastí ako sú koučing, mentorstvo, nenásilná komunikácia, poradný kruh. Súčasne sme sa
v projekte zameriavali na reštrukturalizáciu a manažment zmien v organizáciách účastníkov.
Minimálne štyrom organizáciám zo Slovenska a dvom z Poľska sa podarilo zadefinovať misiu
a víziu svojej organizácie a naplánovať k tomu aj krátkodobé strategické ciele. Okrem toho
jedna organizácia veľmi aktívne pracuje s koučingom a ponúka ho ako nástroj podpory svojim
členom. V ďalšej organizácii začali využívať princípy nenásilnej komunikácie.
Projekt bol finančne podporený v rámci programu Európskej komisie Erasmus+.
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Fotky zo školenia Coach the Change
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Dôkazy o mladých
Zapojení ľudia za YouthWatch:
Alena Tomanová, Andrea Sihelská, Jana Miháliková, Marcela Hajtmánková, Světlana
Offermann, Tomáš Pešek, Viliam Michalovič
Spolupracujúci experti:
Alžbeta Brozmanová (UMB Banská Bystrica, konzultácia výstupu),
Andrea Bučková (vybrané štruktúrované rozhovory), Barbora Vaňek (UMB Banská Bystrica,
recenzentka metodológie a správy), Veronika Vanochová (výskumníčka a konzultantka
metodológie a štatistických operácií)
Koordinátor projektu: YouthWatch
Trvanie projektu: 1.12.2018 - 31.3.2019
Cieľové skupiny: pracovníci s mládežou, najmä lídri organizácií aktívnych v práci
s mládežou
Čo sa podarilo v roku 2019:
●

Vytvorenie expertného dokumenty pre Pracovnú skupinu Kvalita v práci
s mládežou.
https://drive.google.com/open?id=1Kxs1mvkCeCUj_ZTkI-9rWhiE8c48pZrF

Realizáciou projektu sme vytvorili východiskový materiál pre prácu pracovnej skupiny
k vytvoreniu štandardov kvality práce s mládežou, čo je jedna z úloh akčného plánu pre
napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou.
Prieskumom sme zisťovali ako je zabezpečovaná kvalita práce s mládežou na Slovensku
vo vybraných nadregionálnych mládežníckych organizáciách, občianskych združeniach,
centrách voľného času, organizáciách poskytujúcich služby mladým (dobrovoľníctvo,
informácie) a neformálnych skupinách. V úvode projektu sme analyzovali dostupné
zdroje spracúvajúce tému kvality v práci s mládežou. Následne prebiehala časť zberu dát
kvantitatívnym i kvalitatívnym spôsobom. Na kvantitatívnej časti dotazníku sa podieľalo
77 respondentov, na kvalitatívnej časti, štrukturovaných rozhovoroch, 13 zástupcov
organizácií, inštitúcií alebo neformálnych skupín.
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Sledovali sme oblasti:
●

vedenie, manažment,
●

plánovanie rozvoja a fungovania organizácie, inštitúcie alebo skupiny,
●

práca s mládežníckymi vedúcimi a pracovníkmi s mládežou,
●

partnerstvo a zdroje,
●

zabezpečenie vybraných oblastí činnosti organizácií (neformálne vzdelávanie,
poskytovanie služby, komunikácia).

Výsledky a výstupy projektu boli prezentované v pracovnej skupine Štandardy kvality práce
s mládežou 6.6.2019 v IUVENTE a sú dostupné online. Projekt bol podporený z Programov
pre mládež, MŠVVaŠ SR, Dôkazy o mladých.

Marker CS vol.3
Zapojení ľudia za YouthWatch:
Alena Tomanová, Andrea Sihelská, Tomáš Pešek
Koordinátor projektu: YouthWatch
Partneri: : Asociace neformálního vzdělávání
Trvanie projektu: 1.8.2017 - 30.4.2019
Cieľové skupiny: pracovníci s mládežou

Školenie Marker CS je dlhodobé vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou, ktorí pripravujú
pravidelné aktivity, projekty či školenia a chcú zlepšiť ich kvalitu. Skladá sa z troch pobytových fáz a praxe medzi nimi. Školenie podporí účastníkov v tom, aby boli ich aktivity kvalitne
pripravené, realizované a vyhodnotené. Pomôže im získať sebaistotu, utriediť si znalosti a
zistiť, ako sa chcú ďalej rozvíjať. Našim zámerom je prispieť k zvýšeniu kvality neformálneho
vzdelávania v práci s mládežou na Slovensku a v Českej republike prostredníctvom zvýšenia
kompetencií pracovníkov a mládežou.
V roku 2019 sme projekt Marker CS vol. 3 obsahovo, administratívne a finančne uzatvárali,
nerealizovali sme projektové aktivity pre cieľovú skupinu. Tie sa uskutočnili ešte v roku 2018,
kedy sme zabezpečili interný seminár, prípravné stretnutia a tri fázy školenia Marker CS vol. 3.
Projekt bol finančne podporený v rámci programu Európskej komisie Erasmus+.
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Marker CS next level
Zapojení ľudia za YouthWatch:
Alena Tomanová, Světlana Offermann, Tomáš Pešek
Spolupracujúci experti:
Lívia Michalíková (komunikácia s business sektorom)
Koordinátor projektu: YouthWatch
Partneri: Asociace neformálního vzdělávání
Trvanie projektu: 1.9.2019 - 31.8.2022
Cieľové skupiny: pracovníci s mládežou, učitelia, zástupcovia biznis sektoru

Projekt vychádza zo skúseností s dlhodobým vzdelávaním pracovníkov s mládežou Marker
CS. Má dve samostatné línie, pričom prvá sa orientuje na vytvorenie podmienok pre dlhodobú
udržateľnosť Marker CS aj mimo finančnej podpory grantových schém. Druhá línia prináša
tento produkt cieľovej skupine učiteľov.
Dlhodobú udržateľnosť Marker CS plánujeme dosiahnuť spoluprácou s biznis sektorom.
Súčasne tým plánujeme otvoriť diskusiu so zástupcami biznisu o podpore pracovníkov
s mládežou a zmapujeme možnosti pre takúto podporu.
Pre posilnenie ďalšieho rozvoja pracovníkov s mládežou a ako doplnok k dlhodobému
vzdelávaniu Marker CS, plánujeme realizovať krátkodobé nadstavbové vzdelávania Marker
CS upgrade na témy: Dopady a Inovatívne prístupy v práci s mládežou.
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Línia formálneho vzdelávania bude orientovaná na aktualizáciu vzdelávania Marker CS
pre potreby učiteľov. Chceme priniesť naše skúsenosti z neformálneho vzdelávania
do formálneho vzdelávania tak, aby ich mohli učitelia priamo aplikovať za našej podpory
do vzdelávacieho procesu.
V roku 2019 sme realizovali 1. fázu dlhodobého vzdelávania Marker CS vol. 4.
Projekt bol finančne podporený v rámci programu Európskej komisie Erasmus+.

Šlabikár neformálneho
vzdelávania
Zapojení ľudia za YouthWatch:
Alena Tomanová, Andrea Sihelská, Tibor Škrabský, Tomáš Pešek
Spolupracujúci experti:
Oliver Šimko (Luducrafts, dizajnér gamifikácie)
Koordinátor projektu: YouthWatch
Partneri: Asociace neformálního vzdělávání
Trvanie projektu: 1.7.2018 - 30.6.2019
Cieľové skupiny: pracovníci s mládežou, lektori, mládežnícki vedúci
Čo sa podarilo v roku 2019:
●

Metodická príručka Šlabikár neformálneho vzdelávania
●

E-learning pre pracovníkov s mládežou
Oba výstupy sú dostupné na www.slabikarnfv.sk. Tlačenú verziu je možné objednať.

V česko-slovenskom kontexte chýbala ucelená metodická podpora určená pre pracovníkov
s mládežou ako pripraviť, realizovať a správne vyhodnotiť aktivity neformálneho vzdelávania
v práci s mládežou.
Šlabikár neformálneho vzdelávania je inšpiráciou ako takéto aktivity zostaviť. K Šlabikáru bol
vytvorený aj e-learning, vďaka ktorému sa pracovníci s mládežou môžu v bezpečnom prostredí naučiť, ako správne definovať vzdelávacie ciele prostredníctvom Bloomovej taxonómie.
16
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Na vytváraní e-learningu sme úzko spolupracovali s organizáciou Luducrafts. Oba výstupy je
možné stiahnuť v slovenskej i českej jazykovej mutácii. Výstupy z projektu boli prezentované
počas záverečných konferencií na Slovensku a v Čechách. Atraktivitu projektu a jeho výstupu
potvrdzujú aj uverejnené príspevky v Slovenskej a Českej republike.
Projekt bol finančne podporený v rámci programu Európskej komisie Erasmus+.

Youth Work Quality Focus
Zapojení ľudia za YouthWatch:
Alena Tomanová, Jana Miháliková, Lucia Szórád, Tomáš Pešek, Viliam Michalovič
Koordinátor projektu: YouthWatch
Partneri: Centrum voľného času Včielka, Rodinné centrum Srdíčko,
Středisko volného času Déčko Náchod, YouthWatch, V.I.A.C.
Trvanie projektu: 1.2.2019 - 31.1.2021
Cieľové skupiny: organizácie vykonávajúce priamu prácu s mládežou

V česko-slovenskom prostredí neexistujú mechanizmy na podporu nastavenia kvality aktivít,
ktoré realizujú organizácie pracujúce s mládežou. Za jeden z funkčných modelov považujeme model organizácie KEKS, ktorý vychádza z praxe a vznikol z iniciatívy troch organizácií
pracujúcich s mládežou. Organizácie si stanovili kritéria popisujúce kvalitu ich aktivít, vďaka
čomu mohli jasnejšie prezentovať svoje výsledky. Zároveň im to umožnilo vidieť, ktoré oblasti
ich činností je potrebné zlepšiť.
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Projekt je zameraný na zavedenie nastavenia kvality v organizáciách pracujúcich s mládežou
z pohľadu vykonávania aktivít. Jedným z cieľov je zvýšiť kvalitu a dopad aktivít zapojených
organizácií vďaka nastaveniu a implementácii ich vlastného systému merania kvality. Okrem
toho chceme zistiť, na akom spoločnom základe stojí systém kvality zapojených organizácií,
a ako by mohli byť postavené národné rámce kritérií kvality práce s mládežou v Českej
republike a na Slovensku. Realizáciou projektu chceme otvoriť diskusiu o meraní kvality
v práci s mládežou v česko-slovenskom kontexte a motivovať ďalšie organizácie pracujúce
s mládežou, aby sa do tohto procesu zapojili.
V úvodnom roku projektu 2019 sme realizovali dve partnerské stretnutia a jedno školenie. Počas prvého stretnutia švédska organizácia KEKS odovzdala svoje know-how ANEV
a nám v YouthWatch. Následne sme nadobudnuté vedomosti pretavili do prípravy programu
školenia pre zvyšné partnerské organizácie v projekte. V priebehu školenia sme sa zamerali
na vyjasnenie pojmu kvalita a ako v jej kontexte chápať pojem práca s mládežou. Súčasne
sme sa zamerali na to, ako si nastaviť kvalitu aktivít s mládežou v organizáciách zapojených
do tohto projektu. Zavádzanie kvality je ďalším krokom, ktorý sme si odniesli ako úlohu
zo školenia. Pracovať na ňom budeme odteraz do konca projektu a potom už navždy :)
Projekt bol finančne podporený v rámci programu Európskej komisie Erasmus+.
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Aktiv
Viac informácií o tomto projekte je uvedených
v časti Mládežnícka politika, projekt Aktiv.

Rights at Work, Work on Rights
Zapojení ľudia za YouthWatch:
Eva Masárová, Marcela Hajtmánková, Viliam Michalovič
Koordinátor projektu: Development Center for Youth
Partneri: Budva Foundation, Citizens’ Association Trade Union Education Center,
The Coalition of Youth Organizations SEGA, Trade Union of Administration and Justice,
Trade Union of Administration of Republika Srpska, Trade Union of Administration of the
Republic of Serbia, Trade Union of UPOZ, University of Rijeka - Center for Advanced
Studies for SEE, YouthWatch
Trvanie projektu: 1.11.2018 - 31.12.2019
Cieľové skupiny: zamestnaní mladí ľudia a zástupcovia mladých zamestnaných
Čo sa podarilo v roku 2019:
1 školenie o pracovných právach mládeže v pracovnom prostredí
viac ako 40 workshopov v jednotlivých partnerských krajinách, na ktorých
sa zúčastnilo viac ako 600 mladých ľudí, ktorí sa týmto spôsobom dozve- 		
deli o témach projektu, ale tiež sa podelili o svoje vlastné skúsenosti
3,5 milióna ľudí sa vďaka mediálnej kampani oboznámili s výstupmi projektu
E-learning pre pracovníkov s mládežou

“Práva v práci - práca na právach” bol projekt, ktorý sme naplánovali s cieľom zlepšiť vedomosti a informácie mladých pracovníkov o ich pracovných právach. Naším zámerom bolo
pomôcť mladým pracovníkom rozvíjať rôzne zručnosti a podporiť ich sebadôveru s cieľom
vytvorenia lepších perspektív v ich pracovnom živote.
V roku 2019 sme realizovali nasledovné aktivity:
●

Plošný prieskum “Ako dobre poznáš svoje práva v práci?”: Prieskum sa realizoval
v každej zapojenej krajine. Za Slovensko sme získali odpovede vyše 200 respondentov
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a spolupracovali sme s mladými odborármi z Konfederácie odborových zväzov SR,
●

Kampaň: Bola zameraná na pozdvihnutie povedomia o pracovných právach.
Pre účely kampane sme prezentovali získané výstupy z realizácie prieskumu v každej zapojenej krajine,
●

6-dňové školenie: Zúčastnilo sa ho 24 zástupcov pracujúcich mladých ľudí,

zástupcov odborárskych zväzov a zástupcov mimovládnych organizácií pracujúcich s touto
problematikou. Školenie sa konalo na Slovensku,
Lokálne aktivity a workshopy: Vo všetkých zapojených krajinách boli zamerané
●

na šírenie výstupov z projektu a zvyšovanie povedomia o pracovných právach mladých ľudí.
Na Slovensku sme zorganizovali workshop v spolupráci s mladými odborármi z Konfederácie
odborových zväzov SR (Október 2019),
●

Záverečná konferencia: Uskutočnila sa v Srbsku a bola zameraná na disemináciu
a šírenie výstupov z projektu.

Výsledkom projektu je trvalo udržateľný model, ktorý môže byť použiteľný ako súčasť pravidelných mimoškolských vzdelávacích aktivít mladých pracovníkov pri vstupe na trh práce.
Viac informácií: https://pravauradu.org/en/
Projekt bol finančne podporený v rámci programu Európskej komisie Erasmus+.
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Future Labs
Zapojení ľudia za YouthWatch:
Alena Tomanová, Andrea Sihelská, Tomáš Pešek
Koordinátor projektu: Humak University of Applied Science
Partneri: Agrado, Asociace neformálního vzdělávání, Ha Moment, YouthWatch, Hyvarila
Youth and Holiday Centre, Pina, Team Mais
Trvanie projektu: 1.9.2017 - 31.8.2019
Cieľové skupiny: pracovníci s mládežou
Čo sa podarilo v roku 2019:
●Podcasty “talking youthwork”, ktoré dosiahli už vyše 3000 počutí
●

Publikácia Developing Youth Work Innovations
●

2 workshopy na tému Design Thinking

Projekt priniesol inovatívne a inšpiratívne prístupy do práce s mládežou prostredníctvom
vzdelávania pracovníkov s mládežou. Pracovníci tieto prístupy následne testovali v praxi
s mladými ľuďmi či svojimi kolegami. Konkrétne sme sa v projekte venovali nasledovným
inovatívnym prístupom: design thinking, art of hosting, clowning, improvisational theatre,
learning experience design, gamification, photovoice, manuscripting, visualisation, animation.
V roku 2019 sme otestovali druhú časť týchto prístupov v práci s mladými ľuďmi a svoje
skúsenosti sme spracovali do publikácie “Developing youth work innovations”. Na stránke
projektu je popis metodiky ako aj video návody, ako s týmito postupmi pracovať. Zároveň
sa nám v roku 2019 podarilo zrealizovať dva workshopy na tému “design thinking”, ktorých
sa zúčastnilo viac ako 40 pracovníkov s mládežou. Veľmi úspešným výstupom projektu sú
aj podcasty s rôznymi zaujímavými ľuďmi z oblasti práce s mládežou “Talking youthwork”,
ktoré pokračujú aj po skončení projektu a dosiahli už vyše 3000 počutí.
Odkaz na stránku projektu: http://futurelabs.humak.fi/
Projekt bol finančne podporený v rámci programu Európskej komisie Erasmus+.
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Trendwatch Youth
Zapojení ľudia za YouthWatch:
Alena Tomanová, Andrea Sihelská, Jana Miháliková, Lucia Szórád, Tomáš Pešek
Koordinátor projektu: YouthWatch
Partneri: Trendwolves
Trvanie projektu: : 1.2.2019 - 28.2.2021
Cieľové skupiny: pracovníci s mládežou, tvorcovia politík
Čo sa podarilo v roku 2019:
●5 jednodňových školení s mladými ľuďmi a pracovníkmi s mládežou o téme trendy
●

1 analýza trendov na Slovensku, ktorá potvrdila ;prítomnosť trendov Zdravý životný štýl,
Hrdinovia s myšlienkou či “Osvietenectvo”, naopak trend Výrazného vzhľadu sa
u nás zatiaľ nepotvrdil

Projekt vznikol ako pokračovanie projektu Trendwatch. V tomto projekte sme overovali,
či sa európske trendy ukázali už aj v našom prostredí alebo nie. Vďaka tejto skúsenosti sme
sa rozhodli naučiť sa trendy mládeže zachytávať a tak pravidelne informovať o zmenách
v živote mladých ľudí.
Zámerom projektu bolo skvalitniť tvorbu opatrení mládežníckej politiky na jednotlivých
úrovniach. YouthWatch k tomu prispieva prostredníctvom
●

zvýšenia povedomia o aktuálnych potrebách mladých ľudí,
●

rozvojom kompetencií v oblasti zachytávania a analýzy trendov,
●

zlepšovaním spolupráce medzi tvorcami politík a aktérmi z oblasti práce s mládežou.

Jednou z prvých aktivít v roku 2019 boli verejné konzultácie s mladými ľuďmi v štyroch
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mestách, konkrétne Košice, Žilina, Banská Bystrica, Bratislava. Počas týchto konzultácií naša
belgická partnerská organizácia predstavila, čo sú trendy a vyskúšali sme si, ako sa zbierajú
a analyzujú. Okrem toho sme od mladých ľudí zisťovali, čo sú témy, ktorými žijú. Vďaka tomu
sme zozbierali dostatok dát, ktoré postupne spracúvame. Viac prezradíme v ďalšej výročnej
správe a priebežne na našom Facebook profile :)
Projekt bol finančne podporený v rámci programu Európskej komisie Erasmus+.

YoDel
Zapojení ľudia za YouthWatch:
Andrea Sihelská, Lucia Szórád, Marcela Hajtmánková, Tomáš Pešek
Koordinátor projektu: YouthWatch, V.I.A.C.
Partneri: AmCham, Embassy of the United states of America, Erasmus+, Deutsche
Telekom services Europe, IBM, IUVENTA, MŠVVaŠ SR, Nestlé
Trvanie projektu: 9.-10.4.2019
Cieľové skupiny: pracovníci s mládežou
Čo sa podarilo v roku 2019:
●1 dvojdňová konferencia YoDel
●

5 partnerov z biznisu sa aktívne zapojilo do projektu
●

4 zaujímavé workshopy
●

1 krst publikácie Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Žijeme v dobe zmien, ktoré sa neustále zrýchľujú. Množstvo zamestnaní zanikne
a väčšina takých, v ktorých mladá generácia strávi veľkú časť svojho života, ešte
ani neexistuje. Na čo teda máme mladých do budúcnosti pripravovať? Menia sa aj
spoločenské normy a to, ako dokážeme pracovať s mladými ľuďmi, veľmi ovplyvní, akú
spoločnosť budeme spoločne tvoriť. A tak potrebujeme s mladými držať krok, snažiť sa
porozumieť svetu, v ktorom žijú a hľadať a skúšať nové cesty a spôsoby, ako ich rozvíjať.
Preto sme vytvorili Konferenciu o nových prístupoch k mladej generácii - YoDel, kde v strede
záujmu stojí mladý človek a výzvy, ktoré práca s mladými ľuďmi prináša. Druhý ročník YoDel
sa niesol v téme inovácií a demokracie. Počas konferencie mali možnosť mladí ľudia získať
23

Realizované projekty - Trendy a potreby mládeže

podporu pre svoj projekt. Zoznam podporených mladých ľudí je dostupný na stránke
konferencie www.yodel.sk.
Konferencia bola spolufinancovaná z programu Európskej Únie Erasmus+ pre oblasť
mládeže a športu.

Komentáre od účastníkov:
„Ďakujem za možnosť zúčastniť sa tejto konferencie. Určite by som ju odporučil ďalším
pracovníkom s mládežou, aby si zažili túto atmosféru, načerpali inšpiráciu, stretli sa s tak
namotivovanými ľuďmi a pomohli k sieťovaniu organizácií,“
„Konferencie som sa zúčastnil prvýkrát a oceňujem, že sa na nej stretlo množstvo kľúčových
aktérov v práci s mládežou. Mohli sme si tak navzájom vymeniť skúsenosti a inšpirovať sa.
Ja osobne si odnášam z podujatia nové prístupy k mladej generácii, ktoré môžem využiť
v oblasti neformálneho vzdelávania,“
Prebrané z: http://www.ozviac.sk/event/yodel
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Štandardy kvality
práce s mládežou
Zapojení ľudia za YouthWatch:
Jana Miháliková, Tomáš Pešek
Čo sa podarilo v roku 2019:
●Počas prvého roku skupina vypracovala Návrh štandardov kvality v práci
s mládežou na pripomienkovanie.

Cieľom pracovnej skupiny bolo definovať štandardy kvality práce s mládežou na Slovensku.
Keďže YouthWatch pripravoval prieskum k tejto téme (viď vyššie “Dôkazy o mladých”)
a navyše je téma kvality jednou z našich prioritných oblastí, ktorej sa venujeme, boli sme
aktívnymi členmi pracovnej skupiny. Jej členovia vychádzali z realizovaného prieskumu,
ale navrhované kritériá a oblasti si upravujú podľa diskusie a argumentov zo stretnutí
a priebežných konzultácií. Skupina bude pokračovať aj v roku 2020. Viac informácií o skupine
je dostupné na stránke www.pracasmladezou.sk.

Konferencia Empower
- No uznaj!
Dňa 11.12.2019 sa uskutočnila konferencia “Empower - no uznaj”, ktorú organizovala Iuventa
- Slovenský inštitút mládeže. Jej cieľom bolo obnoviť medzisektorovú spoluprácu v oblasti
neformálneho vzdelávania v práci s mládežou vychádzajúcu z “Deklarácie o uznávaní
prínosov neformálneho vzdelávania”. Konferencia bola spojená s predstavením príkladov
dobrej praxe a oceňovaním ukážkových subjektov podporujúcich a poskytujúcich neformálne
vzdelávanie, ako aj projektov rozvíjajúcich neformálne vzdelávanie prostredníctvom
medzisektorovej spolupráce.
YouthWatch prezentoval metodickú príručku Šlabikár neformálneho vzdelávania a zároveň
sme sa pripojili k signatárom Deklarácie neformálneho vzdelávania.
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Prečo sme sa pripojili k signatárom:
DEKLARÁCIA o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
Vďaka aktivitám, ktoré realizujeme pre mladých ľudí, vidíme veľký prínos neformálneho
vzdelávania. Máme dôkazy o tom, že neformálne vzdelávanie formuje postoje mladých
ľudí, zvyšuje ich spoločenskú angažovanosť a tým prispieva k ich zvýšenej zodpovednosti
voči komunitám, v ktorých žijú. Nevieme s určitosťou povedať, ako sa bude meniť svet
a požiadavky trhu práce. Neformálne vzdelávanie však rozvíja tzv. univerzálne kompetencie
ako tímová spolupráca, schopnosť učiť sa, riešiť konfliktné situácie a ďalšie, ktoré sú osožné
v akejkoľvek oblasti života.
Prostredníctvom vzdelávania tých, ktorí pracujú s mladými, vnímame neustálu chuť
zvyšovať kvalitu aktivít pre mládež. Aj týmto prístupom chcú pracovníci s mládežou podporiť
uznanie svojej práce ďalšími sektormi a verejnosťou ako takou. K tomu sa pridávame aj my
a potvrdzujeme, že neformálne vzdelávanie v práci s mládežou je pre spoločnosť dôležité
a má svoje opodstatnené miesto v systéme vzdelávania.
Podpisom tejto deklarácie vyjadrujeme podporu neformálnemu vzdelávaniu v práci
s mládežou, uznávame jeho prínos pre mladých ľudí a podporujeme vytváranie nových
partnerstiev medzi rôznymi aktérmi v tejto oblasti.
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Hospodárenie v roku 2019
Súvaha k 31.12.2019 (v EUR)
STRANA AKTÍV
Iné pohľadávky (335AÚ + 378AÚ)
Pokladnica (211)

1 543
738

Bankové účty (221)

96 056

AKTÍVA SPOLU

98 337

STRANA PASÍV
Záväzky z obchodného styku (321)

375

Záväzky voči zamestnancom (331)

466

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)

280

Daňové záväzky (342)

32

Ostatné záväzky (379)

82 454

Výnosy budúcich období (384)

14 730

AKTÍVA SPOLU

98 337

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019 (v EUR)
NÁKLADY
Spotreba materiálu (501)

2 082

Cestovné (512)

2 424

Ostatné služby (518)
Mzdové náklady (521)
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie (524)

168 208
10 556
3 359

Kurzové straty (545)

131

Iné ostatné náklady (549)

146

NÁKLADY SPOLU

186 906

VÝNOSY
Tržby za vlastné výrobky (601)

138

Tržby z predaja služieb (602)

1 485

Prijaté dary (646)C

4 032

Iné ostatné výnosy (649)

37

Prijaté členské príspevky (664)

218

Dotácie (691)

131

NÁKLADY SPOLU
Výsledok hospodárenia
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186 906
0

Ľudia v YouthWatch
Predsedníctvo
Viliam Michalovič
Marcela Hajtmánková
Tomáš Pešek
Lucia Szórád
Ľubomíra Kertész (do 11.11.2019)
Eva Masárová (od 11.11.2019)

Kontrolná komisia
Jana Miháliková
Andrea Chudíková (do 11.11.2019)
Lucia Király Csajka (do 11.11.2019)
Alena Tomanová (od 11.11.2019)
Tibor Škrabský (od 11.11.2019)

Ďalší členovia
Světlana Offermann
Miloš Ondrášik
Kamila Zoľáková
Andrea Sihelská
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Partnerské organizácie
V roku 2019 sme spolupracovali s viacerými partnermi. Sme im vďační za prejavenú dôveru,
ktorú neustále preukazujú vzájomnou spoluprácou.

AmCham Slovakia (sk)
ANEV Asociace neformálního vzdělávání (cz)
Associazione Agrado (it)
Atmosféra (cz)
Budva Foundation (me)
Centrum voľného času Včielka (sr)
Deutsche Telekom services Europe
Development Center for Youth (rs)
Embassy of the United states of America
HA MOMENT (pt)
HUMAK (fi)
HYVÄRILLÄ (fi)
IBM Slovensko (sk)
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže (sk)
KEKS (se)
LUDUCRAFTS (sk)
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (sk)
Nestlé (sk)
PiNA (si)
Prázdninová škola Lipnice (cz)
Regionálne centrum mládeže Trenčín (sk)
Rodinné centrum Srdíčko (cz)
Stowarzyszenie Jeden Świat (pl)
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Partnerské organizácie
V roku 2019 sme spolupracovali s viacerými partnermi. Sme im vďační za prejavenú dôveru,
ktorú neustále preukazujú vzájomnou spoluprácou.

Team Mais (pt)
The Coalition of Youth Organizations SEGA (mk)
Trade Union of Administration and Justice (me)
Trade Union of Administration of Republika Srpska (ba)
Trade Union of Administration of the Republic of Serbia (rs)
Trendwolves (be)
University of Rijeka - Center for Advanced Studies for SEE (hr)
V.I.A.C. (sk)
Trade Union of UPOZ (mk)
Citizens’ Association Trade Union Education Center (ba)

Ako nás môžete podporiť
Využívajte naše odborné dokumenty a odkazujte na nás a na našu webovú stránku.
Sledujte náš Facebook profil a zúčastnite sa našich podujatí.
Oslovte nás, ak hľadáte partnera pre projekt - každú ponuku dôsledne zvážime.
Neváhajte s nami konzultovať vaše nápady a idey - poradíme vám, ako ich ďalej rozvíjať.
Ak viete o požadovanej službe, pre ktorú sme správny adresát, budeme radi, ak nás na ňu
upozorníte.
●Podporiť nás môžete aj finančne - napríklad venovaním 2% z daní.
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