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SPRÁVA O ČINNOSTI V DANOM ROKU
Činnosť asociácie vychádzala z prijatého plánu a realizovaním projektov na základe uznesenia valného zhromaždenia. Aktivity,
činnosť a zameranie združenia vychádza z prijatej stratégie na roky 2015 až 2020, stratégie pre podporu mládeže na roky 2015 až 2020,
koncepcie pre prácu s mládežou a ďalšími dokumentmi prijatými pre prácu s mládežou. Súčasne aktivity združenia vychádzali
z požiadaviek členských organizácií, krajských rád mládeže a snahy o posilnenie významu mládežníckej politiky na úrovni krajských
a miestnych samospráv.
Hlavné aktivity vychádzali z projektu Hlas mladých na rok 2020. Súčasne sme sa aktívne zapájali do činností so zameraním na
legislatívu a dokumenty, ktoré sa spracovávali a prijímali na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, odboru mládeže a
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, ako aj krajských a miestnych samospráv.
Vychádzali sme z dosiahnutých výsledkov, výstupov a návrhov z predchádzajúcich rokov, pričom sa zohľadnili aktuálne
požiadavky z európskych a národných dokumentov so zameraním na pokračovanie podpory činnosti krajských rád mládeže, rozvíjanie
zlepšenia komunikácie s krajskými samosprávami s presahom na miestnu samosprávu.
Aktivity sa zameriavali na posilnenie neformálneho vzdelávania mladých ľudí, ktorí pôsobia ako školitelia, lektori, facilitátori,
lídri združení sieťujúcich združenia a neformálne skupiny na krajskej a miestnej úrovni. Pokračovali sme v oslovení mladých ľudí a ich
aktívnejšie zapojenie sa do aktívneho občianstva a participácie. Osobitne významné bolo zapojenie sa do aktivít štruktúrovaného
dialógu.
Zamerali sme sa aj získavanie informácií o činnosti v mládežníckom sektore a napĺňaní stratégie o podpore mládeže z európskej
úrovne v susednej Českej republike s cieľom porovnať formy a metódy ich práce, prepojenia so štátnou správou a regionálnou
a miestnou samosprávou, zistiť v čom sa dokážeme prepojiť a čo sú rozdiely medzi aktivitami.
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PREHĽAD ČINNOSTI
V danom roku bol rokom dvoch projektov, pričom jeden sa zrealizoval a druhý sa začal realizovať. Spolupracovali sme
s partnermi na národnej úrovni, prioritne s MŠ SR, špecificky s odborom mládeže, štátnym inštitútom mládeže IUVENTA,
samosprávnymi krajmi. Zapojili sme sa do konzultačných príspevkov, zúčastnili sme sa na rokovaniach so zameraním na tvorbu
legislatívnych dokumentov pre oblasť mládežníckej politiky. Zapojili sme sa pri príprave, konzultáciách a návrhov aj do pripravovaných
strategických dokumentov a ďalších rozhodnutí v oblasti mládežníckej politiky. Zapojili sme sa do prípravy správy o mládeži 2018
a aktívne sme pôsobili v medzirezortnej pracovnej skupine.
V projekte v rámci programu ERAZMUS plus sme dokončili projekt, ktorý nám bol podporený a jeho realizácie začala v roku
2018.

Priebeh a prehľad aktivít bol nasledovný:
 Činnosť orgánov združenia
o Predsedníctvo
o pracovné porady
o neformálne stretnutia
o pracovné rokovania
o valné zhromaždenie
o iné stretnutia
 Stretnutie s partnermi
 príprava facilitátorov stretnutia
 prezentácia projektu, aktivít
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 vzdelávacie aktivity
o príprava, prerokovanie stratégie organizácie
o Príprava, prerokovanie stratégie na úrovni samospráv
o participatívny rozpočet na úrovni samospráv
 kampaň na podporu aktívneho občianstva a participácie
 informácia o krajských rád mládeže a členských organizácií krajských rád mládeže
 rozhodnutie o realizácii plánovaných miest z projektu:
 stretnutia mladých ľudí, ich príprava na štruktúrovaný dialóg
 individuálne stretnutia s dôležitými dospelými v mestách
 dvojdňové stretnutia mladých ľudí s dvomi rôznymi výstupmi

D

Asociácia krajských rád mládeže
Jilemnického 264/18, 929 01 Dunajská Streda
Bankové spojenie: TATRA Banka Dunajská Streda
www.akram.sk

Strana 3
IBAN: SK72 1100 0000 0029 4900 6109
www.facebook.com/asociaciaKRM

DIČ:2024165627
právna forma: občianske združenie
registrové číslo: VVS/1-900/90-5324-4
e-mail: tibor.iro.ds@gmail.com

IČO:31824994
Ministerstvo vnútra, (21.5.1992) 7.7.2017
tel.: +421 915 046606, +421 917 314647

SPRÁVA O ČINNOSTI

ROK 2020

Zamerali sme sa na pokračovanie v oblasti podpory vytvárania hodnotenia práce s mládežou, prípravy a vzdelávania
mládežníckych pracovníkov a pracovníkov s mládežou. Išlo o aktivity, ktorých zdrojom bol program Hlas mladých.
Podklady sme získali aj pre realizáciu štruktúrovaného dialógu, ktorý sme realizovali ako súčasť národnej pracovnej skupiny.
Prebiehala vzájomná výmena informácií aktérov z krajských rád mládeže, ako aj ďalších mládežníckych pracovníkov a pracovníkov s
mládežou. Významnou súčasťou získavania podkladov bol aj zber dát, pričom sa realizoval online a priamou komunikáciou s cieľovou
skupinou mladých ľudí.
Cieľové skupiny aktivít, boli lídri a mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou, ale aj zástupcovia subjektov
aktívnych v oblasti práce s mládežou, odborníci, ktorých pôsobiaci v oblasti, ktorá súvisí s obsahom projektu a cieľmi výzvy. Aktivity
sme ponúkli svojim členom, ale aj ostatným mladým ľuďom v neformálnych skupinách. Naše aktivity sme pripravovali a realizovali na
základe prijatých dokumentov od európskej cez národnú úroveň, ako naposledy prijatý dokument stratégie na podporu mládeže,
prijatej vládou SR a vytvárali priestor na získanie vedomostí a zručností mladým ľuďom nakoľko sú stále vyššie nároky na tých, ktorí v
oblasti mládežníckej politiky v nejakej forme pracujú.
Pokračovali sme aj v oblasti, rozvoja schopností hodnotenia kvality a kvalitatívny rast aktérov mládežníckej politiky. Realizáciou
cez diskusie, konzultácie sa vytvárali zhody o spoločnom rámci kvality práce s mládežou, návrh a príprava spracovania zámeru
nastavenia kritérií a metódy ich hodnotenia. Všetky aktivity boli smerované pre rast kvality práce a podpora lepšieho vnímania činnosti
krajských rád mládeže, s dopadom aj na miestnu samosprávnu úroveň.

Naše aktivity sa členili nasledovne:
Činnosť organizácie, rokovania predsedníctva, valného zhromaždenia, účasť predsedu, pracovníka projektového riadenia na
rokovaniach, konferenciách a školeniach, realizované, zabezpečené a organizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,
IUVENTA – inštitút mládeže, samosprávnymi krajmi, krajskými mestami a samosprávami.
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Aktivity na zabezpečenie implementácie vybraných opatrení Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020
Aktivita č. 1 Mládežnícky delegát OSN
Cieľová skupina mladý človek 18 až 25 rokov.
Špecificky sa realizoval projekt nakoľko sa pre obmedzenia neuskutočnili nielen cesty do NewYorku na valné zhromaždenie OSN, ani na
rokovanie časti týkajúcej sa problematiky mládeže, ani návšteva sídla OSN vo Viedni. Prebehli len 4 diskusie na vybranú tému v on-line
priestore a prezentačná kampaň vybraných mládežníckych delegátov OSN.
Súčasťou programu začiatkom roka, bola realizácia ciest mládežníckej delegátky, ktorej mandát bol do obdobia vypísania výzvy do
Bruselu a následne stretnutia v mesiacoch január a február.
Vypísala sa výzva pre záujemcov mladých ľudí. Prebehlo výberové konanie mladých ľudí na pozíciu mládežníckeho delegáta OSN, v
sídle IUVENTA a za účasti vybraných záujemcov z údajov štruktúrovaného životopisu v slovenskom jazyku, agendy a zdôvodnenie pre
výber v slovenskom jazyku a eseje v anglickom jazyku na zadanú tému. Výber mládežníckeho delegáta odbornou komisiou, vzhľadom
na aktuálnu situáciu upravila a vybrala 2 delegátov, Šimon Babjak, a Nikola Sekerešová UN Youth Delegate of Slovakia 2020/2021.
Jednou z aktivít mládežníckych delegátov bola súťaž, mládežnícki delegáti OSN v spolupráci s Iuventou, AKRAM a zastúpením OSN vo
Viedni vyhlásili súťaž Škola reflektujúca ciele udržateľného rozvoja. Termín a miesto realizácie
Vypísanie výzvy na prihlásenie júl 2020, september hodnotenia, 22.7.2020 pohovor, Bratislava. Výstupy (merateľné ukazovatele)
On-line prístup na rokovaniach valného zhromaždenia a fóra mládeže, on-line organizovanie a zabezpečenie prednášok, diskusií,
workshopov pre mladých ľudí na národnej úrovni, vypísanie súťaže Škola reflektujúca ciele udržateľného rozvoja. Výsledky
On-line prezentácia a realizácia súťaže, diskusné on-line stretnutia.
Zdôvodnenie rozdielu medzi plánom a realitou projektu
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Pandémia koronavírusu, nabehnutie dotácie na účet organizácie dňa 23.7.2020, náročná možnosť plánovania vzhľadom na situáciu,
viedli k pravidelnej komunikácie projektového tímu a úprav času, miesta a prispôsobenie obsahu aktivít podľa projektu a podľa záujmu
účastníkov. Z tohto dôvodu vznikol rozdiel medzi plánom a realitou aktivity.
Aktivita č. 2 Koncepcie práce s mládežou s obcami, odbornú, logistická, organizačnú podpora, príklady dobrej praxe
Cieľová skupina mladí ľudia vo veku 18-30 rokov, dospelí
Zrealizovali sme jednodňové pracovné stretnutie mladých ľudí, ktorí sú aktívne zapojení do programov podpory tvorby koncepčných
dokumentov na úrovni miestnej samosprávy so zástupcom národnej rady. Termín a miesto realizácie
14.9.2020 Žilina Výstupy (merateľné ukazovatele)
Pracovné stretnutie 12 účastníkov s predstaviteľom Národnej rady SR, predsedom výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Vytvorenie platformy komunikácie pre mládežnícku politiku. Hľadanie foriem podpory participácie mladých ľudí, aktívneho zapojenia
sa do verejných aktivít, posilnenie postavenia mladých ľudí na úrovni krajských aj miestnych samospráv a posilnenie aktuálnych foriem
a hľadanie nových foriem podpory z národnej úrovne. Výsledky
Aktívna účasť mladých ľudí na zasadaniach zastupiteľstiev a komisií samospráv s prínosom skvalitnenia práce s vidieckymi
samosprávami. Prepojenie s národnou úrovňou a posilnenie podpory aktivít mladých ľudí. Zdôvodnenie rozdielu medzi plánom a
realitou projektu
Pandémia koronavírusu, nabehnutie dotácie na účet organizácie dňa 23.7.2020, náročná možnosť plánovania vzhľadom na situáciu,
viedli k pravidelnej komunikácie projektového tímu a úprav času, miesta a prispôsobenie obsahu aktivít podľa projektu a podľa záujmu
účastníkov. Z tohto dôvodu vznikol rozdiel medzi plánom a realitou aktivity.
Aktivita č. 3 Pracovníci s mládežou školenie, koordinátori žiackych školských rád, ako po zmenách v zákone o mládeži
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Cieľová skupina pracovníci s mládežou.
Zorganizovali sme 1 dvojdňové školenie pre pracovníkov s mládežou a koordinátorov žiackych školských rád. Školenie bolo zamerané
na podporu motivácie mladých ľudí smerom k aktivitám a záujmu o participáciu, verejný život a miestnu komunitu, kde žijú. Školenie
sme realizovali využitím metódy a formy neformálneho vzdelávania. Obsah školenia bol zameraný na zmeny vo vytváraní
komunikačných priestorov na on-line platformu, ako sieťovať mladých aktérov, ktorý vo väčšej miere sú v on-line priestore. Ako
pokračovať v príprave na otvorenie možností budovania miestnych akčných skupín, ktoré budú ovplyvňovať lokálne spoločenské
dianie. Hľadanie úlohy koordinátora a pracovníka s mládežou v kontexte s potrebami mladých ľudí a možnosti škôl a samospráv. Ako
vypracovať podklady podľa požiadaviek mladých ľudí a prezentovať ich samosprávam s cieľom spolupracovať s ňou. Pracovníci s
mládežou, sú súčasťou zákona o podpore práce s mládežou, je potrebné podporiť ich postavenie, dať priestor na výmenu názorov a
skúseností. Súčasťou školenia bola aj diskusia a výmena skúseností z postojov samospráv kde pôsobia. Termín a miesto realizácie
Termín realizácie 5.-6.10.2020 Terchová Výstupy (merateľné ukazovatele)
Stretnutie a účasť 16 zúčastnených pracovníkov s mládežou, koordinátorov žiackych školských rád a dopad na ďalšie fungovanie na
úrovni škôl, krajských a miestnych samospráv.
Výsledky
Získanie informácií o nových formách komunikácie, výmena skúseností z pohľadu potrieb mladých ľudí a postojov zástupcov škôl a
samospráv. Zdôvodnenie rozdielu medzi plánom a realitou projektu
Pandémia koronavírusu, nabehnutie dotácie na účet organizácie dňa 23.7.2020, náročná možnosť plánovania vzhľadom na situáciu,
viedli k pravidelnej komunikácie projektového tímu a úprav času, miesta a prispôsobenie obsahu aktivít podľa projektu a podľa záujmu
účastníkov. Z tohto dôvodu vznikol rozdiel medzi plánom a realitou aktivity.
Aktivita č. 4 Zvýšiť odbornosť a úroveň zodpovedných za kvalitu mládežníckej participácie na úrovni krajov, školenia KRM
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Cieľová skupina mladí ľudia 18 – 30 rokov, dospelí
Zrealizovali sme pracovné stretnutie s témou mládežníckej politiky, sieťujúcich organizácií, ktorí zabezpečujú aktivity pre prácu,
vzdelávanie, participáciu na krajskej úrovni so zameraním na zvýšenie kvality činnosti v oblastiach líderstva, tímovej práce,
projektového manažmentu, vzdelávania, komunikácie a prezentácie výstupov. Osobitné zameranie bolo aj na sociálne siete, on-line
komunikácia a ich dopad na mladých ľudí. Termín a miesto realizácie
Termín: 15. august 2020, Sidorovo Výstupy (merateľné ukazovatele)
Realizácia pracovného stretnutia, s počtom 8 účastníkov. Výsledky
Pracovného stretnutie so zameraním na zvyšovanie kompetencií pracovníkov s mládežou a zvýšenie kvality ich činnosti. Zdôvodnenie
rozdielu medzi plánom a realitou projektu
Pandémia koronavírusu, nabehnutie dotácie na účet organizácie dňa 23.7.2020, náročná možnosť plánovania vzhľadom na situáciu,
viedli k pravidelnej komunikácie projektového tímu a úprav času, miesta a prispôsobenie obsahu aktivít podľa projektu a podľa záujmu
účastníkov. Z tohto dôvodu vznikol rozdiel medzi plánom a realitou aktivity.
Aktivita č. 5 Oživenie, podpora rozbehu KRM Nitra, Banská Bystrica a Bratislava, miestne stretnutia
Cieľová skupina mladí ľudia 18 – 30 rokov, dospelí
Zrealizovali sme 3 on-line pracovné stretnutia zástupcov tých krajských rád mládeže, ktorí sa zapojili do podpory HLAS v neskoršom
období. Rokovania boli so zástupcami aktívnych krajských rád a boli zamerané na zdieľanie príkladov dobrej praxe a hľadanie riešení,
ako naštartovať činnosť rád, ktoré zatiaľ fungujú podľa požiadaviek napĺňania stratégie pre mládež a ďalších dokumentov a rozhodnutí,
ale nedosiahli očakávania, ktoré vychádzajú z programov podpory práce s mládežou na národnej úrovni. Diskutovali sme o príčinách,
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analyzovali sa dôvody prečo krajské rady mládeže v daných krajoch nedokázali svoje aktivity posunúť do požadovaných parametrov.
Termín a miesto realizácie
Termín apríl až jún 2020, on-line priestor. Výstupy (merateľné ukazovatele)
Realizácia 3 pracovných stretnutí za účasti 5 až 7 účastníkov. Výstupom je úspešný rozbeh a podpora uvedených krajských rád mládeže.
Výsledky
Výmena skúseností, podpora a posúdenie analýzy dôvodov nedostatočnej činnosti. Návrh a spracovanie plánu krokov na obnovenie
aktívnej činnosti rád. Spracovanie, podanie a podpora projektov krajských rád mládeže ku koncu roka s realizáciou aktivít.
Zdôvodnenie rozdielu medzi plánom a realitou projektu
Pandémia koronavírusu, nabehnutie dotácie na účet organizácie dňa 23.7.2020, náročná možnosť plánovania vzhľadom na situáciu,
viedli k pravidelnej komunikácie projektového tímu a úprav času, miesta a prispôsobenie obsahu aktivít podľa projektu a podľa záujmu
účastníkov. Z tohto dôvodu vznikol rozdiel medzi plánom a realitou aktivity.
Aktivita č. 6 Mladý človek – aktívny občan – pre udržateľný rozvoj, kampaň cez video-foto súťaž, (ŽŠR, MMP, ORM, NS, OZ)
Cieľová skupina mladí ľudia vo veku 18-30 rokov.
Ako kampaň na podporu aktívneho občianstva a participácie sme vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z pandemických obmedzení
zrealizovali kampaňovú súťaž pre mladých ľudí, zameraná na motiváciu, zapojenie sa do aktivít vo verejnom priestore, formou krátkych
videí. Na základe vyhlásenia súťaže na tému: Nie je mi to jedno, záleží mi na mieste kde žijem a študujem súťažiaci natočili krátke
videá. Hodnotitelia ich vyhodnotili a ocenili. Videá boli následne sprístupnené pre verejnosť ako motivácia mladých ľudí. 10 videí,
youtub, sledovanosť 200 Termín a miesto realizácie
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On-line priestor pre vyhlásenie súťaže, témy a zasielanie súťažných videí. Hodnotenie on-line formou a zaslanie ocenení a cien víťazom
Výstupy (merateľné ukazovatele)
Termín Vyhlásenie súťaže: 14. november 2020. Uzávierka doručení videí do súťaže: 30.november 2020 Vyhlásenie víťazov : 20.
december 2020. Miesto: on-line priestor. Výsledky
Motivácia a zvýšenie zapojenia s mladých ľudí hlavne z vidieka k zapojeniu sa do aktivít, ktoré mladí ľudia považujú za dôležité, ako
životné prostredie, miesto kde žijem a študujem. Zdôvodnenie rozdielu medzi plánom a realitou projektu
Pandémia koronavírusu, nabehnutie dotácie na účet organizácie dňa 23.7.2020, náročná možnosť plánovania vzhľadom na situáciu,
viedli k pravidelnej komunikácie projektového tímu a úprav času, miesta a prispôsobenie obsahu aktivít podľa projektu a podľa záujmu
účastníkov. Z tohto dôvodu vznikol rozdiel medzi plánom a realitou aktivity.
Aktivity zamerané na napĺňanie cieľov programu Hlas mladých
Aktivita č. 1 sTOPa 2020
Cieľová skupina mladí ľudia vo veku 18-30 rokov a dospelí.
Projekt, ktorý bol kampaňou na podporu aktívneho občianstva, participácie, podpory samosprávy v oblasti mládeže. Po úspešnom
ročníku sme ocenenie aktérov mládežníckej politiky rozhodli zrealizovať on-line formou. Na národnej úrovní sme ocenili mladých ľudí,
osobnosti verejného života, subjekty a projekty, ktoré vytvorili, podporili a rozvinuli možnosti participácie mladých ľudí na veciach
verejných.
Pracovný tím prediskutoval, spresnil a doplnil štatút. Miesto záverečného slávnostného odovzdania ocenení, ktoré pre pandemické
obmedzenia nemohol prebehnúť, sme nahradili moderovaným predstavením laureátov a ich filmovou prezentáciou. Hodnotenia po
výzve a vyhlásení možností nominovať v jednotlivých kategóriách opäť zhodnotili hodnotitelia z radov profesionálov mládežníckej
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politiky a verejnej správy. Ocenení získali plakety a gravírovaním, diplomy, podľa umiestnenia, ktoré boli spolu s vecným hodnotením
zaslané každému nominovanému. Odovzdanie ocenení zabezpečili v každom kraji zástupcovia asociácie. Termín a miesto realizácie
Pracovné stretnutie v on-line priestore júl.2020, vyhlásenie 1.9.2020, uzatvorenie nominácií 20.9.2020, hodnotenie krajskými radami
mládeže do 30.9.2020, hodnotiacou komisiou od 1.10.2019, odovzdávanie ocenení predbežne 16.10.2020.
Výstupy (merateľné ukazovatele)
Prezentácia aktivít a činností mladých ľudí, ich vzdelávania, diskusií, projektov a činnosti samospráv na základe prezentácie osobností a
aktivít ako príkladov dobrej praxe, cez oceňovanie a vyzdvihnutie výnimočných osobností, tímov a projektov. Výsledky
Zviditeľnenie aktivít a osôb v oblasti aktívneho občianstva, participácie a mládežníckej politiky. Zdôvodnenie rozdielu medzi plánom a
realitou projektu
Pandémia koronavírusu, nabehnutie dotácie na účet organizácie dňa 23.7.2020, náročná možnosť plánovania vzhľadom na situáciu,
viedli k pravidelnej komunikácie projektového tímu a úprav času, miesta a prispôsobenie obsahu aktivít podľa projektu a podľa záujmu
účastníkov. Z tohto dôvodu vznikol rozdiel medzi plánom a realitou aktivity.
Aktivita č. 2 Mládežnícka politika v krajoch, výmena skúseností činnosti v samosprávnom kraji a návrhy zmien
Cieľová skupina mladí ľudia 18 – 30 rokov, zástupcovia KRM, pracovníci s mládežou samospráv.
Zrealizovali sme 2 on-line workshopy. Témy boli moderné kompetencie, mládežnícka politika v krajoch, z pohľadu samosprávnych
krajov, samospráv, pracovníkov s mládežou. Zamerali sme sa na úroveň samosprávy z pohľadu ich práce pre podporu participácie a
aktívneho občianstva mladých ľudí. Pôsobenia mládežníckej politiky v krajoch a aktérov mládežníckej politiky. Oslovili sme pracovníkov
s mládežou krajských aj niektorých miestnych samospráv, členov žiackych školských rád, mládežníckych parlamentov, aktérov
mládežníckej politiky. Facilitátori, v on-line priestore viedli dialógy so zameraním na nové trendy komunikácie predstaviteľov verejnej
D
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správy s mladými ľuďmi. Cieľom diskusií bolo podporovať ich participáciu, ako aj podporu v procese rozhodovania v samospráve.
Pripomenuli sme si aj obsahové zameranie a práce na tvorbe novej stratégie pre mládež, prezentáciu zmien v novele zákona o podpore
práce s mládežou. Termín a miesto realizácie
Termín: júl a september 2020. Výstupy (merateľné ukazovatele)
On-line priestor. Výsledky
Počet zapojených 16 účastníkov na workshopoch. Zdôvodnenie rozdielu medzi plánom a realitou projektu
Pandémia koronavírusu, nabehnutie dotácie na účet organizácie dňa 23.7.2020, náročná možnosť plánovania vzhľadom na situáciu,
viedli k pravidelnej komunikácie projektového tímu a úprav času, miesta a prispôsobenie obsahu aktivít podľa projektu a podľa záujmu
účastníkov. Z tohto dôvodu vznikol rozdiel medzi plánom a realitou aktivity.
Aktivita č. 3 Pracovné stretnutia, valné zhromaždenie, hodnotiace stretnutia
Cieľová skupina mladí ľudia vo veku 18-30 rokov, dospelí
Zabezpečili sme realizáciu aktivít projektu, ako aj činnosť organizácie, ktorá vychádzal z dokumentov, definované a prijaté na
zasadnutiach orgánov združenia. Predsedníctvo aj pracovné rokovania v danom roku prebehli on-line formou počas celého roka. Riešili
sa základné otázky práce, formy činnosti a hľadali sa riešenia pre zmeny vo forme aj obsahu niektorých aktivít. Termín a miesto
realizácie
On-line priestor, marec, jún, október a december sme realizovali predsedníctvo. Valné zhromaždenie združenia sme presunuli na 1. Q
roku 2021. On-line formou prebehli 2 stretnutia zástupcov asociácie so zameraním na formy a obsah realizovaných aktivít a ich
hodnotenie.
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Výstupy (merateľné ukazovatele) 6 on-line aktivít, rokovania orgánov združenia, rokovanie zástupcov združenia, so zapojením 5 až 7
účastníkov na každom stretnutí.
Výsledky
Plánovanie aktivít, rokovania o forme a obsahu jednotlivých aktivít, rozdelenie úloh v tíme. Zdôvodnenie rozdielu medzi plánom a
realitou projektu
Pandémia koronavírusu, nabehnutie dotácie na účet organizácie dňa 23.7.2020, náročná možnosť plánovania vzhľadom na situáciu,
viedli k pravidelnej komunikácie projektového tímu a úprav času, miesta a prispôsobenie obsahu aktivít podľa projektu a podľa záujmu
účastníkov. Z tohto dôvodu vznikol rozdiel medzi plánom a realitou aktivity
Naplnili sme synergiu medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, so zreteľom na podnikavosť, informovanosť a iniciatívu
mladých, vychádzajúc z bodov prijatej stratégie na podporu mládeže. Aktivity zabezpečoval projektový manažér v koordinácii
a súčinnosti s orgánmi združenia, pričom ich úlohou bolo metodicky a organizačne zabezpečiť jednotlivé aktivity a obsahovo
spracovávať dáta ako podklady pre hodnotiace kritéria subjektov, pracujúcich v oblasti štruktúrovaného dialógu a participácie mladých
ľudí z cieľovej skupiny výzvy.
Realizáciou tohto projektu sa nám podarilo informovať ďalších mladých ľudí o možnostiach reprezentovania, presadzovania a
obhajovania záujmov samotnou mládežou, prostredníctvom efektívneho fungovania žiackych školských rád, mestských mládežníckych
parlamentov obecných rád mládeže, ako aktívnych nástrojov participácie mládeže, čím bol naplnený jeden z hlavných špecifických
cieľov projektu.
Podarilo sa nám zlepšiť niektoré sociálne zručnosti a osobnostné kompetencie mládeže. Účastníci boli vďaka projektu vyškolení
formou neformálneho vzdelávania v oblasti mládežníckej politiky, teórií samosprávy, aktívnom občianstve, advokácií a participácií na
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miestnom a regionálnom živote. Za cieľ sme si tiež dali posilniť krajské rady mládeže, ktorých jedným z cieľov je sieťovať žiacke školské
rady, mestské mládežnícke parlamenty a obecné rady mládeže.
Čo sa týka všeobecných cieľov, aktivity zvýšili úroveň odborných vedomostí mládeže v oblasti aktívneho občianstva a
participácie. Prostredníctvom niektorých aktivít bol vytvorený priestor pre dialóg a konzultácie medzi mládežou a predstaviteľmi
miestnej a regionálnej samosprávy. Mladí ľudia získali nové skúsenosti, mali možnosť klásť otázky priamo zainteresovaným osobám,
diskutovať, argumentovať a sami sa snažili vyriešiť problémy, ktoré ich trápia, prípadne ponúknuť svoj pohľad na danú problematiku.
Týmto sme sa snažili pripraviť zástupcov mládeže na pozíciu mládežníckych advokátov vo vzťahu k starostovi/primátorovi
obce/primátorovi. Informovali sme mladých ľudí o možnostiach reprezentovania, presadzovania a obhajovania záujmov mládeže
prostredníctvom efektívneho fungovania žiackych školských rád, mestských mládežníckych parlamentov obecných rád mládeže, ako
aktívnych nástrojov participácie mládeže.
Na základe vlastného hodnotenia, konštatujeme naplnenie cieľov, ktoré sme si stanovili projektmi aj aktivitami v danom roku..
Posunuli sme aktivitami postavenie mladých ľudí na miestnom a regionálnom živote a prispeli k rozvoju aktívneho občianstva ako
sociálnej zručnosti mladých ľudí. Zvýšila sa úroveň zručností a odborných vedomostí mládeže v oblasti participácie. reprezentovania,
presadzovania a obhajovania záujmov mládeže samotnou mládežou, zvýšili sa odborné kompetencie o legislatíve v oblasti
mládežníckej politiky, teórii samosprávy, aktívnom občianstve, participácii mládeže na miestnom živote a mládežníckej advokácii
formou neformálneho vzdelávania
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HOSPODÁRENIE V DANOM ROKU, STRUČNÝ PREHĽAD FINANCIÍ
Príjmy a výdavky tvorili zdroje z projektov a vlastné príjmy. Celkovo sme v roku hospodárili so sumou 40,625 tis. eur, pričom sme
z dotácie v rámci projektov Hlas mladých získali 32,50 tis. eur. Získali sme aj dotáciu na projekt DôKAZY 9,960 tis. eur so zameraním na
zber dát o využívaní a dopadov vzdelávacích poukazov. Súčasťou vlastných príjmov boli členské a účastnícke platby, ako aj iné zdroje.
Príjmy, tvorili zdroje MŠVVaŠ SR, podpora práce s mládežou, ERAZMUS+, vlastné zdroje
Výdavky boli tvorené ako prevádzkové náklady, priestory, manažment, administratíva, cestovné, komunikačné, príprava aktivít,
projektové riadenie, aktivity, prezentácia činnosti, organizácie, webová stránka, on-line média, sociálne siete,.

Rozpis výdavkov:

vlastné zdroje

4

Tovary a služby

630

4.1

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

637027

4.2

Materiál na aktivity

633

4.3

Energie

4.4

2 899,00

dotácie

celkové výdavky

26 090,00

28 989,00

340,00

640,00

632

1 254,00

1 254,00

Nájomné, prenájom priestorov na aktivity

636

3 180,00

3 180,00

4.5

Cestovné

631

1 353,10

2 351,10

4.6

Ubytovacie a stravovacie služby

637

3 373,90

3 373,90

4.7

Lektorské služby

869,00

1 180,00

300,00

998,00

311,00
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Koordinácia a organizácia aktivít

4.9

Služby riadenia organizácie a

ROK 2020
1 290,00

Spolu

2 899,00

1 290,00
15 720,00

15 720,00

26 090,00

28 989,00

Všetky aktivity boli pripravené pre zapojenie sa, účasť, vzdelávanie účastníkov, mladých ľudí, ktorí pôsobia prioritne na krajskej
úrovni a boli zabezpečené zdrojmi z dotácií, ale súčasne sa nastavila v rámci financovania aj spolufinancovanie, pre získanie
povedomia, že ponúkané aktivity majú svoju hodnotovú úroveň, rozvíja vlastnosti mladých ľudí a teda je dôležité vložiť okrem osobnej
účasti a primeraný finančný vklad.
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ZÁMER AKTIVÍT A ČINNOSTI NA NASLEDUJÚCI ROK
Rok 2021 sa bude niesť v znamení rozšírenia aktivity asociácie. Primárne pôjde o zapojenie sa do výziev na podporu
informovania a presadzovania jednotlivých bodov strategických materiálov, koncepčných materiálov na národnej aj krajskej
samosprávnej úrovni. Vytvárať, podporiť a pomôcť k zlepšeniu partnerstiev členským organizáciám so samosprávnymi krajmi,
miestnymi samosprávami, subjektmi štátnej správy, ostatnými mimovládnymi organizáciami, hlavne v sektore mládežníckej politiky.
Dôležitou súčasťou bude implementovať výstupy z prijatých dokumentov priamo aktérom mládežníckej politiky, mládeži so
zameraním na cieľovú skupinu 13 až 17 ročných a skupinu s nedostatkom príležitostí. Využívať metódy a formy komunikácie
a vzdelávania s nimi, ako neformálne vzdelávanie, okrúhle stoly, štruktúrovaný dialóg. Pričom práve posledná metóda, ako výstup
z európskej úrovne, chceme uplatniť pri zapojení sa do projektov, ktoré touto metódou budú realizovať svoje projekty. Výstupom
činnosti bude aj podpora participácie mladých ľudí na úrovni škôl a samospráv.

Ing. Tibor Iró
predseda združenia
31. januára 2021
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MENO: TIBOR IRÓ
PREDSEDA AKRAM
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tibor.iro.ds@gmail.com
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