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Úvodné slovo
Milí priatelia,
patríte k tým, čo si myslia, že mladí ľudia sú dnes iní, než sme boli my? Sebavedomejší, cieľavedomejší, lepší?
Alebo sú to skôr lenivci a ignoranti? Myslíte si tiež, že sú studnicou inšpirácií, neprebádaným vesmírom a že
potrebujú pomoc a radu? Čokoľvek si o mladých ľuďoch myslíme, chceme ich lepšie poznať a pochopiť. Aspoň
my v YouthWatch sa o to snažíme a ďakujeme všetkým, ktorí sa o to snažia spolu s nami.
Sme vďační za inšpiratívne partnerstvá a za čas, kedy sa môžeme podeliť s informáciami o výsledkoch nášho
snaženia. Ak ste nemali príležitosť stretnúť sa a niektorým z našich členov a diskutovať o kvalite v práci
s mládežou, trendoch v životoch mladých ľudí, či ich budúcnosti, nájdite si chvíľu na oboznámenie sa s našimi
projektmi. Budeme radi, ak sa stretneme osobne, napríklad na konferencii YoDel, či niektorom z multiplikačných
podujatí, ktoré pravidelne v rámci projektov organizujeme.
Samozrejme, že sme k dispozícii online, tak to už v dnešnej dobe chodí. Aj keď si radšej potrasieme rukou,
vypijeme spolu kávu a zafilozofujeme pritom o rozdieloch medzi generáciami. Hlavne nech nás neomrzí posúvať
sa vpred, skúmať, analyzovať, informovať a pomáhať. Držme si palce!

Viliam Michalovič
predseda občianskeho združenia YouthWatch
3

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.
4

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.

5

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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Marker next level

Kvalita práce
s mládežou

Školenia neformálneho vzdelávania
pre pracovníkov s mládežou a pre učiteľov
Zapojení ľudia za YouthWatch: Světlana Offermann, Tomáš Pešek, Alena Tomanová
Koordinátor projektu: YouthWatch
Partneri: Asociace neformálního vzdělávání
Trvanie projektu: september 2019 – august 2022
Cieľové skupiny: pracovníci s mládežou, pedagogickí pracovníci, zástupcovia biznis sektoru
Čo sa podarilo v roku 2021:
začať už 5. edíciu školenia pre pracovníkov s mládežou a úspešne realizovať jeho prvé dve fázy prezenčne
úspešne začať pilotný projekt Marker do škôl pre učiteľov a zrealizovať jeho prvé dve fázy na Slovensku
i v Českej republike
zrealizovať vzdelávanie Marker EduScrum
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Opis projektu:
Projekt vychádza zo skúseností s dlhodobým školením pre pracovníkov s mládežou Marker, 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 aj mimo finančnej podpory grantových schém
v spolupráci s biznis sektorom. Druhá línia prináša tento produkt cieľovej skupine pedagógov ako školenie Marker
do škôl. Taktiež chceme posilniť ďalší rozvoj pracovníkov s mládežou a ako doplnok k dlhodobému školeniu
Marker plánujeme realizovať krátkodobé nadstavbové školenia Marker upgrade na témy: Dopady vzdelávacích
aktivít a Inovatívne prístupy v práci s mládežou.
V roku 2021 sme pre pandémiu museli školenie Marker vol. 4 uzavrieť ako nedokončené. Neustále posúvanie
druhej fázy pre pandémiu a nemožnosť sa takmer celý rok stretnúť ovplyvnili skupinovú dynamiku natoľko, že
sme sa po dohode s účastníkmi rozhodli školenie ukončiť. Zároveň sme však záujemcom umožnili pokračovať
s novou skupinou v piatej edícii Marker vol. 5, z ktorej sa nám v tomto roku podarilo realizovať dve fázy. Okrem
toho sme v lete spustili aj školenie Marker do škôl. Pandémia nás opäť prinútila k určitým úpravám a plánované
prvé školenie neprebehlo ako československé, no uskutočnilo sa paralelne v oboch krajínách a obe skupiny sa
stretli iba v online prostredí.
Línia oslovovania potenciálnych partnerov z biznisu tiež prešla viacerými úpravami, keďže pandémia veľmi
ovplyvnila aj situáciu mnohých firiem. Veríme, že v roku 2022 sa dopracujeme k zmysluplným výsledkom,
zodpovedajúcim aktuálnej situácii.
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Projekt podporili:
Projekt je podporený z grantového programu EÚ Erasmus+

Marker mi v mnohom otvoril oči. Naučila som sa veľa nových
teoretických aj praktických informácií, ale zároveň veľa o sebe.
Školenie ma už po prvej časti posunulo vpred profesionálne, ale
aj osobnostne. Priznám sa, že som sama prekvapená, že malo na
mňa až takýto efekt. Ak chce človek nadobudnúť nové poznatky
o práci s mládežou a zlepšiť sa v nej, tak mu Marker odporúčam.
A ak do toho pôjdete, ako bonus sa možno dozviete niečo nové aj
o sebe a spoznáte nových ľudí, od ktorých sa môže veľa naučiť,
navzájom sa inšpirovať a nadviazať s nimi nové spolupráce,
prípadne priateľstvá.

“

Olívia
účastníčka školenia Marker vol.5
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Youth Work Quality Focus

Kvalita práce
s mládežou

Zavádzanie systému merania kvality
do organizácií pracujúcich s mládežou
Zapojení ľudia za YouthWatch: Jana Miháliková, Viliam Michalovič, Tomáš Pešek, Lucia Szórád, Alena Tomanová
Koordinátor projektu: ANEV
Partneri: Centrum voľného času Včielka, KEKS, Rodinné centrum Srdíčko, Středisko volného času Déčko Náchod,
YouthWatch, V.I.A.C.
Trvanie projektu: február 2019 – december 2021
Cieľové skupiny: organizácie vykonávajúce priamu prácu s mládežou
Čo sa podarilo v roku 2021:
publikácia Cesta za kvalitou – Ako na kvalitu v práci s mládežou
Česko-slovenská online konferencia
2 Workshopy Kvalita naživo
1 Okrúhly stôl Kvalita naživo
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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 projektu sme
otvorili diskusiu o meraní kvality v práci s mládežou v česko-slovenskom kontexte a motivovali ďalšie organizácie
pracujúce s mládežou, aby sa do tohto procesu zapojili.
V roku 2021 bola dokončená publikácia prípadových štúdií zapojených organizácií s názvom Cesta za kvalitou –
Ako na kvalitu v práci s mládežou. Realizovali sme viaceré multiplikačné podujatia, v online formáte aj s účasťou
Jonasa Agdura. Vďaka online formátu sa nám podarilo pritiahnuť širokú škálu účastníkov z rôznych oblastí práce
s mládežou z rôznych kútov Čiech a Slovenska.
Vo forme osobných stretnutí sme realizovali workshopy pre pracovníkov s mládežou v Bratislave a v Košiciach
a okrúhly stôl pre zástupcov samospráv či ministerstva školstva v Bratislave.
Projekt podporili:
Projekt je podporený z grantového programu EÚ Erasmus+
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The Future is now

Kvalita práce
s mládežou

Informácie o živote mladých ľudí
a rozvoj kompetencie Future literacy
Zapojení ľudia za YouthWatch: Maty Mihaľko, Alena Tomanová, Soňa Turanová
Koordinátor projektu: YouthWatch
Partneri: BrusselAVenir (Belgicko), Plurality University Network (Francúzsko)
Trvanie projektu: november 2021 – november 2024
Cieľové skupiny: mladí ľudia, pracovníci s mládežou, osoby s rozhodovacou právomocou
Čo sa podarilo v roku 2021:
S

spustiť projekt, online stretnutia s cieľom spoločne naplánovať prvé aktivity vo forme školenia pre členov
zapojených organizácií o kompetencii future literacy

Opis projektu:
Projekt má dve navzájom prepojené línie. Zámerom projektu je prinášať aktuálne informácie o živote generácie Z (a Alfa). Počas projektu budeme identifikovať a prinášať trendy mládeže ako aj aktuálne zmeny v životoch
mladých ľudí. Chceme tak doplniť dáta a výskumy o mládeži, ktoré sú momentálne k dispozícii. Naším zámerom
17

je lepšie porozumieť životu mladých ľudí a citlivo o tejto
téme zvýšiť povedomie. Chceme tiež priniesť odporúčania, príklady dobrej praxe a inovácie, ktoré môže sektor
mládeže využiť a reagovať tak na aktuálne zmeny.
Druhá línia projektu je zameraná na rozvoj kompetencie
future literacy, ktorú UNESCO uznalo ako kompetenciu 21.
storočia. Počas projektu vytvoríme a odskúšame metodiku na rozvoj kompetenecie future literacy a ďalšie nástroje pre mládež s cieľom zlepšiť prípravu mladých ľudí na
budúcnosť a zvýšiť kompetencie pre budúcnosť. Zároveň
chceme sektoru mládeže odovzdať všetky naše zistenia,
ako s touto kompetenciou pracovať a ako ju rozvíjať.
Projekt podporili:
Projekt je podporený z grantového programu EÚ
Erasmus+
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Demohráč

Občianstvo
a aktivita

Výchova k občianstvu a demokracii cez zážitkové vzdelávanie
Zapojení ľudia za YouthWatch: Jana Miháliková, Lukáš Michal, Miloš Ondrášik, Tomáš Pešek, Lucia Szórád, Soňa
Turanová
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 2021:
začať s tvorbou metodiky dvojdňového vzdelávania a nadväzujúcich aktivít
začať s tvorbou dopadovej analýzy
školenie pre pracovníkov s mládežou zo zapojených projektových partnerov
1 z 8 pilotných školení

19

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.
V roku 2021 sme začali pracovať na metodike dvojdňového vzdelávania a nadväzujúcich aktivít. Realizovali sme
prvé školenie pre pracovníkov s mládežou zo zapojených organizácií, na ktorom sa úspešne odskúšala pracovná
verzia metodiky. Taktiež sa začalo pracovať na dopadovej analýze, v ktorej bol stanovený postup overovania
dopadov metodiky a samotný dotazník. Z dôvodov pokračujúcej pandémie ochorenia COVID-19 však nemohla
byť metodika zatiaľ úplne overená, keďže z plánovaných 8 pilotných školení sa uskutočnilo iba jedno. V tomto
roku prebehlo ďalšie stretnutie partnerov, na ktorom sa preberal doterajší a nasledujúci priebeh projektu.
Projekt podporili:
Projekt je podporený z grantového programu EÚ Erasmus+
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“

Bolo mi tu úžasne a veľa som sa dozvedela. Zo školenia odchádzam
s tým, že som rada, že môžem žiť v demokratickej krajine, v ktorej
máme možnosť vyjadriť svoje názory.
Nella, 13

“

účastníčka školenia

21

Budúcnosť mládeže
v roku 2035

Trendy
a potreby
mládeže

Zvýšenie participácie mládeže a posilnenie postavenie mládeže
v spoločnosti prostredníctvom vytvárania príbehov z budúcnosti
Zapojení ľudia za YouthWatch: Maty Mihaľko, Alena Tomanová
Stážistka/Spolupracovníčka: Ema Molnárová
Koordinátor projektu: YouthWatch
Partneri: BrusselAVenir (Belgicko)
Trvanie projektu: november 2020 – jún 2023
Cieľové skupiny: mladí ľudia, pracovníci s mládežou, ľudia s rozhodovacou právomocou, pedagógovia,
rodičia, širšia verejnosť
Čo sa podarilo v roku 2021:
zistiť, čo je urgentná téma mladých súčasnosti a budúcnosti, na ktorú by sme sa mali zamerať a vytvoriť z nej
výskumnú otázku, ktorej sa budeme ďalej venovať
spustiť informačnú kampaň „Pohnoj svoju budúcnosť”
22

rozhovory so siedmimi expertmi z oblasti práce s mládežou o vynárajúcich sa témach a dôležitých potrebách
mládeže
spracovať vybrané oblastí mládeže mesta Bratislava z dostupných dát z www.opendata.bratislava.sk
spracovať výstup, ktorý poukazuje na to, prečo sme si vybrali oblasť duševného zdravia a vzťahov mladých
ľudí
začať s detailným mapovaním, zbieraním a spracovaním rôznych zdrojov, ktoré sa týkajú duševného zdravia,
vzťahov mladých ľudí a vízií budúcnosti v roku 2035
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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
v roku 2035, resp. ako by mohla vyzerať budúcnosť mladých ľudí v roku 2035. Všetko prebehne s využitím
inovatívnych metód. Ide nám najmä o zmenu premýšľania a paradigmy, ako pracujeme s mladými ľuďmi. Cieľom
je zamerať sa na to, ako pracovať so želanými predstavami budúcnosti, tie vytvárať a projektovať, nechať mladých
ľudí (ale aj verejnosť), aby si dovolili takúto predstavu vôbec vytvoriť, čo je prvý krok k tomu, aby sa mohla naplniť.
Zároveň nečakať iba na to, že budúcnosť príde, ale začať ju aktívne spoluvytvárať.
Na základe kampane, dotazníkového dopytovania a rozhovorov s expertmi vyšla ako dôležitá a aktuálna téma
duševného zdravia a vytvárania a udržiavania vzťahov s inými. Hlavnou témou, ktorej sa budeme venovať bude
„Ako si budú mladí ľudia vytvárať zdravé vzťahy v roku 2035?”
Projekt podporili:
Projekt je podporený z grantového programu EÚ Erasmus+
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Pohnoj svoju budúcnosť

Trendy
a potreby
mládeže

Zvýšenie participácie mládeže a posilnenie postavenia mládeže
v Bratislave prostredníctvom zbierania vízií o budúcnosti, ktoré budú
súčasťou podkladov pre tvorbu strategických dokumentov mesta
Zapojení ľudia za YouthWatch: Maty Mihaľko, Ľubomíra Kertész, Lucia Szórád, Alena Tomanová
Koordinátor projektu: YouthWatch
Trvanie projektu: január 2021 – marec 2022
Cieľové skupiny: pracovníci s mládežou, zástupcovia samospráv, mladí ľudia
Čo sa podarilo v roku 2021:
Memorandum o spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy
online fokusová skupina ku kampani „Pohnoj svoju budúcnosť” – čo sú pálčivé témy mládeže
online stretnutia s mladými ľuďmi s cieľom mapovania aktuálnych trendov v oblasti vzťahov a duševného
zdravia
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Opis projektu:
Organizácia YouthWatch v spolupráci s mestom Bratislava a
Metropolitným inštitútom Bratislava vytvorí podklad pre tvorbu
strategických dokumentov mesta pre oblasť mládeže za aktívnej
účasti mladých ľudí žijúcich v meste. Celý proces bude v súlade
s metodológiou a technikami future literacy techniques, pričom
kľúčové bude modelovanie budúcnosti samotnými mladými.
Vďaka tomu si aj oni sami posilnia svoju kompetenciu future
literacy, teda projektovanie budúcnosti, ktorá je považovaná za
jednu z najkľúčovejších kompetencií 21. storočia.
V roku 2021 sme spísali Memorandum o spolupráci s
Metropolitným inštitútom Bratislavy. Realizovali sme tiež
fokusovú skupinu s cieľom zistiť, aké sú pálčivé témy dnešnej
mládeže. Na tie následne nadviazali online stretnutia s mladými
ľuďmi s cieľom zmapovať aktuálne trendy v oblasti vzťahov
a duševného zdravia.
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.
26

Rozvoj Trendspotterov

Trendy
a potreby
mládeže

Realizácia webinárov a školení pre Trendspotterov – mladých ľudí,
ktorí nám pomáhajú identifikovať trendy mládeže
Zapojení ľudia za YouthWatch: Lucia Szórád, Světlana Offermann, Alena Tomanová, Soňa Turanová
Koordinátor projektu: YouthWatch
Trvanie projektu: január 2021 – marec 2022
Cieľové skupiny: pracovníci s mládežou a zástupcovia samospráv
Čo sa podarilo v roku 2021:
1 pobytové vzdelávanie Trendspotterov
2 online vzdelávania Trendspotterov
22 webinárov s Trendspottermi

Opis projektu:
Momentálne neexistuje žiaden aktér v oblasti práce s mládežou, ktorý by systematicky mapoval aktuálny životný
štýl a trendy v živote mladých ľudí. To sú dôležité údaje pre lepšie porozumenie života súčasných mladých ľudí
27

pre tých, ktorí s nimi pracujú, ale i pre nastavenie opatrení na miestnych, regionálnych, či národných politikách.
Dali sme si za cieľ 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 2021 sme uskutočnili výzvu na mladých ľudí do siete Trendspotterov. S nimi
sme následne na pravidelnej báze komunikovali a realizovali pre nich vzdelávania, aby dokázali sami identifikovať
nové trendy a coolhunty.
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.

“
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Víkendovka bola úplne super, veľmi som sa na ňu tešil a naplnila
všetky moje očakávania, som veľmi rád že som mohol osobne
spoznať a aspoň na jeden deň sa obklopiť takýmito skvelými
ľuďmi ako ste vy!
Trendspotter

“
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TrendWatch Youth

Trendy
a potreby
mládeže

Kvalitatívny výskum zameraný na novovynárajúce sa potreby
a trendy v životnom štýle mladých ľudí
Zapojení ľudia za YouthWatch: Jana Miháliková, Alena Tomanová, Soňa Turanová, Lucia Szórád, Tomáš Pešek
Koordinátor projektu: YouthWatch
Spolupracovníci: sieť mladých trendspotterov, sieť organizácií pracujúcich s mládežou
Partneri: Trendwolves (Belgicko)
Trvanie projektu: 1.2.2019 – 31.12. 2021
Cieľové skupiny: pracovníci s mládežou, tvorcovia politík
Čo sa podarilo v roku 2021:
príspevky o 8 trendoch v živote mladých ľudí (Trend Prebudená Slovatch, Nová spiritualita, Politický
aktiMYzmus, IdenTYta, Druhý život sa stal prvý, Supervyhorená generácia, Tekuté vzťahy, Posadnutosť
nedokonalosťou)
3 prieskumy/sondy o prežívaní mladých ľudí v čase epidémie a 1 prieskum ohľadom noviniek v gamingu
2 videoprezentácie trendu Supervyhorená generácia a Druhý život sa stal prvým
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10 prezentácií identifikovaných trendov pre viac ako 300 účastníkov
publikáciu Novovynárajúce sa trendy v živote mladých ľudí na Slovensku 2019-2021, Odporúčania pre oblasť
práce s mládežou
22 webinárov s Trendspottermi
Všetky intelektové výstupy sú voľne prístupné na našej webovej stránke: https://youthwatch.sk/trendy/

Opis projektu:
Projekt vznikol ako pokračovanie projektu Trendwatch, v ktorom sme overovali, či sa európske trendy ukázali už
aj v našom prostredí alebo nie. Vďaka tejto skúsenosti sme sa rozhodli naučiť sa trendy mládeže sami zachytávať,
a tak pravidelne informovať o zmenách v živote mladých ľudí. Zámerom projektu 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 nových trendov, z toho sme
jeden krát mapovali prežívanie mladých ľudí počas epidémie COVID-19 a správanie v oblasti gamingu. Získané
informácie sme šírili na podujatiach pre pracovníkov s mládežou, učiteľov, psychológov a tvorcov politík. Postupne
sme vytvorili aj odporúčania, ako na identifikované trendy reagovať v oblasti práce z mládežou.
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Projekt podporili:
Projekt je podporený z grantového programu EÚ Erasmus+

Za najväčší prínos považujem sociologicko-kultúrny rozmer
prezentácie/prinesených zistení, ktoré určite v mnohom môžu byť
inšpiratívne pri snahe hľadať rôzne interdisciplinárne prepojenia
aj v rámci mojej práce smerom k ďalším spoluprácam kľúčovým
pre hľadanie a nachádzanie komplexných riešení výziev, ktoré sú
pred nami.

“

Nesúdiť mladých, ale klásť správne otázky, vypočuť ich.

“
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Všetky trendy medzi mladými sú pre prácu s nimi
veľmi prínosné a treba ich rešpektovať
účastníci prezentácie o trendoch v živote mladých

33

Trendspotting

Trendy
a potreby
mládeže

Práca so sieťou mladých ľudí, ktorí nám pomáhajú identifikovať
trendy mládeže
Zapojení ľudia za YouthWatch: Jana Miháliková, Světlana Offermann, Tomáš Pešek, Alena Tomanová,
Soňa Turanová
Koordinátor projektu: YouthWatch
Trvanie projektu: január 2020 – marec 2021
Cieľové skupiny: pracovníci s mládežou a zástupcovia samospráv
Čo sa podarilo v roku 2021:
realizovať 6 webinárov
Opis projektu:
Projekt v roku 2021 sme projekt dokončili, čiže sme uzavreli sériu online školení a webinárov. Zároveň sa zverejnila
výzva na nových Trendspotterov a spolu so skupinou sme identifikovali prioritné vzdelávacie témy do ďalšieho
obdobia.
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.
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Participácia
na aktivitách
iných organizácií
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Workshop ku Koncepcii
práce s mládežou
Participatívny workshop ku Koncepcii práce s mládežou
v Bratislavskom kraji
Zapojení ľudia za YouthWatch: Alena Tomanová
Popis: V decembri 2021 sa uskutočnil participatívny workshop, počas ktorého mládežnícke organizácie
konzultovali a pripomienkovali prípravu Koncepcie rozvoja športu a mládeže BSK 2021 – 2025 vrátane úpravy
a zmeny Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy.
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Hospodárenie v roku 2021

Súvaha k 31.12.2021 (v EUR)

Strana aktív
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ)

529

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

344 931

Iné pohľadávky (335AÚ + 378AÚ)

6 901

Pokladnica (211)

38

Bankové účty (221)

168 606

AKTÍVA SPOLU

521 005
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Strana pasív
Záväzky voči zamestnancom (331)

616

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)

317

Daňové záväzky (342)

81

Ostatné záväzky (379)

2 175

Výnosy budúcich období (384)

517 816

PASÍVA SPOLU

521 005

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021 (v EUR)
Náklady
Spotreba materiálu (501)

1 886

Cestovné (512)

5 468

Ostatné služby (518)

125 704

Mzdové náklady (521)

19 163

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie (524)

6 227

Iné ostatné náklady (549)

189

NÁKLADY SPOLU

158 637
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Výnosy
Tržby z predaja služieb (602)

280

Prijaté dary (646)

35

Iné ostatné výnosy (649)

60

Prijaté príspevky od iných organizácií (662)

26 167

Prijaté členské príspevky (664)

390

Príspevky z podielu zaplatenej dane (665)

2 476

Dotácie (691)

129 229

VÝNOSY SPOLU

158 637

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

0
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Ľudia v YouthWatch

Predsedníctvo

Kontrolná komisia

Viliam Michalovič

Jana Miháliková

Marcela Hajtmánková

Alena Tomanová

Lucia Szórád

Tibor Škrabský

Tomáš Pešek (do 06.11.2021)
Světlana Offermann (do 06.11.2021)
Maty Mihaľko (od 06.11.2021)
Soňa Turanová (od 06.11.2021)

Ďalší členovia
Miloš Ondrášik
Eva Masárová
Lukáš Michal
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Partnerské organizácie
V roku 2021 sme spolupracovali s viacerými partnermi. Sme im vďační za prejavenú dôveru, ktorú neustále
preukazujú vzájomnou spoluprácou.
ANEV Asociace neformálního vzdělávání (Česká

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu

republika)

Slovenskej republiky (Slovenská republika)

BrusselAVenir (Belgicko)

PetrKlíč help (Česká republika)

Centrum voľného času Včielka (Slovenská

Prázdninová škola Lipnice (Česká republika)

republika)

Plurality University Network (Francúzsko)

CREX (Česká republika)

Rodinné centrum Srdíčko (Česká republika)

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže (Slovenská

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho

republika)

kraja (Slovenská republika)

Mesto Nitra (Slovenská republika)

Středisko volného času Déčko (Česká republika)

Metropolitný inštitút Bratislavy (Slovenská

Trendwolves (Belgicko)

republika)

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
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