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MISIA

VÍZIA
Prispievame k

zvyšovaniu kvality práce
s mládežou

a mládežníckej politiky
sledovaním trendov,
prinášaním inovácií
a rozvojom mladých
ľudí a tých, ktorí s nimi

pracujú.

Našou víziou sú mladí
ľudia, ktorí aktívne
spoluvytvárajú svet

okolo seba, sú vnímaní
ako dôležitá súčasť

spoločnosti a sú
náležite podporovaní.
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ČOMU SA
VENUJEME

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 svojimi aktivitami.

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 aj
kvalitu súčasných a budúcich mladých ľudí.

Mládežnícka politika

Kvalita práce s mládežou
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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.

My v YouthWatch si uvedomujeme, že
mládež je nesmierne rôznorodá. Sledujeme
a zachytávame zmeny, ktoré sa dejú v
jednotlivých skupinách mládeže,
analyzujeme ich potreby a dokážeme ich
tlmočiť rôznym aktérom (politikom,
vzdelávateľom, zamestnávateľom a i.).

Občianstvo a aktivita

Trendy a potreby mládeže
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ĽUDIA V 
YOUTHWATCH
PREDSEDNÍCTVO
predseda:
Viliam Michalovič

podpredsedníčka:
Marcela Hajtmánková

ďalší členovia predsedníctva:
Tomáš Pešek
Ľubomíra Kertész
Lucia Szórád

Jana Miháliková
Lucia Csajka

Andrea Chudíková

KONTROLNÁ KOMISIA

ĎALŠÍ ČLENOVIA
Alena Tomanová
Světlana Offerman
Miloš Ondrášik
Jozefína Jambrichová
Kamila Zoľáková
Andrea Sihelská
Tibor Škrabský
Eva Masárová
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REALIZOVANÉ
PROJEKTY

Trendy a potreby mládeže
Coach the  Change
Future Labs
TrendWatch

Active Youth
Albie
Aktiv

Štartér

Občianstvo a aktivita

Dôkazy o mladých
Marker CS vol. 3

Šlabikár neformálneho
vzdelávania

Kvalita práce s mládežou

Aktiv

Mládežnícka politika
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Active Youth - Step ahead
to joint change

O projekte: Zámerom projektu bola výmena príkladov
dobrej praxe aktivizácie mladých ľudí zo všetkých
zapojených krajín.

Za YW zapojení:  Eva Masárová (garantka projektu),
Marcela Hajtmánková (zodpovedná za  expertné
podklady)

Koordinátor projektu: Razvojni centar za mlade-
Development center for Youth (Srbsko)
Partneri: YouthWatch (Slovensko), Institute KULT
(Bosnia a Hercegovina), COSMO (Montenegro)
Asociovaní partneri: Kosovo (región), Chorvátsko,
Severná republika Macedónsko, Albánsko, Grécko

Trvanie projektu: 6.2018-12.2018

Hlavné cieľové skupiny:
pracovníci s mládežou
mladí ľudia, spoločensky
aktívni na miestnej
a regionálnej úrovni
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Cieľom projektu bolo vytvoriť platformu pre organizácie a
skúsených mladých zástupcov, ktorá poskytla priestor na diskusiu o
otázke účasti mládeže na dianí v spoločnosti na základe svojich
osobných skúseností. Účastníci projektu predstavili osvedčené
príklady aktivizácie mladých ľudí na lokálnej a regionálnej úrovni.

Prostredníctvom aktivít vo všetkých partnerských krajinách sa
partneri snažili nájsť „univerzálny model“ inšpirujúcich aktivít, ktoré
mladí ľudia úspešne realizujú - ako kombináciu aktivít, prístupov a
nástrojov, ktoré v jednotlivých krajinách fungujú.
Príklady z partnerských krajín zároveň poslúžili ako inšpirácie pre
organizácie z regiónu juhovýchodnej Európy.

Do realizácie projektu bolo priamo zapojených 40 zástupcov
partnerských organizácií od začiatku implementácie, ktorí
následne pracovali ako multiplikátori na miestnej úrovni vo svojej
krajine.
Približne 500 ľudí sa aktívne zúčastnilo realizovaných aktivít, ktoré
multiplikátori realizovali.

Aktivity projektu:
1. april 2018 - kick-off stretnutie projektového tímu, počas ktorého

bolo podpísané memorandum o spolupráci všetkých partnerov
2. 5-dňový seminár multiplikátorov z partnerských krajín s cieľom

výmeny vzájomných skúseností
3. 2-mesačný proces individuálnych aktivít multiplikátorov, ktoré

boli zamerané na podporu aktivizácie miestnych mladých ľudí
4. 3-dňové konzultačné stretnutie počas ktorého sa vymieňali

skúsenosti získané počas individuálnych aktivít a navrhovali sa
relevantné odporúčania do praxe

Výstupy projektu za Slovensko:
Za Slovensko sa projektu zúčastnili dve reprezentantky
mládežníckych iniciatív:
1. Laura Urbanová zo Starej Ľubovne, ktorá so svojimi kolegami

pripravila diskusné stretnutie so všetkými kandidátmi na
primátora mesta, nakoľko sa v roku 2018 na Slovensku konali
komunálne voľby. Diskusií sa zúčastnilo 2OO mladých ľudí osobne
a 150 mladých ľudí diskusiu sledovalo online. Prostredníctvom
tejto aktivity Laura prispela k vyššej účasti mladých ľudí v
komunálnych voľbách v Starej Ľubovni.

2. Eva Lavríková - aktivistka a učiteľka z Bánoviec nad Bebravou.
Pripravila sériu stretnutí s mladými ľuďmi a staršou generáciou s
cieľom priblíženia rozdielnych svetov oboch generácii. Účastníci
sa vzájomne obohacovali rozdielnymi pohľadmi na určité fakty.

BLIŽŠÍ OPIS PROJEKTU
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AKTIV

O projekte: Projekt Aktiv je strategickým
partnerstvom, ktoré sa zameriava na vytvorenie
dlhodobo udržateľného modelu práce s mládežou v
dvoch krajoch- Trenčianskom na Slovensku a
Zlínskom v Českej republike. Nadväzuje na logiku
úspešných projektov “KomPrax” a “Klíčení”, zameriava
sa na dlhodobú udržateľnosť tohto konceptu a v
omnoho väčšej miere počíta so zapojením samospráv.

Za YW zapojení:  Alena Tomanová (koordinátorka
projektu, školiteľka, metodička), Tomáš Pešek (školiteľ,
metodik a garant vytvorenej metodiky pre mládež a
pracovníkov s mládežou),  Marcela Hajtmánková
(garantka vytvorenej príručky pre samosprávy),  Lucia
Szórád (školiteľka, metodička),  Kamila Zoľáková
(zodpovedná za propagáciu),  Jana Miháliková
(garantka dopadovej analýzy vzdelávacích
aktivít),  Ľubomíra Kertész (školiteľka),  Tibor Škrabský
(školiteľ)

Koordinátor projektu: YouthWatch (Slovensko)
Partneri: Prázdninová škola Lipnice, s.z. (Česko),
Regionálne centrum mládeže Trenčín  (Slovensko),
Atmosféra (Česko)

Trvanie projektu: 1.9.2017-30.8.2019

Hlavné cieľové skupiny:

mladí ľudia od 13 rokov
pracovníci s mládežou
samosprávy
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Hlavným zámerom projektu je rozvoj kompetencií mladých ľudí zo
základných a stredných škôl smerom k odhaleniu svojho
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, ktorá prepája princípy
neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky. Tú sme
otestovali počas 2  víkendových “školení PILOT” na skupine 35
študentov základných a stredných škôl. Tí zrealizovali spoločne v
menších tímoch 10 projektov vo svojej komunite, ako napríklad
aktivity pre deti z materskej škôlky, pre seniorov v domove
dôchodcov, čistenie Váhu, skrášľovanie školskej jedálne a pod.

Vďaka vzdelávaniu a aktívnej realizácii projektov sa mladí hravo
naučili mnoho o projektovom myslení, tímovej spolupráci,
prezentačných zručnostiach, sebe samých sebe ale i o aktívnom
občianstve a demokracii.

Veríme, že sa nám to podarilo, aj vďaka nasledovným výrokom
účastníkov:

“...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."

“...uvědomila jsem si, že i když jsme malí, nejsme hloupí a
zvládneme velké věci."

“...chci přemluvit rodiče, aby chodili k volbám...!”

Prostredníctvom akreditovaného školenia “Štartér” sme naučili 30
pracovníkov s mládežou, ako pracovať s touto metodikou. Títo budú
pod našou supervíziou realizovať školenia “Aktiv” pre ďalších
mladých ľudí, s ktorými pracujú v roku 2019.

Súbežne pracujeme aj so samosprávami na príručke, zameranej na
podporu pri systematickom zavádzaní práce s mládežou na
miestnej úrovni.  Doposiaľ bolo oslovených 15 samospráv s
pozitívnym ohlasom na zavádzanie pozície koordinátor práce s
mládežou alebo vytvorení miestnej koncepcie pre prácu s
mládežou.

BLIŽŠÍ OPIS PROJEKTU
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Všetky výsledky a výstupy z projektu budú prezentované na
záverečnej česko-slovenskej konferencii v júni 2019 v Trenčíne.

Projekt je realizovaný pod záštitou predsedu Trenčianskeho kraja.

Projekt je  finančne podporený v rámci programu Európskej
komisie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.
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ALBIE
Adults Literacies as Benefit
for Inclusion and Equity

Za YW zapojení:  Viliam Michalovič a Jana Miháliková
ako koordinátori a odborníci na tému neformálne
vzdelávanie v práci s mládežou a podpora
znevýhodnenej mládeže, Andrea Sihelská (školiteľka).

Partneri: YouthWatch (Slovensko),  Univerzita Mateja
Bela v Banskej Bystrici (Slovensko), Universytet
Pedagogiczny, Krakow (Poľsko),  Eesti Vabaharidusliit
MTU (profesne organizácia pre ďalšie vzdelávanie
učiteľov) (Estónsko), univerzita  Haskolinn I Reykjavik
EHF (Island)

Trvanie projektu: 10.2016 – 31.12.2018

O projekte: Projekt strategického partnerstva troch
univerzít a dvoch mimovládnych organizácií sa skladá
zo širokého spektra aktivít, ktorých cieľom je posilniť
kompetencie vzdelávateľov a pracovníkov s mládežou
pri práci s mladými nezamestnanými.

Hlavné cieľové skupiny:

výskumníci
široké spektrum vzdelávateľov
(formálne aj neformálne
vzdelávanie)
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My z YouthWatch sme vstúpili do tohto projektu s cieľom prepojiť
naše skúsenosti s neformálnym vzdelávaním s prístupmi bežnými v
tradičnom školstve a obohatiť tak vzdelávacie programy pre
skupiny znevýhodnených mladých ľudí.

Projekt má niekoľko výstupov:
porovnávaciu medzinárodnú štúdiu o situácii tzv. NEETov (mladí
ľudia mimo vzdelávania, zamestnania alebo odbornej prípravy),
analýzu stavu kritického myslenia v tejto skupine,
otestovaný vzdelávací program 
vyvzdelanú medzinárodnú skupinu školiteľov pre implementáciu
inovovaných vzdelávacích programov.

Všetky výstupy budú šírené prostredníctvom tzv. open educational
resource.

Zaujímavá informácia z projektu

13 odporúčaní pre vzdelávateľov a pracovníkov s mládežou, ktorí
pripravujú a realizujú podporné vzdelávacie programy pre NEETov:

1. vtiahnutie rodiny do podpory vzdelávacieho programu
2. pomoc rodine účastníka s riešením jej problémov
3. menšia finančná podpora účastníka v procese vzdelávania (napr.

vreckové)
4. zapájanie účastníkov do aktivít komunity s cieľom integrácie
5. spolupráca s ďalšími pomáhajúcimi profesiami (komunitné

centrá, terénna sociálna práca, úrady práce)
6. mladí ľudia ako aktívni účastníci procesu (vlastný plán rozvoja,

smerovania)
7. individuálna podpora prostredníctvom mentora, kouča, tútora
8. vytvorenie atraktívneho vzdelávacieho prostredia (obsah, nástroje,

priestor, lektor)
9. pripraviť pôdu pre vzdelávanie (diagnostika, kompetenčné testy)

10. dlhodobý koncept podpory
11. učenie sa zážitkom a skúsenosťou
12. pozitívny prístup školiteľov k mladým ľuďom v znevýhodnenej

situácii
13. rovesnícka podpora – zapájanie iných mladých ľudí do

vzdelávacieho programu.

BLIŽŠÍ OPIS PROJEKTU
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Prehľad aktivít za rok 2018

V marci 2018 YouthWatch ako jeden z partnerov projektu
organizoval medzinárodné školenie pre pracovníkov s mládežou z
SK, PL a EE, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici. Patrik Turošík a
Andrea Sihelská boli školiteľmi. Výsledkom bola zhoda na
odporúčaniach, ktoré by sa mali zvažovať pri príprave intervencií
pre cieľovú skupinu mladých ľudí v situácii NEET.

Koncom roka 2018 sa Viliam Michalovič a Andrea Sihelská zúčastnili
na diseminačnom podujatí a stretnutí partnerov v Talline (EE). Na
stretnutí prezentovali priebeh a výsledky medzinárodného školenia
a v interakcii s účastníkmi diseminačného podujatia zaznamenali
pozitívne odozvy k výstupom školenia. Výsledkom partnerského
školenia bola dohoda o tom, ako bude vyzerať platforma,
poskytujúca informácie o výsledkoch a výstupoch projektu širokej
verejnosti.

14



Coach the Change

O projekte: Ide o dlhodobé vzdelávanie pre
pracovníkov s mládežou, pričom dôraz bol kladený na
prácu so zmenou v organizácii a zavádzanie inovácií
prostredníctvom koučingu a prístupu nenásilnej
komunikácie.

Za YW zapojení:  Alena Tomanová (koordinátorka
projektu), Tibor Škrabský (školiteľ)

Koordinátor: YouthWatch (Slovensko)
Partneri: ANEV Asociace neformálního vzdelávaní
(Česko), STOWARZYSZENIE JEDEN SWIAT (Poľsko)

Trvanie projektu: 1.1.2018-31.5.2019

Hlavné cieľové skupiny:

pracovníci s mládežou
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Coach the Change je dlhodobé medzinárodné školenie zamerané
na to, ako pracovať so zmenou prostredníctvom nenásilnej
komunikácie a koučingu.
Snažíme sa prispieť k zlepšeniu kompetencií pracovníkov s
mládežou a tým zlepšiť kvalitu práce s mládežou v strednej Európe.

Našim cieľom je pomôcť pracovníkom s mládežou čeliť novým
výzvam a pripraviť ich na prácu so zmenou, či už v profesijnej rovine
každého účastníka alebo strategickej rovine týkajúcej sa zmien v
organizáciách, v ktorých účastníci pôsobia. Ako účinné nástroje pri
práci so zmenou vnímame práve techniky koučingu a nenásilnej
komunikácie.

Vzdelávanie pozostávalo z dvoch fáz, pričom medzi prvou a druhou
fázou si účastníci skúšali nadobudnuté kompetencie v praxi.

V roku 2018 boli prebehli tieto aktivity:
Prípravné stretnutie: prebehlo v Poľsku (Wroclaw) v termíne 20. -
23.4.2018, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia partnerských
organizácií.
1. školenie: prebehlo v Čechách (chata Doubravka, Chotebor) 16. -
21.10.2018 za účasti 24 účastníkov a 3 školiteľov.

Projekt je  finančne podporený v rámci programu Európskej
komisie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

BLIŽŠÍ OPIS PROJEKTU
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Dôkazy o mladých

O projekte: Prieskum, ktorého cieľom bolo pripraviť
expertný dokument, ktorý poskytuje popis
súčasného stavu opatrení ovplyvňujúcich kvalitu
práce s mládežou podľa vyjadrení mládežníckych
vedúcich/pracovníkov s mládežou a zároveň
poskytnúť sondu do spontánneho a podporeného
vnímania kvality práce s mládežou samotných aktérov
práce s mládežou.

Za YW zapojení:  Světlana Offerman,  Alena
Tomanová,  Jana Miháliková,  Tomáš Pešek,  Marcela
Hajtmánková, Viliam Michalovič, Andrea Sihelská

Koordinátor: YouthWatch (Slovensko)
Partneri: Úzko s nami spolupracovala výskumníčka
Veronika Vanochová.

Trvanie projektu: 12.2018 - 3.2019

Hlavné cieľové skupiny:

výstup z prieskumu má byť
expertný podklad určený
najmä pre pracovnú skupinu k
tvorbe štandardov kvality v
práci s mládežou

17



Je potrebné analyzovať súčasný stav existujúcich systémov a
opatrení zabezpečujúcich kvalitu v práci s mládežou na Slovensku
ako aj samotné vnímanie kvality v práci s mládežou samotnými
aktérmi. Z toho dôvodu realizujeme kvalitatívny a kvantitatívny
prieskum, z ktorého má vzniknúť expertný podklad mapujúci
aktuálny stav, ktorého súčasťou budú aj odporúčania pre tvorbu
štandardov kvality práce s mládežou na Slovensku.
Vzniknuté výstupy projektu budú mať dopad na zvýšenie
vedomostí pri tvorbe národného prístupu k štandardom kvality v
práci s mládežou - na tvorbu politiky založenej na vedomostiach a
reflektujúcej ciele stanovené v Koncepcii rozvoja práce s mládežou
na roky 2016-2020.

K plánovaným aktivitám patrí:
rešerš existujúcich európskych stratégií pre potreby
identifikovania rôznych možných prístupov v oblasti kvality v
práci s mládežou
tvorba dotazníka a podkladov pre štruktúrované rozhovory
zber a vyhodnotenie dát
tvorba expertného podkladu a sprievodnej publikácie

V roku 2018 bol realizovaný rešerš existujúcich európskych stratégií
pre potreby identifikovania rôznych možných prístupov v oblasti
kvality v práci s mládežou.

Výstupy projektu: V  roku 2019 bude zverejnený expertný podklad
mapujúci kvalitu práce s mládežou na Slovensku.

Projekt je finančne podporený v rámci Programov pre mládež
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
v roku 2018.

BLIŽŠÍ OPIS PROJEKTU
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Future Labs

O projekte: Základnou myšlienkou projektu je priniesť
inovatívne a inšpiratívne prístupy z rôznych oblastí do
práce s mládežou prostredníctvom vzdelávania
pracovníkov s mládežou, ktorí tieto prístupy následne
testujú v praxi s mladými ľuďmi či svojimi kolegami.

Za YW zapojení:  Alena Tomanová
(koordinátorka),  Tomáš Pešek (odborný garant),
Andrea Sihelská (koordinátorka multiplikačného
podujatia)

Koordinátor: YouthWatch (Slovensko)
Partneri: Humak University of Applied Science
(Fínsko), Hyvarila Youth and Holiday Centre, (Fínsko),
Ha Moment (Portugalsko), Team Mais (Portugalsko),
Agrado (Taliansko), Pina (Slovinsko), ANEV (Česko)

Trvanie projektu: 1.9.2017 - 31.8. 2019

Hlavné cieľové skupiny:

pracovníci s mládežou
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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

S týmito prístupmi sa učili pracovať pracovníci s mládežou na
školeniach a následne to testovali v praxi s mladými ľuďmi či so
svojimi kolegami. Na prvom školení, ktoré sa konalo 14.-19.5. 2018 na
Slovensku sa zúčastnilo 20 pracovníkov s mládežou a venovali sa
prvým piatim vyššie uvedeným prístupom.

Druhé školenie je plánované začiatkom roka 2019 v Českej
republike, kde sa ďalších 20 pracovníkov s mládežou bude venovať
ďalším piatim témam, ktoré tiež budú následne testovať v praxi.

V rámci projektu vznikajú viaceré intelektuálne výstupy. Jedným z
nich sú podcasty so zaujímavými ľuďmi z oblasti práce s mládežou.
Vznikne 17 podcastov, jeden z nich je aj s našim členom Tomášom
Peškom o koučovacom prístupe v práci s mládežou. Vypočuť si ich
môžete napríklad tu: https://humak.podbean.com/

Na ďalších intelektuálnych výstupoch sa pracuje. Po skončení
projektu bude k dispozícii aj popis metodiky, krátke video návody a
prehľadný e-handbook, v ktorom si budete môcť o jednotlivých
prístupoch prečítať viac. V roku 2019 máme naplánované aj dve
mutliplikačné podujatia k výsledkom a výstupom projektu.

Odkaz na stránku projektu: http://futurelabs.humak.fi/

BLIŽŠÍ OPIS PROJEKTU
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Projekt je finančne podporený v rámci Programov pre mládež
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
v roku 2018.

BLIŽŠÍ OPIS PROJEKTU
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Marker CS vol.3

O projekte: Projekt je trojfázové akreditované školenie
pre pracovníkov s mládežou, ktorí chcú zlepšiť kvalitu
svojich aktivít.

Za YW zapojení:  Tomáš Pešek (školiteľ), Andrea
Sihelská, Alena Tomanová (koordinátorka projektu)

Koordinátor: YouthWatch (Slovensko)
Partneri: ANEV (Česko)

Trvanie projektu: 1.8.2017 - 30.4.2019

Hlavné cieľové skupiny:

pracovníci s mládežou
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Projekt Marker CS vol.3 sa skladal z 5 aktivít
1. Interný seminár „Improving youth work“ s podtitulom „Your guide

to quality development“, 8.-10.11.2017, Bratislava, Slovensko
2. Prípravné stretnutie tímu Marker CS vol.3 10.-12.11.2017 Bratislava,

Slovensko
3. 1. fáza školenia Marker CS vol.3, 21. - 25.3.2018, ČR
4. 2.fáza školenia Marker CS vol.3, 19.-24.6.2018, SR
5. 3.fáza školenia Marker CS vol.3, 19- 23.9.2018, ČR

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, kam sa chcú uberať ďalej.
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.

BLIŽŠÍ OPIS PROJEKTU
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23 účastníkov z rôznych organizácií a inštitúcií úspešne absolvovali
všetky tri fázy vzdelávania Marker CS vol.3.

Z výsledkov hodnotenia vyplýva, že účastníci sa vo všetkých
kompetenciách značne posunuli. Zároveň sa nám podarilo naplniť
ciele tak, ako sme ich mali zadefinované podľa Bloomovej
taxonómie až na maličký zádrhel v situačnej analýze, kde sme
chceli zručnosti na úroveň 3 a sme na 2,98. Ide o zhodnotenie
posunu v kompetenciách pred školením a cca 1,5 mesiaca po
školení.

V roku 2019 plánujeme ešte rozposlať dotazník mapujúci dopad
vzdelávania Marker CS vol.3.

Viac informácií na www.markercs.cz

Projekt je  finančne podporený v rámci programu Európskej
komisie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

BLIŽŠÍ OPIS PROJEKTU
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Šlabikár
neformálneho vzdelávania

O projekte: Projekt je zameraný na vytvorenie
metodickej príručky a e-learningu s cieľom zvýšenia
kvality aktivít pracovníkov s mládežou.

Za YW zapojení:  Alena Tomanová (koordinácia
projektu, e-learning),  Tomáš Pešek a Tibor Škrabský
(garanti intelektových výstupov handbook a e-
learning),  Andrea Sihelská (koordinácia
multiplikačného podujatia)

Koordinátor: YouthWatch (Slovensko)
Partneri: ANEV (Česko)

Trvanie projektu: 1.7.2018-30.6.2019

Hlavné cieľové skupiny:

pracovníci s mládežou
lektori
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Projekt je strategickým partnerstvom medzi organizáciami
YouthWatch a ANEV. V česko-slovenskom kontexte chýba ucelená
metodická podpora  určená pre pracovníkov s mládežou, ako
pripraviť, zrealizovať a správne vyhodnotiť aktivitu neformálneho
vzdelávania v práci s mládežou.
Práve tento projekt by mal pomôcť všetkým aktérom aktívnym v
práci s mládežou a to vytvorením metodickej príručky “Šlabikár
neformálneho vzdelávania”, ako zostaviť aktivity neformálneho
vzdelávania, ako aj e-learning zameraný na to, že sa pracovníci s
mládežou v bezpečnom prostredí naučia, ako si správne definovať
vzdelávacie ciele aktivít neformálneho vzdelávania.

Výstupom z projektu bude voľne dostupná online metodická
príručka ako aj hravý e-learning, na ktorom priebežne pracujeme.
Pri tvorbe e-learningu spolupracujeme s Luducrafts.  Výstupy
plánujeme prezentovať na multiplikačnom podujatí v apríli 2019.

Projekt je  finančne podporený v rámci programu Európskej
komisie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

BLIŽŠÍ OPIS PROJEKTU
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Štartér - rozvojový program pre
mladých rómskych lídrov

O projekte: Projekt je  cyklom troch školení pre
mladých rómskych lídrov zameraný na posilnenie
vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti
komunikácie, tímovej spolupráce, líderstva a
participácie.

Za YW zapojení: Lucia Szórád (školiteľka)

Koordinátor:  Jozefína Jambrichová koordinátorka
za  Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity
(Slovensko)
Partneri: YouthWatch (Slovensko), Juraj Vozár (školiteľ)

Trvanie projektu: 1.5.2018-30.9.2018

mladí rómski lídri (14-30 rokov)

Hlavné cieľové skupiny:
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Projekt vznikol v dielni Úradu splnomocnenca vlády pre rómske
komunity. Reflektuje na aktuálnu stratégiu, zameriava sa na
podporu participácie a rozvoj rómskej mládeže.

Školenie sa skladá z 3 víkendových školení a Dielne budúcnosti.
Dielňa budúcnosti je 3-4 hodinová aktivita, počas ktorej účastníci
prezentujú základné informácie o téme, ktorú si sami zvolia a
následne facilitujú diskusiu, na ktorej zisťujú problémy a potreby
zúčastnených o danej téme.

Školenie je ukončené, trvalo od mája do septembra 2018:
1. Víkendové školenie - 11.-13.5.2018
2. Víkendové školenie – 8.-10.6.2018
3. Víkendové školenie - 31.8.-2.9.2018

Obsah školenia podporuje vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú
potrebné na realizáciu Dielne budúcnosti. Počas školenia sme s
účastníkmi prechádzali témami komunikácia, prezentácia,
projektová logika v nadväznosti na ich projekt - Dielňa budúcnosti,
ktorý bol súčasťou školenia. V tomto ročníku sa ukázala ako veľká
potreba posilnenie komunikačných zručností. Na základe
požiadaviek účastníkov o túto tému sme sa rozhodli program
školenia čo najviac prispôsobiť tejto téme. Na záver boli z našich
účastníkov komunikátori a prezentátori na nepoznanie.

Dielňa budúcnosti je stretnutie, ktoré zabezpečovali organizačne aj
facilitačne účastníci školenia. Podpora zo strany ÚSVpRK bola
najmä z pohľadu zabezpečenia financií a objasnenia úloh Úradu
pre zúčastnených na Dielni. Na Dielni budúcnosti si účastníci
zabezpečujú účastníkov sami, vďaka čomu sa podporovalo
sieťovanie a získavanie nových kontaktov.

Okrem rozvoja pre samotných mladých ľudí má projekt pridanú
hodnotu získavanie nových kontaktov cez dielne budúcnosti,
podporenie mladých Rómov v ďalšom rozvoji a participácii.

Projekt je  finančne podporený v rámci programu Európskej
komisie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

BLIŽŠÍ OPIS PROJEKTU
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TrendWatch

O projekte: Projekt TrendWatch bol zameraný na
overovanie, či sa nové trendy mládeže, identifikované
na európskej úrovni, objavujú aj v živote mladých ľudí
na Slovensku.

Za YW zapojení:  Jana Miháliková, Alena Tomanová,
Tomáš Pešek, Andrea Sihelská

Koordinátor: YouthWatch (Slovensko)
Partneri: Trendwolves (Belgicko), Martin Hulín -
výskumník (Slovensko), Nadácia OTP (Slovensko),
študenti antropológie a mediálna expertka

Trvanie projektu: 8.2017-3.2018

Hlavné cieľové skupiny:

pracovníci s mládežou a ďalší
kľúčoví aktéri v oblasti práce s
mládežou
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Veríme, že je dôležité poznať mladých ľudí a zachytávať všetky
zmeny novej generácie a  trendy, ktoré ju formujú a ovplyvňujú.
Vybrali sme preto 5 trendov a realizovali prieskum stavu týchto
trendov na základe dotazníkového zisťovania a
pološtrukturovaných rozhovorov s mladými ľuďmi vo veku od 16 do
30 rokov.

Trendy, ktoré sme identifikovali a sledovali:

VYKREŠ SA DO DOKONALOSTI

Dostať to najlepšie zo svojho života, či už sa to týka zručností,
zdravia, krásy alebo šťastia.
Príklady prejavov trendu: žiť neustále na hranici komfortnej zóny,
cieľavedomé a zábavné učenie sa-ideálne na smartfóne, byť top vo
svojom odbore s koučom po boku...

KMENE NA INTERNETE

Človek je tvor spoločenský a dnes môže využívať nástroje, pre ktoré
nie je nevyhnutná fyzická prítomnosť niekoho, kto je nám blízky, s
kým máme rovnaké hodnoty, ciele, vízie...
Príklady prejavov trendu: vytváranie internetových skupín so
zdieľanými hodnotami,  vytváranie skupín na základe zručností,
elitné skupiny...

CHILLUJEME ZMYSLY

Potreba skutočného kontaktu a prenikania do podstaty vecí a ľudí
okolo nás.
Príklady prejavov trendu: zámerne odstrihávanie sa od digitálnych
technológií, prevládanie  chill and relax prístupu, priestor pre
emócie.

BLIŽŠÍ OPIS PROJEKTU
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ZMYSLUPLNÝ HAZARD S MYSĽOU

Po rokoch posadnutosti po rozvoji tela sa trendy opäť raz obracajú
k rozvoju mysle.
Príklady prejavov trendu: nárast spirituality, cesty do magického
sveta, technológie a myseľ...

RÝCHLE MENIACI SA ŽIVOT

Doba vyžaduje byť pripravený na zmenu, keď sa vyskytne
príležitosť. V snahe o vlastnú a neprekonateľnú individualitu majú
mladí nepreberné množstvo možností na výber.
Príklady prejavov trendu: vytŕčanie z davu, sloboda pre všetkých,
schopnosť flexibility...

Ako výstup bola pripravená publikácia “Trendy v životnom štýle
mladých”, ktorá je voľne prístupná tu.

Tému trendov sme prezentovali aj na konferecii YODEL v marci
2018, ktorá sa venuje inovatívnym prístupom v práci s mládežou.

V spolupráci s Iuventa-Slovenský inštitút mládeže sme rozprávali o
trendoch mládeže v máji 2018 a o mesiac neskôr sme poskytli
rozhovor aj v rádiu FM.

Zaujímavé zistenia:
Pri tom ako sa vnímajú mladí ľudia a aké slovo ich vystihuje:
najčastejšie slovo spájané s mladou generáciou bolo slovo internet.
Ďalšie často sa vyskytujúce slová boli technológie, rýchlosť, alkohol
či sociálne siete a  cestovanie. Objavili sa aj negatívne
charakteristiky ako sú lenivosť, nezodpovednosť, či hlúposť.

Projekt je finančne podporený v rámci Programov pre mládež
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
v roku 2018.
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Pripomienkovanie návrhu novely zákona o podpore práce s
mládežou

Verejnú konzultáciu k návrhu novely zákona o podpore práce s
mládežou organizovali zástupcovia MŠVVŠ SR a organizácie
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Pozvaní boli zástupcovia
subjektov podporovaných v rámci Programov pre mládež.
Navrhované zmeny predstavovali len menšie úpravy, ktoré sa týkali
prevažne úpravy terminológie, vymedzenia kompetencií
samospráv, vytváranie priestoru pre vznik kvalitných centier pre
mládež, či akreditácie vzdelávacích programov. Návrh zástupcu
YouthWatch smeroval k tomu, aby novela zákona vytvorila
predpoklady pre účinnejšiu medzisektorovú a medzirezortnú
spoluprácu, aby napr. mohli vznikať účinné nástroje podpory
mladých ľudí v zložitých životných situáciách (napr. prechod zo
školy do zamestnania, mladí ľudia v situácii NEET a pod.). Diskusia
ostatných účstníkov konzultácie smerovala najmä k vytvoreniu
účinnejšieho a udržateľného nástroja na financovanie
mládežníckych organizácií a subjektov v oblasti práce s mládežou,
napr. formou fondu. Diskusiu vezmú organizátori konzultácie do
úvahy pri príprave znenia novely zákona.

ÚČASŤ NA KONZULTÁCIÁCH

Za YW zapojení: Viliam Michalovič - účastník verejnej
konzultácie
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HOSPODÁRENIE
V ROKU 2018
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SÚVAHA YOUTHWATCH, o.z.
K 31.12.2018

Aktíva

211
221
378

925.21
109 377.95

403.28

Pasíva

379
384

103 851.85
6 854.59

Pasíva celkom 110 706.44

Aktíva celkom 110 706.44

CELKOM 
Hospodársky výsledok 
Pasíva + imanie celkom 

221 412.88
0.00

110 706.44

pokladňa
bankové účty

iné pohľadávky

iné záväzky
výnosy budúcich období
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Finančné výnosy

664

Finančné výnosy celkom 733.14

Prevádzkové výnosy celkom

Prevádzkové výnosy

602
646

100.00
2 875.10

648
691

203.97
133 751.12

136 750.19

tržby z predaja služieb
prijaté dary

ostatné prevádzkové výnosy
dotácie

Prevádzkové náklady celkom

Prevádzkové náklady

501
512

1 835.79
7 799.60

518
521

114 071.38
9 923.05

524
538

3 211.21
60.12

548 330.00

137 231.15
-480.96

spotreba materiálu
cestovné

ostatné služby
mzdové náklady

zákonné sociálne poistenie
ostatné dane a poplatky 

ostatné prevádzkové náklady

VÝKAZ ZISKOV A
STRÁT YOUTHWATCH, o.z.

prijaté členské príspevky 733.14

Finančné náklady

563
568

91.38
160.80

Finančné náklady celkom 252.18

Finančný hospodársky výsledok 480.96

kurzové straty
ostatné finančné náklady

Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením 0.00
Hospodársky výsledok z bežnej činnosti po zdanení 0.00

Hospodársky výsledok 0.00

1.1.2018 - 31.12.2018
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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 zúčastnite sa

našich podujatí.

Oslovte nás, ak hľadáte
PARTNERA PRE PROJEKT
– každú ponuku dôsledne

zvážime.

Neváhajte konzultovať s
nami vaše NÁPADY A

IDEY: poradíme vám, ako
ich ďalej rozvíjať.

Podporiť nás môžete aj
finančne – napríklad

VENOVANÍM 2% Z DANÍ.

Ak viete o
POŽADOVANEJ SLUŽBE,

pre ktorú sme
správny adresát – budeme

radi, ak nás na ňu
upozorníte.
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YOUTHWATCH
Úprková 45, 811 04 Bratislava
youthwatch@youthwatch.sk

www.youthwatch.sk


