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PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020 

SPRIEVODCA PRE ŽIADATEĽOV 2018 - 2020 
 

 
Tento Sprievodca pre žiadateľov je v súlade s výzvou č. SLUŽBY/2/D/2019 na predkladanie žiadostí o dotáciu 
v rámci programu Služby pre mladých ako jej neoddeliteľná príloha. 
 
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
Mladá generácia obyvateľov Slovenskej republiky do 30 rokov veku predstavuje podstatnú časť obyvateľstva 
SR (33,8 %)1. Táto skupina má špecifické potreby, ktoré je potrebné brať do úvahy v procese prípravy mladých 
ľudí na život a pracovnú dráhu. PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020  vznikli na základe potreby 
štruktúrovanej a systematickej podpory takých aktivít mládeže, ktoré prispievajú k získavaniu kompetencií 
potrebných pre plnohodnotný spoločenský a pracovný život. 
 
 
VÝCHODISKÁ  
 
Vyhlasovateľom PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ (ďalej len „programy“) je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“ alebo „MŠVVaŠ SR“).  Zabezpečujú sa na základe príkazu 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 54/2013, ktorý nadobudol účinnosť dňa 
10. októbra 2013, a to prostredníctvom príslušného odboru, ktorým je odbor mládeže. Implementačným 
orgánom programov je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.   
 
Programy vychádzajú zo Zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení Zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o podpore práce s mládežou“). Programy sú nástrojom ministerstva na plnenie cieľov 
aktuálnych a pripravovaných strategických dokumentov Vlády Slovenskej republiky pre oblasť politiky voči 
mládeži, ktoré zdôrazňujú potrebu väčšej investície do tých oblastí života mladých ľudí, ktoré sa ich týkajú. 
V nadväznosti na politický rámec spolupráce v oblasti mládeže v Európskej únii programy podporujú ciele 
dokumentu „Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže“, ktorý  Rada EÚ prijala 
dňa 27. 4. 20092.  
 
 
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY 
 
Práca s  mládežou je dôležitý nástroj na výchovu mladej generácie 
Práca s mládežou je cieľavedomá činnosť, ktorá reaguje na potreby mladých ľudí a vedie  
k pozitívnemu rozvoju ich osobnosti. Je založená na princípe dobrovoľnej účasti mládeže, partnerského 
prístupu a vzájomného rešpektu. Jej úlohou je prispievať k zrelosti, nachádzaniu životného smerovania 
a sebapoznania jednotlivca aj skupiny. Realizujú ju pracovníci odborne pripravovaní na túto činnosť. 

                                                           
1 Štatistický úrad SR, 2018 
2Oznámenie komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov: Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže. Obnovená otvorená metóda 
koordinácie s cieľom riešiť výzvy a príležitosti týkajúce sa mládeže. Európska komisia, 2009, ďalej len „Stratégia EÚ pre 
mládež: Investovanie a posilnenie postavenia mládeže“.http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0200:FIN:SK:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0200:FIN:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0200:FIN:SK:PDF
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Neformálne vzdelávanie v práci s mládežou je cenný doplnok pôsobenia školy a rodiny 
Neformálne vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré prebieha mimo formálne vzdelávacie osnovy. Uskutočňuje sa 
na dobrovoľnom základe, má participatívny prístup zameraný na učiaceho sa a je úzko prepojené s jeho 
potrebami, cieľmi a záujmami. Neformálne vzdelávanie je cielené, štruktúrované a vedené tak, aby rozvíjalo 
osobnostné, sociálne a profesionálne zručnosti.  
 
Mladí ľudia potrebujú silnejšie postavenie v spoločnosti  
Aktivity a činnosti podporené v rámci programov majú uľahčovať mladým ľuďom ich začlenenie sa do 
spoločnosti, podporovať ich aktívne občianstvo a prispievať k ich zamestnateľnosti. Cieľom je podporovať 
mladých ľudí, aby boli aktívnymi občanmi, a to prostredníctvom zvýšenia ich  účasti na občianskom živote 
a na činnostiach v komunite, zvýšenia ich participácie v systéme zastupiteľskej demokracie a podporovaním 
rôznych foriem vzdelávania, ktoré sa zaoberá problematikou participácie.   
 
Tolerancia a vzájomný rešpekt je základom spolunažívania  
Programy rešpektujú právo každého mladého človeka na starostlivosť zo strany štátu a na rovnaké 
zaobchádzanie. Sú založené na dodržiavaní a ochrane ľudských práv, vytváraní multikultúrnej spoločnosti 
a boji proti diskriminácii. Podporujú také aktivity a činnosti, ktoré rešpektujú kultúrnu rozmanitosť, rozvíjajú 
interkultúrne učenie prostredníctvom spoločných aktivít mladých ľudí z rôzneho kultúrneho, etnického alebo 
náboženského prostredia. 
 
SLOVNÍK POJMOV 
 
Mládežnícka politika je taká politika štátu, vyššieho územného celku, mesta alebo obce, ktorá sa zameriava 
na mládež a prijíma opatrenia týkajúce sa rôznych oblastí života mládeže. 
 
Participácia je aktívne zapojenie mladých ľudí a organizácií pôsobiacich v oblasti práce s mládežou do 
dialógu, ovplyvňovania a spolurozhodovania o veciach, ktoré sa týkajú života mladých ľudí na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni. 
 
Reprezentácia mládeže je zastupovanie mládeže s cieľom hájiť záujmy mladých ľudí a presadzovať opatrenia, 
ktoré pozitívne ovplyvnia ich život, či už prostredníctvom organizácií pracujúcich s mládežou, alebo ako 
aktívny jednotlivec.  
 
Mládež s nedostatkom príležitostí je taká mládež, ktorá z rôznych dôvodov nemá na svoj osobnostný rozvoj 
rovnaké podmienky ako väčšina mladých ľudí v spoločnosti.  Nedostatok príležitostí môže byť spôsobený 
vzdelanostným, sociálnym, kultúrnym, zdravotným (fyzickým a psychologickým), ekonomickým alebo 
geografickým znevýhodnením.  
 
● Sociálne a kultúrne prekážky: mladí ľudia čeliaci diskriminácii pre príslušnosť k pohlaviu, etniku, 

náboženstvu, pre sexuálnu orientáciu, postihnutie atď. mladí ľudia s obmedzenými sociálnymi 
zručnosťami alebo asociálnym alebo riskantným sexuálnym správaním; mladí ľudia v zložitých situáciách; 
(bývalí) mladí delikventi; (bývalí) narkomani a alkoholici; mladí rodičia a/alebo slobodní rodičia; siroty; 
mladí ľudia z rozvrátených rodín; mladí imigranti, utečenci alebo ich potomkovia; mladí ľudia patriaci k 
národnostnej alebo etnickej menšine; mladí ľudia s problémami začleniť sa pre jazykovú alebo kultúrnu 
bariéru. 
 

● Ekonomické prekážky: mladí ľudia s nízkym životným štandardom, nízkym príjmom, závislí na sociálnej 
podpore štátu; dlhodobo nezamestnaní alebo chudobní; mladí ľudia bez domova, zadlžení alebo s 
finančnými problémami. 
 

● Zdravotné prekážky: mladí ľudia s mentálnym (intelektovým, kognitívnym postihnutím, poruchami 
učenia),telesným, senzorickým alebo iným postihnutím; mladí ľudia s chronickými zdravotnými 
problémami, vážne chorí alebo vážne psychicky chorí. 
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● Vzdelanostné prekážky: mladí ľudia s poruchami učenia; neukončenou povinnou školskou dochádzkou; 
nízkou kvalifikáciou; mladí ľudia so slabými školskými výsledkami. 
 

● Geografické prekážky: mladí ľudia z odľahlých alebo vidieckych oblastí; mladí ľudia žijúci v okrajových 
regiónoch; mladí ľudia z problémových mestských častí; mladí ľudia z oblastí s nedostatočnou 
infraštruktúrou (obmedzená verejná doprava, slabá vybavenosť, málo obývané oblasti). 

 
Zastupiteľská demokracia je druh demokracie, kde si občania volia svojich zástupcov, ktorí potom  
v ich mene a záujme rozhodujú. Na Slovensku sa využíva na národnej, regionálnej i miestnej úrovni riadenia  
a spravovania štátu. 
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PROGRAM SLUŽBY PRE MLADÝCH 
 
Program SLUŽBY pre mladých podporí činnosť štruktúr zastupujúcich záujmy mládeže  

1. na úrovni samosprávnych krajov,  
2. na celoštátnej úrovni. 

 
OPRÁVNENÉ AKTIVITY 
 

1. REGIONÁLNA ÚROVEŇ 

 

Aktivity skupiny A - aktivity napĺňajúce vybrané ciele programu  Služby v dobrovoľníctve3  k) - m) 
 
Žiadateľ si z tejto skupiny aktivít vyberá minimálne jednu. 
 
 
k) Implementovať vybrané opatrenia Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020  
 
Oblasť 2 - ZAMESTNANOSŤ  

Strategický cieľ 1:  ORIENTÁCIA NA TRHU PRÁCE  

Opatrenie:    

 Naďalej podporovať komplexnú starostlivosť o mladých ľudí v kariérnom poradenstve a okrem 

pedagógov zapájať i výchovných poradcov a psychológov. 

 Realizovať špecializované služby zamestnanosti, ktoré reflektujú špecifické potreby konkrétnej 

cieľovej skupiny mladých ľudí, teda napr. mladých ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych 

komunít, detských domov, mladých ľudí so zdravotným znevýhodneným.  

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:  

1. Realizovanie 1 až 2 stretnutí v regióne s pedagógmi, výchovnými poradcami, psychológmi, terénnymi 

sociálnymi pracovníkmi a pracovníkmi s mládežou (ďalej len „PsM“) za účelom nadviazania 

spolupráce a vzájomnej výmeny informácií o aktuálnom stave poskytovania kariérneho poradenstva 

pre mladých v danom regióne (pre 15 – 20 PsM).                                                            

2. Realizovanie 8 až 10  individuálnych konzultácií, stretnutí na II. stupni základných škôl a na stredných 

školách za účelom poskytnutia kariérneho poradenstva pre mladých a informovanie mladých ľudí o 

možnostiach dobrovoľníckej činnosti v MVO v regióne.  

  

Strategický cieľ 4:  MOTIVÁCIA ZAMESTNÁVATEĽOV  

Opatrenie:    

Realizovať projekty a programy na podporu uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce.  

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:   

3. Realizovanie 5 až 8 workshopov, seminárov na ZŠ a SŠ zameraných na prepojenie dobrovoľníctva a 

kariérového poradenstva –  kompetencie nadobudnuté dobrovoľníckou prácou a ich uplatnenie v 

pracovnom živote (pre 100 – 150 žiakov a študentov).  

  

                                                           
3 Pozri výzvu SLUZBY/2/D/2019 bod. 3 Účel a špecifické ciele výzvy 
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Oblasť 3 - TVORIVOSŤ A PODNIKAVOSŤ  

 Strategický cieľ 4:  SPOLUPRÁCA S PODNIKATEĽMI  

 

Opatrenie:   

Vytvoriť mentoringový program pre dobrovoľníkov v rámci neformálneho vzdelávania v spolupráci s 

firmami, podnikateľmi a obchodnými komorami, s cieľom zabezpečiť možnosť učiť sa cez mentoring aj v 

neformálnom vzdelávaní.  

  

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:  

 

4. Aktivity zamerané na budovanie povedomia o prínose dobrovoľníckej činnosti k získaniu 

kompetencií mladých ľudí prostredníctvom dobrovoľníctva.  

  

 

Oblasť 8 - DOBROVOĽNÍCTVO  

Strategický cieľ 1: MLADÍ V DOBROVOĽNÍCTVE  

Opatrenie:    

 Prepojiť dobrovoľníctvo s formálnym vyučovaním na všetkých stupňoch a typoch škôl.  

 Podporiť uznávanie zručností získaných prostredníctvom dobrovoľníctva mladých ľudí zo strany 

systému formálneho a neformálneho vzdelávania a trhu práce.  

 Zviditeľniť prínosy dobrovoľníctva pre jednotlivcov a spoločnosť a zvyšovať povedomie o hodnote 

Dobrovoľníctva.  

 Podporiť dobrovoľníctvo mladých ľudí so špecifickými potrebami.  

 Vytvárať nástroje na podporu organizácií pracujúcich s mladými dobrovoľníkmi, aby boli schopné 

reagovať na špecifické potreby mladých ľudí.  

 Vytvoriť podmienky (finančné, personálne, organizačné) pre dlhodobé dobrovoľnícke programy 

angažujúce mladých ľudí.  

 Podporovať cezhraničnú mobilitu mladých dobrovoľníkov, vrátane krátkodobej mobility   

  

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:  

5. Nadviazanie spolupráce s minimálne jednou školou v oblasti rozvoja dobrovoľníctva v zmysle novej 

„Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu“.  

6. Zverejňovanie 1 až 3 príbehov (príkladov dobre praxe) o vlastnej skúsenosti s dobrovoľníckou 

činnosťou na webovej stránke prijímateľa dotácie za účelom uznávania kompetencií získaných 

prostredníctvom dobrovoľníctva mladých ľudí.   

7. Vytvorenie minimálne 1 dobrovoľníckej príležitosti v MVO pre mladého človeka so špecifickými 

potrebami.   

8. Vytvorenie/zabezpečenie  dlhodobej dobrovoľníckej činnosti aspoň  pre 1 dobrovoľníka.  

9. Realizovanie 1 až 3 seminárov/vzdelávaní pre koordinátorov dobrovoľníkov a pracovníkov s 

mládežou v oblasti práce s dobrovoľníkmi (pre 5 - 20 dobrovoľníkov a PsM).  

 

Oblasť 9 - PRÁCA S MLÁDEŽOU   

Strategický cieľ 1: HODNOTA PRÁCE S MLÁDEŽOU  
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Opatrenie:    

Vytvoriť kampane na zvýšenie povedomia v spoločnosti o hodnote a prínose práce s mládežou.  

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:  

10. Podieľanie sa na informačnej kampani pre verejnosť na zvýšenie spoločenského povedomia o 

hodnote a prínose dobrovoľníctva mládeže.  

11. Realizácia informačných stretnutí za účelom skvalitnenia práce s dobrovoľníkmi. 

 

  

Aktivity na zabezpečenie cieľa m) Implementovať dobrovoľnícke aktivity v rámci programu Európskej 

komisie Európsky zbor solidarity (EZS).  

Cieľ: Aktívne ponúkať mladým ľuďom príležitosti dobrovoľníckych aktivít v rámci Európskeho zboru 

solidarity.  

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy: 

12. Propagácia možností a postupu zapojenia sa mladých ľudí do programov EÚ (Erasmus+ a Európsky 

zbor solidarity) prostredníctvom zverejňovania informácií na internetovej stránke a sociálnych 

sieťach organizácií na mesačnej báze.  

13. Zorganizovanie aspoň 1 informačného stretnutia pre mladých ľudí s cieľom prezentovať im možnosti 

programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.  

14. Podpora registrácie mladých ľudí do databázy EZS, zvlášť mladých ľudí s nedostatkom príležitostí 

(napr. počas podujatí organizovaných k téme dobrovoľníctva).  

 

Cieľ: Motivovať organizácie k získaniu akreditácie v rámci EZS.  

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:  

15. Spolupráca na organizácii najmenej 1 informačného stretnutia, resp. poskytovanie konzultácií v 

regióne pre zástupcov organizácií pracujúcich s mládežou, najmä  s mladými ľuďmi s nedostatkom 

príležitostí  a mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami, z marginalizovaných skupín, zo sociálnych 

zariadení (domovov sociálnych služieb, domovov na pol ceste a pod.) za účelom ich informovanosti 

o možnostiach zapojenia sa do programu EÚ EZS prostredníctvom dobrovoľníckych projektov, 

projektov v oblasti solidarity a i. možností za účasti zástupcu Iuventy.  

 
 
 

Aktivity skupiny B 
V rámci tejto skupiny aktivít odporúčame nižšie uvedené aktivity smerujúce k napĺňaniu cieľov programu 
SLUŽBY pre mladých: 

 
a) vytvárať, resp. prevádzkovať a rozširovať vytvorené online systémy poskytovania informácií 

a poradenstva o možnostiach dobrovoľníctva mládeže, overovať ich funkčnosť a priebežne ich 
aktualizovať  

 
Očakávané výstupy a výsledky: 

 poskytovanie informácií vhodnými a aktuálnymi prostriedkami, 

 vytvorenie a spravovanie online nástrojov : mobilné aplikácie, web stránky, portály, sociálne  siete, 

 dopĺňanie a rozširovanie online databáz dobrovoľníckych príležitostí, 
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 dopĺňanie a rozširovanie databázy na prepájanie dobrovoľníkov a organizácií cez databázu.  
 
b) vytvárať krátkodobé a dlhodobé dobrovoľnícke príležitosti  pre mladých ľudí  v spolupráci s 

partnerskými organizáciami a umiestňovať mládežníckych dobrovoľníkov do organizácií a/alebo prepájať 
ich s dobrovoľníckymi príležitosťami, ktoré im zabezpečia rozvoj kompetencií potrebných pre úspešné 
uplatnenie sa v pracovnom živote a na živote občianskej spoločnosti (prepájať a/alebo párovať 
požiadavky s ponukami dobrovoľníctva, spravovať dobrovoľnícke ponuky v komunite); 

 
  Očakávané výstupy a výsledky: 

 vytváranie dobrovoľníckych príležitostí, stáží, krátkodobých i dlhodobých dobrovoľníckych aktivít, 

 zabezpečenie procesu hosťovania a vysielania dobrovoľníkov, 

 prepájanie dobrovoľníckych činností s databázou dobrovoľníckych organizácií a dobrovoľníkov, 

  zabezpečenie rozvoja kompetencií mladých ľudí pre úspešné uplatnenie sa v spoločenskom 
a pracovnom živote prostredníctvom dobrovoľníckych príležitostí,  

 organizovanie dobrovoľníckych príležitostí tak, aby bola  zabezpečená reflexia účastníkov na proces 
učenia sa,  

 organizovanie dobrovoľníckych príležitostí tak, aby bola zabezpečená adekvátna príprava 
dobrovoľníka,  

 organizovanie dobrovoľníckych príležitostí cielene s ohľadom na potreby mladých ľudí, 

 organizovanie dobrovoľníckych príležitosti dostupných pre mladých ľudí z hľadiska potreby krytia 
výdavkov na ubytovanie, stravu a cestovanie, 

 organizovanie kvalitne manažovaného krátkodobého a dlhodobého dobrovoľníckeho programu 
a implementovanie do partnerských zariadení/ organizácií a pod., 

 organizovanie dobrovoľníckeho podujatia, 

  pravidelné informovanie médií, verejných inštitúcií a všeobecnej verejnosti o aktivitách v oblasti 
dobrovoľníctva, 

 spravovanie dobrovoľníckych ponúk v komunite,  

 zohľadňovanie požiadaviek od komunity, ktoré sa týkajú potrieb dobrovoľníkov. 
 

c) realizovať informačné,  konzultačné a propagačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva mládeže s dôrazom 
na prínos nadobudnutých a rozvinutých kompetencií mladých ľudí dobrovoľníckou prácou, vrátane 
propagácie jej spoločenskej hodnoty; 

           
       Očakávané výstupy a výsledky: 

 organizovanie informačných kampaní, workshopov, seminárov s dôrazom na prezentáciu 
spoločenskej hodnoty dobrovoľníctva,  

 vytvorenie propagačných a informačných materiálov  v podobe tlačovín, videospotov a pod.,    

 šírenie a ponúkanie informácií týkajúcich sa dobrovoľníctva vo všeobecnosti prostredníctvom 
webových stránok ale aj osobne, 

 šírenie a ponúkanie informácií týkajúcich sa dobrovoľníctva  mládeže s dôrazom na 
prínos  nadobudnutých a rozvinutých  kompetencií mladých ľudí dobrovoľníckou prácou 
a propagovať spoločenskú hodnotu dobrovoľníctva prostredníctvom webových stránok ale aj 
osobne, 

 poskytovanie a ponúkanie informácií o voľných dobrovoľníckych príležitostiach na regionálnej 
úrovni, prostredníctvom webových stránok ale aj osobne, 

 poskytovanie a ponúkanie iným inštitúciám informácie a poradenstvo pre koordinovanie, 
dobrovoľníkov a dobrovoľníckych programov prostredníctvom konzultácií, školení, tréningov a pod., 

 pôsobenie ako konzultant v prípadoch problémov týkajúcich sa dobrovoľníctva. 
 

d) zvyšovať status dobrovoľníctva mládeže prostredníctvom oceňovania dobrovoľníkov a koordinátorov 
dobrovoľníkov; 

 
Očakávané výstupy a výsledky: 
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 Organizovanie miestneho/regionálneho oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, 

 Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok formálnym spôsobom, 

 Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok neformálnym spôsobom. 
 

e) podporovať alebo vykonávať advokačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva na miestnej/regionálnej 
úrovni spolupracovať s orgánmi verejnej moci4, so zástupcami rôznych organizácií a inštitúcií a komunít 
v snahe rozvíjať a propagovať uznávanie dobrovoľníctva; spolupracovať pri tvorbe stratégií/vytvárať 
stratégie smerujúce k priaznivej spoločenskej klíme pre dobrovoľníctvo; spolupracovať/presadzovať 
finančnú podporu dobrovoľníctva a začleňovanie dobrovoľníctva do legislatívy smerujúcej k jeho 
podpore; podporovať/budovať infraštruktúru dobrovoľníctva);  
 

Očakávané výstupy a výsledky: 

 organizácia spolupracuje so zástupcami rôznych organizácií a inštitúcií a komunít v snahe rozvíjať, 
propagovať a dosiahnuť uznávanie dobrovoľníctva,  

 organizácia sa zaoberá tvorbou stratégií smerom k vytváraniu priaznivej spoločenskej klímy pre 
dobrovoľníctvo,  

 organizácia sa zaoberá budovaním infraštruktúry dobrovoľníctva,  

 organizácia sa zaoberá presadzovaním finančnej podpory dobrovoľníctva a začleňovaním 
dobrovoľníctva do legislatívy smerujúcej k jeho podpore. 
 

f) zvyšovať kompetencie mládežníckych dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov účasťou na 
vzdelávacích programoch, akreditovaných vzdelávacích programoch a/alebo na aktivity zamerané na 
školenia a spoluprácu týkajúcich sa manažmentu dobrovoľníkov, dobrovoľníckych programov a iných tém 
Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020; 
 

Očakávané výstupy a výsledky: 

 organizácia realizuje vzdelávacie programy, akreditované vzdelávanie, školenia alebo iné aktivity 
zamerané na školenia a spoluprácu v týchto témach:  

- dobrovoľníctvo  
- mládež a svet  
- sociálne začlenenie 

a/alebo v téme inej kapitoly Stratégie SR pre mládež na roky 2014-2020.  
 

g) spolupracovať na implementácii metodiky výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu vo formálnom 
vzdelávaní na národnej úrovni; 

 

Očakávané výstupy a výsledky: 

 organizácia ako lokálne dobrovoľnícke centrum sa aktívne zapája do procesu tvorby 
a implementácie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu za región, v ktorom pôsobí. 

 
h) vykonávať výskumnú, edičnú a publikačnú činnosť v oblasti dobrovoľníctva mládeže; 

 

Očakávané výstupy a výsledky: 

 organizácia vykonáva alebo sa podieľa na výskumnej činnosti v oblasti dobrovoľníctva mládeže, 

 organizácia vykonáva alebo sa podieľa na edičnej činnosti v oblasti dobrovoľníctva mládeže, 

 organizácia vykonáva alebo sa podieľa na publikačnej činnosti v oblasti dobrovoľníctva mládeže. 
 

i) zisťovať reálne potreby mladých dobrovoľníkov na miestnej alebo regionálnej úrovni za účelom 
zvyšovania kvality služieb dobrovoľníctva mládeže; 

 

                                                           
4 Verejnú moc vykonáva štát predovšetkým prostredníctvom orgánov moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej a za 
určitých podmienok ju môže vykonávať aj prostredníctvom ďalších subjektov. Osobitný dôraz je kladený na školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy. 
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Očakávané výstupy a výsledky: 

 organizácia pravidelne komunikuje s mladými ľuďmi a zisťuje ich reálne potreby,  

 organizácia komunikuje s ďalšími partnerskými organizáciami, ktoré pracujú s mladými ľuďmi, 

 organizácia implementuje požiadavky mladých ľudí a zvyšuje tak kvalitu služieb v dobrovoľníctve. 
 

j) zvyšovať kvalitu žiadateľa v poskytovaní svojich služieb v oblasti dobrovoľníctva v zmysle vyššieho 
štandardu5; 

 

Očakávané výstupy a výsledky: 

 organizácia zvyšuje svoju členskú základňu/ počet spolupracujúcich organizácií, 

 organizácia podporuje a šíri dobrovoľníctvo v regióne na základe úzkej spolupráce (formálne 
uzatvorené zmluvy o spolupráci so zadefinovanými úlohami) s organizáciami pôsobiacimi priamo 
v jednotlivých okresoch regiónu (platí pre regióny s počtom okresov viac ako 10), 

 organizácia spravuje a rozširuje svoje webové stránky na základe najnovších trendov pre mladých 
ľudí, 

 organizácia na komunikáciu využíva aspoň 2 sociálne siete, 

 organizácia publikuje svoje mediálne výstupy  aspoň 5 x ročne v lokálnych, regionálnych a/alebo 
národných médiách, 

 organizácia disponuje funkčnou kanceláriou v nebytovom priestore, ktorá je otvorená pre cieľové 
skupiny, 

 organizácia organizuje vzdelávacie aktivity v minimálnom rozsahu 10 hodín pre mladých vedúcich, 
mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou, dobrovoľníkov a dobrovoľníčky a 
koordinátorov dobrovoľníkov, 

 organizácia ponúka akreditované vzdelávanie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok,  

 organizácia ponúka alebo podporuje akreditované vzdelávanie aj v iných oblastiach, 

 organizácia ponúka supervíziu ako metódu vzdelávania a zvyšovania kvality dobrovoľníckych 
programov. 

 
 

2. CELOŠTÁTNA ÚROVEŇ 

 
Aktivity skupiny A - aktivity napĺňajúce vybrané ciele programu  Služby v dobrovoľníctve6  k) - m) 
 
Žiadateľ si z tejto skupiny aktivít vyberá minimálne jednu. 
 

 
k) Implementovať vybrané opatrenia Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020  
 
Oblasť 2 - ZAMESTNANOSŤ  

Strategický cieľ 1:  ORIENTÁCIA NA TRHU PRÁCE  

Opatrenie:    

 Naďalej podporovať komplexnú starostlivosť mladých ľudí v kariérnom poradenstve a okrem 

pedagógov zapájať i výchovných poradcov, psychológov a terénnych sociálnych pracovníkov.  

                                                           
5 Pozri Sprievodcu pre žiadateľov o registráciu na roky 2018 - 2020 v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH/2 - Poskytovanie 
služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže, ktorý je prílohou k Výzve na predkladanie žiadostí o registráciu oprávnených 
žiadateľov v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH/2 (číslo výzvy SLUŽBY/2/R/2018). 
 
6 Pozri výzvu SLUZBY/2/D/2019 bod. 3 Účel a špecifické ciele výzvy 
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 Realizovať špecializované služby zamestnanosti, ktoré reflektujú špecifické potreby konkrétnej 

cieľovej skupiny mladých ľudí, teda napr. mladých ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych 

komunít, detských domov, mladých ľudí so zdravotným znevýhodneným.  

  

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:  

1. Realizácia najmenej 2 stretnutí s výchovnými poradcami, pedagógmi, psychológmi, terénnymi sociálnymi 

pracovníkmi a pracovníkmi s mládežou za účelom nadviazania spolupráce a vzájomnej výmeny informácií 

v oblasti dobrovoľníctva  pre mladých (pre cca 20 PsM).  

  

Strategický cieľ 4:  MOTIVÁCIA ZAMESTNÁVATEĽOV  

Opatrenie:    

Realizovať projekty a programy na podporu uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce.  

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:   

2. Spolupráca so zamestnávateľmi za účelom podpory uznávania dobrovoľníctva (o kompetenciách 

nadobudnutých dobrovoľníckou prácou a ich uplatnení v pracovnom živote; prezentácia príkladov dobrej 

praxe a pod.).    

  

Oblasť 3 - TVORIVOSŤ A PODNIKAVOSŤ  

Strategický cieľ 2:  PODNIKATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ  

Opatrenie:   

V súlade s európskymi politikami a opatreniami zakomponovať do vzdelávania absolvovanie zážitkového 

programu alebo projektu zameraného na podnikavosť.  

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:   

3. Zorganizovanie minimálne jedného workshopu v rôznych samosprávnych krajoch pre študentov SŠ a VŠ 

s úspešnými podnikateľmi, živnostníkmi a predstaviteľmi úspešných občianskych združení, nadácií na 

tému – ako si založiť vlastnú firmu, občianske združenie, otvoriť živnosť.  

  

Strategický cieľ 4:  SPOLUPRÁCA S PODNIKATEĽMI   

Opatrenie:   

Vytvoriť mentoringový program pre dobrovoľníkov v rámci neformálneho vzdelávania v spolupráci s 

firmami, podnikateľmi a obchodnými komorami, s cieľom zabezpečiť možnosť učiť sa cez mentoring aj v 

neformálnom vzdelávaní.  

  

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:  

4. Zorganizovanie workshopov pre zamestnancov ÚPSVaR v minimálne štyroch samosprávnych krajoch 

zameraných na budovanie povedomia o prínose dobrovoľníckej činnosti k získaniu kompetencií mladých 

ľudí prostredníctvom dobrovoľníctva.  
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Oblasť 5 - MLÁDEŽ A SVET   

  

Strategický cieľ 1:  MOTIVÁCIA PRE GLOBÁLNE TÉMY 

Opatrenia:    

 Začleniť princípy globálneho vzdelávania do prípravy profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov 

s mládežou a súčasných i budúcich pedagogických zamestnancov.   

 Rozvíjať kľúčové kompetencie mládeže (kritické myslenie, uvedomenie si súvislostí medzi vlastným 

konaním a globálnym dopadom, práca s informáciami, zmeny postojov, kritická reflexia médií, 

participácia, občianska angažovanosť a pod.) podporou aktivít globálneho vzdelávania vo formálnom aj 

neformálnom vzdelávaní.   

  

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:   

5. Realizácia podujatí pre študentov SŠ a VŠ zameraných na  rozvoj kľúčových kompetencií mládeže 
podporou aktivít globálneho vzdelávania v neformálnom vzdelávaní.  

  

Strategický cieľ 2:  UZNÁVANIE PRÍNOSU MOBILITY  

Opatrenia:   

Podporiť a uznať prínos mobility mládeže a pracovníkov s mládežou a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s 

cieľom podporovať prenos know-how z iných krajín, zvýšenie kvality práce s mládežou, uvedomenia si 

prepojenosti medzi miestnym konaním a jeho globálnym dopadom.  

  

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:   

6. Realizácia stretnutí, resp. workshopov pre študentov SŠ a VŠ s účastníkmi medzinárodných výmen, 
domácimi a zahraničnými, zameraných na podporu prenosu know-how z iných krajín, prepojenosť medzi 
miestnym konaním a  globálnym dopadom.  

7. Zorganizovanie 1 informačného semináru pre školy a pracovníkov s mládežou o možnostiach 
krátkodobých mobilít. 
8. Zorganizovanie 1 infodňa pre mládež so zástupcami organizácií poskytujúcich krátkodobé mobility. 

 

Oblasť 8 - DOBROVOĽNÍCTVO  

Strategický cieľ 1: MLADÍ V DOBROVOĽNÍCTVE  

Opatrenie:    

 Prepojiť dobrovoľníctvo s formálnym vyučovaním na všetkých stupňoch a typoch škôl.  

 Podporiť uznávanie zručností získaných prostredníctvom dobrovoľníctva mladých ľudí zo strany 

systému formálneho a neformálneho vzdelávania a trhu práce.  

 Zviditeľniť prínosy dobrovoľníctva pre jednotlivcov a spoločnosť a zvyšovať povedomie o hodnote 

Dobrovoľníctva.  

 Podporiť dobrovoľníctvo mladých ľudí so špecifickými potrebami.  

 Vytvárať nástroje na podporu organizácií pracujúcich s mladými dobrovoľníkmi, aby boli schopné 

reagovať na špecifické potreby mladých ľudí.  

 Vytvoriť podmienky (finančné, personálne, organizačné) pre dlhodobé dobrovoľnícke programy 

angažujúce mladých ľudí.  

 Podporovať cezhraničnú mobilitu mladých dobrovoľníkov, vrátane krátkodobej mobility 
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Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:  

9. Vypracovanie hodnotiaceho systému škôl a školských zariadení vo vzťahu k implementácii výchovy 

a vzdelávania k dobrovoľníctvu v školách a školských zariadeniach. 

10. Vytvorenie systému pre spoluprácu školy a dobrovoľníckych organizácií a dobrovoľníckych centier a ich 

sieťovanie v oblasti výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu. 

11. Realizácia 2 – 4 stretnutí so zástupcami formálneho vzdelávania za účelom propagácie Koncepcie výchovy 

a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.   

12. Pokračovanie v stretnutiach so zástupcami škôl, dobrovoľníckych organizácií a dobrovoľníckych centier 

za účelom vytvorenia a implementácie systému pre spoluprácu školy a dobrovoľníckych organizácií a 

dobrovoľníckych centier a ich sieťovania v oblasti výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu.  

  

Oblasť 9 - PRÁCA S MLÁDEŽOU  

Strategický cieľ 1: HODNOTA PRÁCE S MLÁDEŽOU  

Opatrenie:    

Vytvoriť kampane na zvýšenie povedomia v spoločnosti o hodnote a prínose práce s mládežou.  

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:  

13. Podieľanie sa na informačnej kampani pre verejnosť na zvýšenie povedomia o hodnote a prínose 

dobrovoľníctva mládeže. 

14. Realizácia informačných stretnutí za účelom skvalitnenia práce s dobrovoľníkmi. 

Strategický cieľ 3:  SPOLOČENSKÝ DOPAD   

 

Opatrenie:  Vytvárať a financovať vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou a programy, ktoré prispejú k 

zvyšovaniu kvality ich činnosti a vzájomnému sieťovaniu.  

 

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:  

15. Spolupráca pri tvorbe návrhov štandardov kvality v práci s mládežou – vyslaním zástupcu na stretnutia 

pracovnej skupiny a pripomienkovania, testovanie a šírenie prieskumu medzi mladými a pracovníkmi 

s mládežou. 

 

 

Aktivity na zabezpečenie cieľa m) Implementovať dobrovoľnícke aktivity v rámci programu Európskej 

komisie Európsky zbor solidarity (EZS).  

Cieľ: Aktívne ponúkať mladým ľuďom príležitosti dobrovoľníckych aktivít v rámci Európskeho zboru 

solidarity.  

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:  

16. Propagácia možností a postupov zapojenia sa mladých ľudí do programu EÚ Európsky zbor solidarity  

prostredníctvom informácií zverejnených web stránky a sociálnych sietí organizácií (s umiestnením 

bannera na web stránku a/alebo formou sledovania na sociálnej sieti).  

17. Podpora registrácie mladých ľudí do databázy EZS, zvlášť MĽSNP (napr. počas podujatí 

organizovaných k téme dobrovoľníctva).  

18. Realizácia alebo participácia na organizácii 1-2 informačných aktivít zameraných  na tému 

dobrovoľníctva v EÚ.  
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Cieľ: Motivovať organizácie k získaniu akreditácie v rámci EZS   

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:   

19. Spolupráca na organizácii najmenej 1 informačného školenia, resp. poskytovanie konzultácií pre 

dobrovoľnícke centrá a organizácie pôsobiace v regiónoch a pracujúce s mládežou, zvlášť s MĽSNP a MĽ 

so špeciálnymi potrebami a menšinami, zo sociálnych zariadení (domovy sociálnych služieb, domovy na 

pol ceste, a pod.) za účelom ich informovanosti o možnostiach zapojenia sa do programu EÚ EZS 

prostredníctvom dobrovoľníckych projektov a i. možností, za účasti zástupcu NAE+ a osoby 

reprezentujúcej príklad dobrej praxe. 

Návrh úlohy vyplývajúci z návrhov pracovnej skupiny Dobrovoľníctvo z konferencie: 

5.1 Zviditeľňovanie prínosov 

Cieľ: Udržať kvalitu vzdelávania dobrovoľníkov cez akreditované vzdelávanie - Manažment dobrovoľníkov 

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy  

20. Zabezpečenie 2 akreditovaných vzdelávaní pre dobrovoľníkov . 

21. Poskytovanie informácií o akreditovaných vzdelávaniach organizovaných tretími stranami. 

 

5.2. Cezhraničná mobilita 

Cieľ: Zvýšiť propagáciu cezhraničného dobrovoľníctva medzi mladými ľuďmi. 

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:  
 

22. Zorganizovanie jedného infodňa o cezhraničnom dobrovoľníctve, propagácia témy na vlastných 

aktivitách. 

 

Cieľ: Vo väčšej miere podporiť vzdelávanie prijímajúcich organizácií ako viesť dobrovoľníkov 

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:  
 

23. Zorganizovanie jedného školenia pre pracovníkov s mládežou a prijímajúce organizácie. 

 

Cieľ: Zvýšiť propagáciu krátkodobých mobilít – správne odkomunikovanie vysielajúcej organizácie 

o možnostiach a dĺžke mobility 

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy:  
24. Zorganizovanie 1 informačného seminára pre školy a pracovníkov s mládežou o možnostiach 

krátkodobých mobilít. 

25. Zorganizovanie 1 infodaň pre mládež so zástupcami organizácií poskytujúcich krátkodobé mobility. 

 

5.3. Dlhodobé dobrovoľnícke programy 

Cieľ: Vypracovať metodiku realizácie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu na jednotlivých stupňoch 

vzdelávania. 

Očakávané aktivity, výsledky a výstupy  

26. Spracovanie metodiky realizácie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu. 
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Aktivity skupiny B 
 
V rámci tejto skupiny aktivít odporúčame nižšie uvedené aktivity smerujúce k napĺňaniu cieľov programu 
SLUŽBY pre mladých: 

 
a) vytvárať, resp. prevádzkovať a rozširovať vytvorené online systémy poskytovania informácií 

a poradenstva o možnostiach dobrovoľníctva mládeže, overovať ich funkčnosť a priebežne ich 
aktualizovať; 

 
Očakávané výstupy a výsledky: 

 poskytovanie informácií vhodnými a aktuálnymi prostriedkami, 

 vytvorenie a spravovanie online nástrojov : mobilné aplikácie, web stránky, portály, sociálne  siete, 

 dopĺňanie a rozširovanie online databáz dobrovoľníckych príležitostí, 

 dopĺňanie a rozširovanie databázy na prepájanie dobrovoľníkov a organizácií cez databázu. 
 

b) vytvárať krátkodobé a dlhodobé dobrovoľnícke príležitosti  pre mladých ľudí  v spolupráci 
s partnerskými organizáciami a umiestňovať mládežníckych dobrovoľníkov do organizácií a/alebo 
prepájať ich s dobrovoľníckymi príležitosťami, ktoré im zabezpečia rozvoj kompetencií potrebných pre 
úspešné uplatnenie sa v pracovnom živote a na živote občianskej spoločnosti (prepájať a/alebo párovať 
požiadavky s ponukami dobrovoľníctva, spravovať dobrovoľnícke ponuky v komunite); 

 
  Očakávané výstupy a výsledky: 

 vytváranie dobrovoľníckych príležitostí, stáží, krátkodobých i dlhodobých dobrovoľníckych aktivít, 

 zabezpečenie procesu hosťovania a vysielania dobrovoľníkov, 

 prepájanie dobrovoľníckych činností s databázou dobrovoľníckych organizácií a dobrovoľníkov, 

  zabezpečenie rozvoja kompetencií mladých ľudí pre úspešné uplatnenie sa v spoločenskom 
a pracovnom živote prostredníctvom dobrovoľníckych príležitostí,  

 organizovanie dobrovoľníckych príležitostí tak, aby bola  zabezpečená reflexia účastníkov na proces 
učenia sa,  

 organizovanie dobrovoľníckych príležitostí tak, aby bola zabezpečená adekvátna príprava 
dobrovoľníka,  

 organizovanie dobrovoľníckych príležitostí cielene s ohľadom na potreby mladých ľudí, 

 organizovanie dobrovoľníckych príležitosti dostupné pre mladých ľudí z hľadiska potreby krytia 
výdavkov na ubytovanie, stravu a cestovanie, 

 vytváranie kvalitne manažovaného krátkodobého a dlhodobé dobrovoľníckeho programu 
a implementovanie do partnerských zariadení/ organizácií a pod., 

 organizovanie dobrovoľníckeho podujatia, 

  pravidelné informovanie médií, verejných inštitúcií a všeobecnej verejnosti o aktivitách v oblasti 
dobrovoľníctva, 

  spravovanie dobrovoľníckych ponúk v komunite,  

  zohľadňovanie požiadaviek od komunity, ktoré sa týkajú potrieb dobrovoľníkov. 
 

c) realizovať informačné,  konzultačné a propagačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva mládeže s dôrazom 
na prínos  nadobudnutých a rozvinutých  kompetencií mladých ľudí dobrovoľníckou prácou, vrátane 
propagácie jej spoločenskej hodnoty; 

           
          Očakávané výstupy a výsledky: 

 organizovanie informačných kampaní, workshopov, seminárov s dôrazom na prezentáciu 
spoločenskej hodnoty dobrovoľníctva,  

 vytvorenie propagačných a informačných materiálov  v podobe tlačovín, videospotov a pod.,    

 šírenie a ponúkanie informácií týkajúcich sa dobrovoľníctva vo všeobecnosti prostredníctvom 
webových stránok ale aj osobne, 
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 šírenie a ponúkanie informácií týkajúcich sa dobrovoľníctva  mládeže s dôrazom na 
prínos  nadobudnutých a rozvinutých  kompetencií mladých ľudí dobrovoľníckou prácou 
a propagovať spoločenskú hodnotu dobrovoľníctva prostredníctvom webových stránok ale aj 
osobne, 

 poskytovanie a ponúkanie informácií o voľných dobrovoľníckych príležitostiach na regionálnej 
a národnej úrovni prostredníctvom webových stránok ale aj osobne, 

 poskytovanie a ponúkanie iným inštitúciám informácie a poradenstvo pre koordinovanie 
dobrovoľníkov a dobrovoľníckych programov prostredníctvom konzultácií, školení, tréningov a pod. 

 pôsobenie ako konzultant v prípadoch problémov týkajúcich sa dobrovoľníctva. 
 

d) Zvyšovať status dobrovoľníctva mládeže prostredníctvom oceňovania dobrovoľníkov a koordinátorov 
dobrovoľníkov 

 

Očakávané výstupy a výsledky: 

 Organizácia  oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 
 

e) Podporovať alebo vykonávať advokačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva na regionálnej/národnej 
úrovni (spolupracovať s orgánmi verejnej moci7, so zástupcami rôznych organizácií a inštitúcií a komunít 
v snahe rozvíjať a propagovať uznávanie dobrovoľníctva; spolupracovať pri tvorbe stratégií/vytvárať 
stratégie smerujúce k priaznivej spoločenskej klíme pre dobrovoľníctvo; spolupracovať/presadzovať 
finančnú podporu dobrovoľníctva a začleňovanie dobrovoľníctva do legislatívy smerujúcej k jeho 
podpore; podporovať / budovať infraštruktúru dobrovoľníctva) 

 

Očakávané výstupy a výsledky: 

 spolupracovanie so zástupcami rôznych organizácií a inštitúcií a komunít v snahe rozvíjať, propagovať 
a dosiahnuť uznávanie dobrovoľníctva na /regionálnej/národnej úrovni, 

 zaoberanie sa tvorbou stratégií smerom k vytváraniu priaznivej spoločenskej klímy pre 
dobrovoľníctvo, 

 budovanie infraštruktúry dobrovoľníctva, 

 zaoberanie sa presadzovaním finančnej podpory dobrovoľníctva a začleňovaním dobrovoľníctva do 
legislatívy smerujúcej k jeho podpore. 

 
f) Zvyšovať kompetencie mládežníckych dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov účasťou na 

vzdelávacích programoch, akreditovaných vzdelávacích programoch a/alebo na aktivity zamerané na 
školenia a spoluprácu (Transnational Cooperation Activities) týkajúcich sa manažmentu dobrovoľníkov, 
dobrovoľníckych programov a iných tém Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020; 

 

Očakávané výstupy a výsledky: 

 realizovanie vzdelávacích programov, akreditovaného vzdelávania, školenia alebo inej aktivity 
zameranej na  spoluprácu v týchto témach: 

- dobrovoľníctvo, 
- mládež a svet, 
- sociálne začlenenie, 
- zdravie a zdravý životný štýl, 
- a/ alebo v téme inej kapitoly Stratégie SR pre mládež na roky 2014-2020.         

 
g) Spolupracovať na implementácii metodiky výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu vo formálnom 

vzdelávaní na národnej úrovni; 
    
Očakávané výstupy a výsledky: 

                                                           
7 Verejnú moc vykonáva štát predovšetkým prostredníctvom orgánov moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej a za 
určitých podmienok ju môže vykonávať aj prostredníctvom ďalších subjektov. Osobitný dôraz je kladený na školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy. 
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 aktívne zapájanie sa  do procesu tvorby a implementácie na národnej úrovni. 
 

h) Vykonávať výskumnú, edičnú a publikačnú činnosť v oblasti dobrovoľníctva mládeže 
 

Očakávané výstupy a výsledky: 

 Vykonávaťnie alebo podieľanie sa na výskumnej činnosti v oblasti dobrovoľníctva mládeže, 

 vykonávanie alebo podieľanie sa na edičnej činnosti v oblasti dobrovoľníctva mládeže, 

 vykonávanie alebo podieľanie sa na publikačnej činnosti v oblasti dobrovoľníctva mládeže. 
 

i) Zisťovať reálne potreby mladých dobrovoľníkov na regionálnej a/alebo národnej úrovni za účelom 
zvyšovania kvality služieb dobrovoľníctva mládeže; 

 

Očakávané výstupy a výsledky: 

 pravidelné komunikovanie s mladými ľuďmi a zisťovanie ich reálne potreby, 

 komunikovanie s ďalšími partnerskými organizáciami, ktoré pracujú s mladými ľuďmi, 

 implementovanie požiadaviek mladých ľudí a zvyšovanie  kvality služieb v dobrovoľníctve. 
 

j) Zvyšovať kvalitu žiadateľa v poskytovaní svojich služieb v oblasti dobrovoľníctva v zmysle vyššieho 
štandardu8 

 

Očakávané výstupy a výsledky: 

 rozširovanie členskej základne/počtu spolupracujúcich organizácií, 

 podpora a šírenie dobrovoľníctva na základe úzkej spolupráce (formálne uzatvorené zmluvy o 
spolupráci so zadefinovanými úlohami), 

 spravovanie a rozširovanie svojej webové stránky na základe najnovších trendov pre mladých ľudí, 

 využívanie aspoň 2 sociálne siete na komunikáciu zo strany organizácie, 

  publikovanie mediálnych výstupy organizácie aspoň 5 x ročne v regionálnych a/alebo národných 
médiách, 

 organizácia disponuje funkčnou kanceláriou v nebytovom priestore, ktorá je otvorená pre cieľové 
skupiny, 

 organizovanie vzdelávacích aktivít v minimálnom rozsahu 10 hodín pre mladých vedúcich, 
mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou, dobrovoľníkov a dobrovoľníčky a 
koordinátorov dobrovoľníkov, 

 ponúkanie akreditovaného vzdelávania v oblasti manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok; 

 ponúkanie alebo podporovanie akreditovaného vzdelávania aj v iných oblastiach, 

 ponúkanie supervízie ako metódy vzdelávania a zvyšovania kvality dobrovoľníckych programov. 
 

                                                           
8 Pozri Sprievodcu pre žiadateľov o registráciu na roky 2018 - 2020 v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH/2 - Poskytovanie 
služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže, ktorý je prílohou k Výzve na predkladanie žiadostí o registráciu oprávnených 
žiadateľov v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH/2 (číslo výzvy SLUŽBY/2/R/2019). 
 


