
Prečo potrebujeme, aby nás bolo počuť?

Potrebujeme viac zapájať mladých do rozhodovania o témach, ktoré sa 
ich týkajú

Určite si pamätáte, že ani Vám sa nepáčilo, keď za Vás vo všetkom rozhodovali dospelí a keď vám 
diktovali, čo a kedy máte robiť. U detí a mladých sa tento prístup podpisuje na ich frustrácii a nezáuj-
me o veci verejné alebo túžbou odísť z krajiny1. Sú otrávení z postoja, ktorý im naznačuje, že „my, 
dospelí, vieme lepšie,“ pritom oni sami dokážu povedať, čo chcú, ako chcú tráviť čas po vyučovaní a 
aké zručnosti si chcú rozvíjať. Zapojme ich do skutočných demokratických rozhodovacích procesov, 
čím nielen znížime ich nespokojnosť, ale aj pravdepodobnosť príklonu k extrémistickým tendenciám. 
Dajme im priestor a sami budeme prekvapení, ako dokážu presne pomenovať, čo potrebujú a ako to 
docieliť.  

Žiadame bezpečné priestory na stretávanie sa mladých ľudí

Chceme, aby naše aktivity boli dostupné pre každého. Bez rozdielu.

Potrebujeme zachovať rôznorodosť a zlepšovať ponuku našich služieb

Až 50% mladých ľudí býva na vidieku, kde sú mládežnícke organizácie často jedinou možnosťou, 
okrem športu, ako zmysluplne tráviť čas mimo vyučovania. Potrebujeme dostať naše aktivity do čo 
najrôznejších aj najvzdialenejších kútov, aby sme dokázali pracovať s čo najvyšším možným počtom 
mladých. Zároveň im musíme poskytnúť široký výber aktivít, pretože nie všetci mladí chcú hrať futbal. 
Každý má svoju predstavu o tom, čo s voľným časom. Naše služby preto chceme rozvíjať, obohacovať 
a neustále skvalitňovať, aby si každé dieťa a mladý človek dokázal vybrať to, čomu sa chce venovať. 
Chceme poskytnúť pre každého niečo, od umenia cez neformálne vzdelávanie až po šport či jed-
noduché stretávanie sa s kamarátmi.

1 Pozri prieskum RmS z roku 2017 o tom, že až 82 % mladých si myslí, že politici sa o nich nezaujímajú 
a až 29% mladých sa plánuje v najbližších 3 rokoch presťahovať natrvalo do zahraničia. 

Nedostatočné a nepredvídateľné financovanie práce s mládežou je jedným z najväčších problémov 
tohto sektoru. Štátne príspevky sú veľmi nízke a práca, ktorú vykonávajú mládežnícke organizácie, je 
nedocenená. Vedeli ste, že štátna dotácia na člena na rok bola v roku 2019 len 24,5€? Pritom náklady 
organizácií na jedného člena sa ročne pohybujú na úrovni 60€ až 120€, nehovoriac o spoločenskej 
hodnote tejto práce. To znamená, že na každé euro, ktoré na člena dá štát, organizácie získajú až 
ďalšie štyri, aby svoju činnosť vykonávali. Naším cieľom je preto dosiahnuť uznanie práce s mládežou 
ako službu, ktorú mimovládne neziskové organizácie a neformálne skupiny systematicky poskytujú 
už skoro 30 rokov, a zároveň dosiahnuť aj zastabilizovanie finančnej podpory práce s mládežou.

Nech už je to klubovňa, park za školou alebo ihrisko na sídlisku, miesto na stretávanie sa je v životoch 
mladých ľudí veľmi dôležité, čo sami potvrdzujú vo všetkých našich výskumoch. Po celom Sloven-
sku je takýchto miest veľmi málo a v niektorých kútoch dokonca úplne chýbajú. Pritom stačí tak 
málo. Vôbec nie je potrebné stavať nové priestory. Využiť sa dajú obecné budovy, priestory školy a 
množstvo ďalších plne funkčných budov, ktoré sú po pracovnej dobe úplne prázdne alebo dostupné 
na komerčný prenájom. Jedinou podmienkou, ktorú musia spĺňať, je bezpečie a prístupnosť. Takéto 
miesto nemusí mať dokonca ani vytvorenú pevnú štruktúru aktivít a programu. Jednoducho stačí, 
keď je mladým k dispozícii. Ak navyše vieme v tomto priestore poskytnúť mladým ich rovesníka, ktorý 
sa im vie priblížiť a poskytnúť podporu, ak je to potrebné, určite to ocenia.

http://datacube.statistics.sk/#!/report/sk/VBD_DEM/om7007rr/i73A51921BEAC4C85B747133F2FF9824A
http://visegrad.mladez.sk/prezentaciaprieskum-rady-mladeze-slovenska-tato-krajina-nie-je-pre-mladych/

