
Kvalita v práci s mládežou 
na Slovensku

Kvalitná organizácia / skupina, ktorá sa venuje 
mladým ľuďom, je taká, ktorá:

zodpovedá 
potrebám 

mladých ľudí

je otvorená, 
priateľská, 
prijímajúca 
a ústretová

29,9 % 22,1 %

rozvíja potenciál 
mladých a 

ponúka nové 
príležitosti

19,5 %

vyznačuje sa 
odbornosťou, 

neustále 
napreduje a 
vzdeláva sa

16,9 %

má
 kvalitných ľudí, 
profesionálov

16,9 %

* Podľa vlastnej charakteristiky 77 respondentov

pružne reaguje 
na meniace 
sa potreby 
mladých,

aj spoločnosti 
ako takej

mladí ľudia si tu 
môžu uvedomiť 

množstvo 
príležitostí

54,5 % 51,9 %

vedúci sa k 
mladým ľuďom 

správajú 
otvorene, 
priateľsky,

ako rovnocenný 
partner

50,6 %

je dostupná 
komukoľvek 

bez ohľadu na 
jeho zdravotnú, 

kultúrnu
alebo sociálnu 

situáciu

49,4 %

aktivity sú pre 
mladých ľudí 
atraktívne - 

zodpovedajú 
potrebám
dnešných 

mladých ľudí

46,8 %

Najdôležitejšie vlastnosti kvalitnej organizácie / skupiny sú:

* 77 respondentov vyberalo z možností



Kvalita v práci s mládežou 
na Slovensku
niekoľko zistení zo štrukturovaných rozhovorov s OIS 
(organizácie, inštitúcie a skupiny), ktoré pracujú s mládežou

Vedenie a fungovanie Stratégia a plánovanie

Cielená komunikácia vízie, 
poslania a hodnôt dovnútra,
ale aj smerom von zväčša nie 
je bežnou súčasťou fungovania 
OIS.

Zapájanie samotných mladých 
ľudí do priamej formulácie a 
pripomienkovania vízie, poslania 
a hodnôt je tiež obmedzené 
(s výnimkou servisných 
organizácií).

Možnosť dospelých 
ovplyvňovať, kam sa OIS 
posunie v budúcnosti, sa 
ukázala výrazne vyššia než u 
samotných mladých ľudí

Zmeny a inovácie si môžu OIS 
zafinancovať z bežných zdrojov 
len výnimočne, spravidla 
musia získať dodatočné zdroje. 
Dopad, význam či efektivita 
zmeny/inovácie sa zväčša 
nevyhodnocuje.

programy neformálneho 
vzdelávania (NFV)

Neexistuje jednotné chápanie, 
čo pod programom NFV 
rozumieme. 

Všetky OIS mali jasnú predstavu, 
aké kompetencie by mali 
dnešní mladí ľudia mať (najmä 
komunikácia, kritické myslenie, 
riešenie konfliktov, asertivita, 
iniciatívnosť, aktivizmus).

Otvorenosť programov NFV 
je deklarovaná, no v praxi 
rôzne chápaná. Niektoré OIS to 
vnímajú ako uľahčenie prístupu 
k svojim aktivitám, najmä 
znížením/odpustením poplatkov 
Väčšina OIS si uvedomuje, že 
pri ďalších znevýhodneniach 
(najmä zdravotných) nie sú 
dostatočne pripravení a nevedia 
zaručiť rovnaký prístup/rovnaké 
podmienky, ako pre mladých 
bez znevýhodnenia.


