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Úvodné slovo
Milí priatelia,
 
aj my sme v roku 2020 mnoho vecí museli prispôsobiť novým podmienkam. Školenia, na ktorých sme sa stretávali 
s ľuďmi nadšenými pre prácu s mládežou, odrazu nebolo možné organizovať tradičnou interaktívnou formou 
osobných stretnutí. Čo bolo možné posunúť na neskôr, to sme odsunuli, čo bolo možné realizovať online, na to 
sme sa sústredili. Tou správnou náplasťou na nepokoj spôsobený nedostatkom osobných stretnutí bola online 
konferencia YoDel, z ktorej úspešného priebehu máme veľkú radosť.
 
Čas strávený v online priestore sme sa snažili využiť na maximum. Vďaka úsiliu členiek a členov nášho združenia 
sa podarilo doplniť sieť mladých ľudí, ktorí nám pomáhajú identifikovať trendy života mládeže na Slovensku. 
Podrobnosti aj o tomto projekte nájdete v tejto výročnej správe, popis vybraných trendov života mladých zas na 
našom webe.
 
Uplynulý rok priniesol okrem ťažkostí aj nové výzvy. Úspešne sme ich zvládli, za čo patrí vďaka najmä mojim 
kolegyniam a kolegom v YouthWatch. Celý náš tím je vďačný spoľahlivým partnerom, ktorí boli ochotní hľadať 
spolu s nami cesty, ako veci robiť inak. Aj preto sa tešíme na nové projekty a nové partnerstvá. Veríme, že sa máte 
na čo tešiť aj vy.

Viliam Michalovič
predseda občianskeho združenia YouthWatch
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Vízia

Misia

Našou víziou sú mladí ľudia, ktorí aktívne spoluvytvárajú 
svet okolo seba, sú vnímaní ako dôležitá súčasť spoločnosti  

a sú náležite podporovaní.

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.
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Čomu sa venujeme

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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YouthWatch 
v roku 2020 v číslach

10

členov

14

partnerov

7

realizovaných
projektov

4

realizované 
školenia

59

zapojených
účastníkov

15

realizovaných
workshopov

124

zapojených 
účastníkov

1
realizovaná 
konferencia

120
zapojených 
účastníkov

5

analyzovaných 
trendov mládeže

2

účasti na aktivitách 
iných organizácií
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Realizované 
projekty
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Kvalita práce s mládežou

Zapojení ľudia za YouthWatch: Alena Tomanová, Světlana Offermann, Tomáš Pešek, Marcela Hajtmánková

Koordinátor projektu: YouthWatch

Partneri: Asociace neformálního vzdělávání 

Trvanie projektu: 1.9.2019 – 31.8.2022

Cieľové skupiny: pracovníci s mládežou, pedagogickí pracovníci, zástupcovia biznis sektoru

Čo sa podarilo v roku 2020:

 čiastočne transformovať vzdelávanie Marker CS do online podoby

Marker next level

Opis projektu:

Projekt vychádza zo skúseností s dlhodobým školením pre pracovníkov s mládežou Marker CS, ktoré je zamerané 

na osvojenie metodiky neformálneho vzdelávania. Projekt má dve samostatné línie, pričom prvá sa orientuje na 

vytvorenie podmienok pre dlhodobú udržateľnosť školenia Marker CS (nezávislosť na grantových schémach)

prostredníctvom rozvíjania partnerstiev s firmami. Druhá línia prináša tento produkt cieľovej skupine pedagógov 
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ako školenie „Marker do škôl”. Taktiež chceme posilniť ďalší rozvoj pracovníkov s mládežou a ako doplnok k 

dlhodobému školeniu Marker CS plánujeme realizovať krátkodobé nadstavbové školenia Marker CS upgrade na 

témy: Dopady vzdelávacích aktivít a Inovatívne prístupy v práci s mládežou. 

V roku 2020 sme realizovali školenie Marker CS vol. 4, ktoré bolo čiastočne transformované do online podoby. 

Okrem toho sme intenzívne pripravovali metodické podklady na školenie „Marker do škôl” ako aj podklady na 

spoluprácu s biznis sektorom. Kvôli pandemickej situácii sme niektoré aktivity projektu posunuli na rok 2021.

Projekt podporili: 

Projekt je podporený z grantového programu EÚ Erasmus+
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Kvalita práce s mládežou

Zapojení ľudia za YouthWatch: Alena Tomanová, Jana Miháliková, Lucia Szórád, Tomáš Pešek, Viliam Michalovič

Koordinátor projektu: ANEV

Partneri: Centrum voľného času Včielka, Rodinné centrum Srdíčko, Středisko volného času Déčko Náchod, Youth-

Watch, V.I.A.C.

Trvanie projektu: 1.2.2019 – 31.8.2021

Cieľové skupiny: organizácie vykonávajúce priamu prácu s mládežou

Čo sa podarilo v roku 2020:

 2 partnerské stretnutia

Youth Work Quality Focus

Opis projektu:

Projekt je zameraný na zavedenie systému merania kvality v organizáciách pracujúcich s mládežou. Cez 

nastavenie a implementáciu tohto systému si dávame za cieľ zvýšiť úroveň a dopad aktivít zapojených organizácií. 

Okrem toho chceme zistiť, na akom spoločnom základe stojí systém kvality zapojených organizácií, a ako by 

mohli byť postavené národné rámce kvality práce s mládežou v Českej republike a na Slovensku. Realizáciou 
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projektu otvárame diskusiu o meraní kvality v práci s mládežou v česko-slovenskom kontexte a motivujeme ďalšie 

organizácie pracujúce s mládežou, aby sa do tohto procesu zapojili.

V roku 2020 partnerské organizácie s našou mentorskou podporou identifikovali, testovali a vyhodnocovali 

stanovené indikátory kvality pre svoju organizáciu. Tento proces ako i spoločné prieniky v téme kvality  

v zapojených partnerských organizáciách budú podkladom pre publikáciu, ktorá vznikne ako výstup projektu  

v roku 2021.

Projekt podporili: 

Projekt je podporený z grantového programu EÚ Erasmus+
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Občianstvo a aktivita

Zapojení ľudia za YouthWatch: Tomáš Pešek, Alena Tomanová, Lucia Szórád

Koordinátor projektu: Prázdninová škola Lipnice

Partneri: YouthWatch, Mesto Nitra, PetrKlíč help, CREX 

Trvanie projektu: 1.7.2020 – 30.6.2023

Cieľové skupiny: mladí ľudia vo veku 13 – 17 rokov, pedagógovia základných a stredných škôl,  

pracovníci s mládežou

Čo sa podarilo v roku 2020:

 prvé stretnutie partnerov 

 upraviť plán projektu kvôli pandemickej situácii v oboch krajinách

 prípravné práce na tvorbe metodiky dvojdňového vzdelávania a nadväzujúcich aktivít

Demohráč
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Opis projektu:

Česko-slovenský projekt DemoHRÁČ realizujeme v rokoch 2020 – 2023 a prepája päť slovenských a českých 

organizácií. Zámerom projektu je rozvíjať a posilniť občianske kompetencie mladých ľudí, aby si uvedomili 

riziká nedemokratických režimov v kontexte aktuálneho diania v spoločnosti, svoju rolu v udržiavaní a podpore 

demokracie a zvýšili svoj záujem aktívne sa zapájať do diania v spoločnosti. 

V rámci projektu vytvoríme metodiku vzdelávania k výchove k občianstvu a demokracii pre mládež s využitím 

metód neformálneho vzdelávania, zážitkovej pedagogiky a larpu (live-action role playing). Pedagógov a 

pracovníkov s mládežou vyškolíme, ako s touto metodikou pracovať. Vzdelávanie niekoľkokrát otestujeme na 

školách v Nitre a Kroměříži a jeho funkčnosť overíme dopadovou analýzou. 

Projekt podporili: 

Projekt je podporený z grantového programu EÚ Erasmus+
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Trendy a potreby mládeže

Zapojení ľudia za YouthWatch: Alena Tomanová, Lucia Szórád, Soňa Turanová, Tomáš Pešek

Koordinátor projektu: YouthWatch

Partneri: BrusselsAVenir

Trvanie projektu: 1.11.2020 – 30.6.2023

Cieľové skupiny: mladí ľudia, pracovníci s mládežou, ľudia s rozhodovacou právomocou, pedagógovia, rodičia, 

širšia verejnosť

Čo sa podarilo v roku 2020:

 príprava informačnej kampane ohľadom projektu pre verejnosť 

Budúcnosť mládeže v roku 2035

Opis projektu:

Projekt je zameraný na podporu a posilnenie postavenia mládeže v spoločnosti. Počas projektu budeme 

realizovať kvalitatívny prieskum a vzdelávacie aktivity s cieľom zistiť od mladých ľudí ich predstavy o budúcnosti 
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v roku 2035, resp. ako by mohla vyzerať budúcnosť mladých ľudí v roku 2035. V projekte budeme využívať 

inovatívne metódy. Naším zámerom je najmä zmeniť premýšľanie a paradigmy, ako s mladými ľuďmi pracujeme. 

Projekt sa sústredí na to, ako pracovať so želanými predstavami, vytvárať ich a projektovať, nechať mladých ľudí 

(ale aj verejnosť), aby si dovolili takéto predstavy vôbec vytvoriť a to je prvý krok k tomu, aby sa mohli naplniť. A 

nečakať iba na to, že budúcnosť príde, ale začať ju aktívne spoluvytvárať. 

Projekt podporili: 

Projekt je podporený z grantového programu EÚ Erasmus+
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Trendy a potreby mládeže

Zapojení ľudia za YouthWatch: Alena Tomanová, Jana Miháliková, Lucia Szórád, Tomáš Pešek

Koordinátor projektu: YouthWatch

Spolupracovníčka: Soňa Turanová

Partneri: Trendwolves

Trvanie projektu: 1.2.2019 – 30.6.2021

Cieľové skupiny: pracovníci s mládežou, tvorcovia politík

Čo sa podarilo v roku 2020:

Vytvorili sme:

 príspevky na našej stránke o 3 trendoch v živote mladých ľudí

 2 prieskumy o prežívaní mladých ľudí v čase epidémie

 3 prezentácie identifikovaných trendov

TrendWatch Youth 
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Opis projektu:

Projekt vznikol ako pokračovanie projektu Trendwatch. V tomto projekte sme overovali, či sa európske trendy 

prejavili aj v slovenskom kontexte. Na základe tejto skúsenosti sme sa rozhodli naučiť sa trendy mládeže sami 

zachytávať a pravidelne tak informovať o zmenách v životoch mladých ľudí. Zámerom projektu TrendWatch 

Youth bolo skvalitniť tvorbu opatrení mládežníckej politiky na jednotlivých úrovniach. Prispievame k tomu 

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.

V priebehu roka sme pracovali na zbere nových dát, ich analýze a identifikovaní piatich trendov, z toho sme 

dvakrát mapovali prežívanie mladých ľudí počas epidémie COVID-19. Získané informácie sme šírili na podujatiach 

YoDel, pre organizáciu Rada mládeže Prešovského kraja a Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Postupne sme začali zbierať aj odporúčania, ako na identifikované trendy reagovať v oblasti práce s mládežou.

Projekt podporili: 

Projekt je podporený z grantového programu EÚ Erasmus+

Všetky výstupy sú voľne prístupné na našej webovej stránke: 

https://youthwatch.sk/trendy/
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Trendy a potreby mládeže

Zapojení ľudia za YouthWatch:  Světlana Offermann, Alena Tomanová, Tomáš Pešek, Jana Miháliková

Koordinátor projektu: YouthWatch

Spolupracovníčka: Soňa Turanová

Partneri: Trendwolves

Trvanie projektu: 1.1.2020 – 31.3.2021

Cieľové skupiny: pracovníci s mládežou a zástupcovia samospráv

Čo sa podarilo v roku 2020:

 1 vzdelávanie Trendspotterov

 14 cyklov školení pre mladých ľudí

 1 webinár o trende Slovatch

 vytvorili sme analýzu strategických dokumentov Bratislavského samosprávneho kraja so zameraním na oblasť 

mládeže

Trendspotting 
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Opis projektu:

Momentálne neexistuje žiaden aktér v oblasti práce s mládežou, ktorý by systematicky mapoval aktuálny životný 

štýl a trendy v živote mladých ľudí. Ide pritom o dôležité údaje, ktoré umožňujú lepšie porozumieť súčasnému 

životu mladých ľudí a sú cenné pre všetkých, ktorí s mladými ľuďmi pracujú či tvoria politiky na miestnej, 

regionálnej či národnej úrovni. Naším cieľom bolo vytvoriť sieť mladých ľudí tzv. trendspotterov, aby sme mohli 

získavať aktuálne dáta o mládeži na pravidelnej báze, analyzovať ich a komunikovať ich aj smerom k záujemcom  

o trendy mládeže.

Počas implementácie projektu v roku 2020 sme zverejnili výzvu na prihlásenie mladých ľudí do siete 

Trendspotterov. S prihlásenými mladými ľuďmi sme realizovali školenie, pravidelné webináre, semináre a 

individuálne stretnutia. 

Okrem toho v roku 2020 prebehla analýza strategických dokumentov Bratislavského samosprávneho kraja a jeho 

obcí za účelom identifikovania oblastí, ktoré sa týkajú mládeže a ku ktorým Trendspotteri vedia dať samosprávam 

konkrétne odporúčania.

Projekt podporili: 

Projekt je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 

2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.



21

Komentáre od účastníkov:

„V súčasnej dobe je dôležité mať priestor, kde môže mladý človek zdieľať svoje názory a zároveň byť s nimi 

konfrontovaný. Pre mňa je týmto priestorom skupina Trendspotterov.” - Maty

„Vďaka Trendspotterom môj čas strávený na internete nie je zbytočný. Spoznala som nové veci, veľa sa 

dozvedela a rozšírili sa mi obzory.” - Klára

„Spoznal som veľa ľudí s inými záujmami, oblasťami práce či štúdia. To z našej skupiny robí zaujímavú, cuz 

we’re just a bunch of crackheads . Odporúčam každému pridať sa k nám, spestriť skupinu a dozvedať sa o 

najaktuálnejších trendoch.” - Kevin

„Ach, čo všetko som vďaka projektu získala! Nekonečno pohľadov na témy, ktoré sú mi bližšie aj vzdialenejšie, 

nový spôsob vnímania konania mladých, no najmä partiu plnú skvelej energie.” - Kamila
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Trendy a potreby mládeže

Zapojení ľudia za YouthWatch:  Tomáš Pešek, Světlana Offermann, Alena Tomanová, Lucia Szórád, Jana 

Miháliková, Tibor Škrabský

Koordinátor projektu: YouthWatch, V.I.A.C.

Spolupracovníčka: Soňa Turanová

Partneri: Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, MŠVVaŠ 

SR

Trvanie projektu: 20. – 21.10.2020

Cieľové skupiny: pracovníci s mládežou

Čo sa podarilo v roku 2020:

 prvýkrát online formát konferencie, 120 účastníkov

 2 interaktívne prednášky, 2 workshopy a 1 diskusia

 dobrá kombinácia inšpirácií z biznisu aj z prostredia rozvoja mládeže

 na workshope, ktorý viedla naša organizácia o trendoch mládeže, bolo 71 účastníkov

Konferencia YoDel
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Opis projektu:

Tretí ročník konferencie YoDel o inovatívnych prístupoch v práci s mládežou sme aj pod vplyvom okolností po 

prvýkrát realizovali online. 

Situácia, v ktorej sa práca s mládežou ocitla na jar tohto roku, dovolila vytvoriť v organizáciách priestor na reflexiu 

toho, či to, čo ako organizácie robíme a ako to robíme, je efektívne, má zmysel a smeruje k dosiahnutiu našich 

cieľov. Pod vplyvom tejto reflexie mnohé organizácie v práci s mládežou a pracovníci s mládežou prechádzajú 

zmenou. Sme to však my, kto zmenu riadi, alebo riadi zmena nás? Aj preto sme ako tému tohtoročnej konferencie 

zvolili tému ZMENA. 

Na konferenciu sa prihlásilo viac ako 100 účastníkov. ktorí si vypočuli zaujímavých speakrov z firemného 

prostredia - Andreja Orogvániho s témou zmeny v korporátnom prostredí a Michaelu Svrčkovú s agilitou vo 

VUCA svete. Z prostredia rozvoja mládeže vystúpila Miroslava Duranková s charakterovým vzdelávaním a Alena 

Tomanová s aktuálnymi trendmi v životnom štýle mladých. Bonusovou témou bol rozhovor s Petrom Lenčom, 

novým generálnym riaditeľom organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a zmenách, ktoré pripravuje. 
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Participácia 
na aktivitách 
iných organizácií
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Participácia na aktivitách iných organizácií

Zapojení ľudia za YouthWatch: Alena Tomanová

Popis: Rada mládeže Prešovského kraja v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom realizovala online 

konferenciu pre žiacke školské rady na tému aktivizmus mladých. Boli sme pozvaní ako jeden z rečníkov, aby 

sme mladým ľuďom a koordinátorom žiackych školských rád predstavili aktuálny trend mladých ľudí pod názvom 

„Politický aktiMYzmus”. Na konferencii sa zúčastnilo 75 účastníkov, ktorí nám dali veľmi pozitívne ohlasy na náš 

vstup a zároveň sa rozvinula chatová diskusia s mnohými mladými ľuďmi, ktorých naša téma zaujala.

Prezentácie pre RMPK



28

Participácia na aktivitách iných organizácií

Zapojení ľudia za YouthWatch: Alena Tomanová, Tomáš Pešek

Popis: Združenie kresťanských spoločenstiev mladých v spolupráci s YouthWatch zrealizovalo online inšpiratívne 

stretnutie na tému aktuálnych trendov v životnom štýle mladých ľudí pre vedúcich spoločenstiev. Takmer 30 

účastníkom sme odprezentovali naše aktuálne zistenia a spoločne sme diskutovali o možnostiach, ako môže na 

aktuálne trendy a potreby mladých ľudí práca s mládežou reagovať.

Prezentácie pre ZKSM
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Hospodárenie v roku 2020

Strana aktív

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ)

Iné pohľadávky (335AÚ + 378AÚ)

Pokladnica (211)

Bankové účty (221)

Náklady budúcich období

AKTÍVA SPOLU

2 882

124

64

93 585

1 440

98 095

Súvaha k 31.12.2020 (v EUR)
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Strana pasív

Záväzky z obchodného styku (321)

Záväzky voči zamestnancom (331)

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)

Daňové záväzky (342)

Ostatné záväzky (379)

Výnosy budúcich období (384)

PASÍVA SPOLU

660

933

588

133

82 699

13 082

98 095

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020 (v EUR)

Náklady

Spotreba materiálu (501)

Cestovné (512)

Ostatné služby (518)

Mzdové náklady (521)

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie (524)

Iné ostatné náklady (549)

NÁKLADY SPOLU

356

969

54 478

9 526

3 353

63

68 745
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Výnosy

Tržby za vlastné výrobky (601)

Tržby z predaja služieb (602)

Prijaté dary (646)

Iné ostatné výnosy (649)

Prijaté členské príspevky (664)

Dotácie (691)

VÝNOSY SPOLU

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

2 882

1 860

2 829

323

399

60 452

68 745

0
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Ľudia v YouthWatch

Predsedníctvo
Viliam Michalovič

Marcela Hajtmánková

Tomáš Pešek

Lucia Szórád

Eva Masárová (do 05.12.2020)

Světlana Offermann (od 05.12.2020)

Kontrolná komisia
Jana Miháliková

Alena Tomanová 

Tibor Škrabský 

Ďalší členovia
Miloš Ondrášik
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Partnerské organizácie

V roku 2020 sme spolupracovali s viacerými partnermi. Sme im vďační za prejavenú dôveru, ktorú neustále 

preukazujú vzájomnou spoluprácou.

ANEV Asociace neformálního vzdělávání (Česká 

republika)

BrusselAVenir (Belgicko)

Centrum voľného času Včielka (Slovenská 

republika)

CREX (Česká republika)

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže (Slovenská 

republika)

Mesto Nitra (Slovenská republika)

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu 

Slovenskej republiky (Slovenská republika)

PetrKlíč help (Česká republika)

Prázdninová škola Lipnice (Česká republika)

Rodinné centrum Srdíčko (Česká republika)

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho 

kraja (Slovenská republika)

Středisko volného času Déčko (Česká republika)

Trendwolves (Belgicko)

V.I.A.C. (Slovenská republika)
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Ako nás
 môžete podporiť?

Využívajte naše odborné dokumenty a odkazujte na nás a na našu webovú stránku.

Sledujte náš Facebook profil a Instagram profil, 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 alebo darcovstvom.

www.youthwatch.sk

http://www.youthwatch.sk

