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Výročná správa Občianskeho združenia 

YouthWatch za rok 2016 
 

Úvodné informácie  
 
YouthWatch bol založený ako dobrovoľná záujmová organizácia z iniciatívy individuálnych osobností, 
ktorých spoločným záujmom je mládež, jej postavenie v spoločnosti, osobná situácia ako aj životná 

perspektíva na Slovensku.  

 
Organizácia bola zaregistrovaná 22. 10. 2015 na Ministerstve vnútra SR. Ustanovujúce Valné 
zhromaždenie sa konalo 18. novembra 2015 v Bratislave. V roku 2016 tvorilo OZ Youth Watch 15 
členov, ktorí oficiálne požiadali o členstvo a uhradili členský príspevok.  Organizácia sa riadi vlastným 

etickým kódexom, v ktorom sú zhrnuté základné hodnoty a filozofia organizácie.  
 
Ciele organizácie a cieľové skupiny 

 

Cieľom OZ YouthWatch je prispievať k vykonávaniu politiky voči mládeži, zvyšovať kvalitu práce s 
mládežou a neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, podporovať aktivitu, iniciatívu, 

angažovanosť a identifikovať aktuálne trendy a potreby v živote mladých ľudí.  
OZ YouthWatch sa sústreďuje na niekoľko základných cieľových skupín: 

• pracovníci s mládežou ako poskytovatelia neformálneho vzdelávania a výchovy sú 

mimoriadne dôležitým faktorom pre osobný rozvoj mladých ľudí.  
• politici a zamestnanci samospráv ako tvorcovia podmienok pre spoločenský a občiansky život 

a uplatnenie mladých ľudí v mieste, kde žijú.    

• zamestnávatelia ako skupina, ktorá často rozhoduje svojou ponukou a podmienkami o kvalite 

života mládeže, spokojnosti mladých ľudí ako aj ich rozhodnutí zostať žiť a pracovať na 

Slovensku. 
 

Témy ktorým sa venujeme 
 

Mládežnícka politika - teória a prax: 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 dnešných mladých ľudí a k tomu prispievame 
svojími aktivitami.  

 
Kvalita práce s mládežou: My v YouthWatch zdieľame pohľad na cieľ práce s mládežou s Radou 

Európy: 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 aj kvalitu súčasných a budúcich mladých ľudí. 
 

Občianstvo a aktivita: My v YouthWatch veríme, že 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 mládeže, analýzujeme ich 
potreby a dokážeme ich tlmočiť rôznym aktérom (politikom, vzdelávateľom, zamestnávateľom a i.). 
 

 

 

Aktivity v roku 2016 
 

Organizácia pripravovala viacero aktivít a projektov. Okrem bežných aktivít súvisiacich s fungovaním 
organizácie ako sú zriadenie intranetu a oficiálnej web stránky 
(www.youthwatch.sk/youthwatch.eu),otvorené zasadnutia Predsedníctva, valné zhromaždenie s 
rotáciou a doplnením členov Predsedníctva  (17. decembra 2016) boli realizované nasledujúce 

projekty.  

 

Marker CS II. 
 
Marker CS II. je dlhodobé česko-slovenské školenie realizované v spolupráci s českým partnerom 

ANEV-Asociace neformálního vzdělávání. Školenie je zamerané na zvyšovanie kvality práce s 

mládežou, je interaktívne, prinášajúce najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým 
dopadom na účastníkov aj ich organizácie. Témy Markeru: logika stavby neformálne vzdelávacích 

aktivít, kvalita v práci s mládežou, aktuálne trendy mládeže, stanovovanie vzdelávacích cieľov a tvorba 

metodík, práca so skupinou, meranie dopadov, praxe a nácviky, prenos do vlastných organizácií a 

mnohé ďalšie. Program je rozdelených do troch fáz: každá kombinuje teoriu a prax (medzi školeniami 
si účastníci skúšajú nové kompetencie za podpory školiteľov vo svojej praxi). Účastníci: 25 

profesionálnych i dobrovoľných pracovníkov s mládežou z ČR a SR. Marker je podporený z programu 

EÚ Erasmus+. Viac informácií na www.markercs.cz  

 
ALBIE  

ALBIE= (Adult Literacies as Benefit for Inclusion and Equity) je projektom,ktorý vznikol v partnerstve 
troch univerzít a dvoch mimovládnych organizácií z Poľska, Estónska, Islandu a Slovenska.  

Koordinátorom projektu je Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici (UMB). UMB zabezpečuje koordináciu analytických, výskumných činností, ako aj vypracovanie 
návrhu vzdelávania zameraného na zlepšenie gramotnosti mladých dospelých, vrátane tých, ktorí 

čelia sociálnemu vylúčeniu. Výskumná časť projektu je zameraná na rozvoj kritického myslenia a jej 
výsledky budú otestované prostredníctvom programov neformálneho vzdelávania, čo bude úlohou 

organizácie YouthWatch v spolupráci s partnermi.  ALBIE je podporený z programu EÚ Erasmus+. 
 
Okrem toho poskytovali členovia YouthWatch expertnú podporu rôznym projektom iných organizácií 

ako individuálni experti a expertky.  

 

→Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity - spolupráca na programe ŠTARTÉR - osobný 
rozvojový program pre mladých. Spolupracovali Jana Miháliková, Marcela Hajtmánková a Lucia 
Szorád.  
 

→OZ VIAC - analytická správa o kvalite života mladých ľudí na Orave v línii Stratégie SR pre mládež na 

roky 2012 - 2020. Spolupracovali Jana Miháliková a Tomáš Pešek.  
 
Výsledky hospodárenia sú uvedené v Súvahe k 31.12.2016 v Prílohe 1.  

 
 

http://www.youthwatch.sk/youthwatch.eu),otvoren%E9
http://www.markercs.cz/


 

V Bratislave          Ing. Viliam Michalovič 
14. apríl 2017       Predseda OZ YouthWatch 
 

 

 
 
 

 
 

Príloha 1 : Súvaha k 31.12.2016  
 

Súvaha k 31.12.2016 (v EUR) 

Aktíva  Pasíva 

Finančný majetok       6 066     Ostatné záväzky      5 210    

     Výnosy budúcich období          856    

Aktíva spolu      6 066     Pasíva spolu      6 066    

     

Výkaz ziskov a strát za rok 2016 (v EUR) 

Náklady     Výnosy     

Cestovné         245     Tržby z predaja služieb         945    

Ostatné služby       1 240     Prijaté príspevky od iných org.         245    

Iné ostatné náklady            49     Prijaté členské príspevky          344    

Náklady spolu      1 534     Výnosy spolu      1 534    

     

Výsledok hospodárenia pred zdanením                 -      
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