MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PRIESKUM MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ
REPUBLIKY O STAVE MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVNEJ POLITIKY VOČI
DEŤOM A MLÁDEŽI, 2015
Vážení respondenti prieskumu,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v gescii pani štátnej tajomníčky
Romany Kanovskej pripravilo prieskum zameraný na zistenie stavu samosprávnej politiky voči cieľovej
skupine detí a mládeže. Cieľom prieskumu je identifikovať príklady dobrej praxe a zmapovať, ktoré
oblasti mládežníckej politiky miest, obcí a regiónov vyžadujú ďalší rozvoj a podporu.
Označením "deti a mládež" v tomto prieskume pomenovávame cieľovú skupinu obyvateľov miest a
obcí vo veku od 0 do 30 rokov 1. V rámci dotazníka nás zaujíma špecificky „starostlivosť o deti a
mládež“ v oblasti neformálneho vzdelávania. Neformálnym vzdelávaním sa rozumie každé
vzdelávanie organizované mimo formálneho vzdelávania.2
Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie a poslanie tohto dotazníka do 27. novembra 2015.
Inštrukcie k vyplneniu dotazníka:
Prieskum sa skladá z dvoch častí. Prvá časť mapuje systém mládežníckej politiky3 a druhá je zameraná
na informácie o vynaložených finančných prostriedkoch na túto oblasť. Otázky v dotazníku ponúkajú
možnosť vybrať si najvhodnejšiu odpoveď (napr. áno alebo nie, prípadne viaceré možnosti).
Odpovede sa zaškrtávajú označením začiarkavacieho políčka, prípadne vložením vlastného textu, ak
tieto možnosti nepostačujú (napr. iné, uveďte).
Príklad:

Áno

Nie

Iné (uveďte):

Dotazník prosím uložte pod názvom Vášho mesta alebo obce (malými písmenami bez diakritiky), napr.
abelova.pdf. Vyplnený dotazník prosím pošlite na e-mailovú adresu mladez.prieskum@minedu.sk.
Túto adresu môžete využiť aj na prípadné otázky a doplnenia.
Výsledky prieskumu budú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR (www.minedu.sk) v priebehu roka 2016.
Ďakujeme za spoluprácu.
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Zákon o podpore práce s mládežou 282/2008 Z.z.
https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/Neformalne-vzdelavanie.alej
Prieskum sa opiera o princípy a prístupy mládežníckej politiky, definované v dokumentoch Európskej únie a Rady Európy.

Identifikačné údaje (*povinné)
Názov mesta/obce* _________________________________________________________________
Adresa mestského/obecného zastupiteľstva (ulica)* ________________________________________
PSČ mesta/obce* ____________________________________________________________________
IČO mesta/obce* ____________________________________________________________________
Kontaktná osoba zodpovedná za informácie uvedené v dotazníku (meno, priezvisko)*
___________________________________________________________________________________
E-mailová adresa na kontaktnú osobu *__________________________________________________
Telefónne číslo na kontaktnú osobu *____________________________________________________

I.

Systém mládežníckej politiky miest a obcí
1.

Malo mesto alebo obec v roku 2014 4 vytvorené samostatné pracovisko (odbor, oddelenie
alebo referát) pre starostlivosť o deti a mládež?
Vyberte jednu z uvedených možností, príp. doplňte ďalšie údaje.

Áno
Nie
Ak ste v otázke č. 1 označili možnosť „Nie", uveďte názov pracovísk (odbor, oddelenie alebo
referát) v štruktúre zastupiteľstva (napr. školstvo, kultúra, sociálne záležitosti a pod.), ktoré sa
venovali agende starostlivosti o deti a mládež?
____________________________________________________________________________
Ak ste v otázke č. 1 označili možnosť „Nie", uveďte koľko percent z úväzku povereného
pracovníka tvorila agenda starostlivosti o deti a mládež ?
____________ %
2.

Ktorý dokument mesta alebo obce v roku 2014 5 stanovoval hlavné priority a úlohy pre
oblasť starostlivosti o deti a mládež?
Vyberte jednu z uvedených možností, príp. doplňte ďalšie údaje.

Samostatný dokument špecificky zameraný na priority a úlohy pre oblasť detí a
mládeže (napr. stratégia, koncepcia)
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta alebo obce
Iný samostatný dokument (uveďte jeho názov ak je momentálne aj v procese
prípravy):
_______________________________________________________________________
Žiaden samostatný dokument, ktorý by stanovoval hlavné priority a úlohy pre oblasť
detí a mládeže. Uveďte dokument, na základe ktorého ste realizovali opatrenia v
oblasti starostlivosti o deti a mládež:
_______________________________________________________________________
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tzn. v období od 1.1.2014 do 31.12.2014
tzn. v období od 1.1.2014 do 31.12.2014

3. Mestá a obce môžu vykonávať aktivity spojené so starostlivosťou o deti a mládež samostatne,
zriaďovať, alebo finančne podporovať organizácie podľa svojich potrieb. Primárne akým
spôsobom Vaše mesto/obec zabezpečovalo/a v roku 20146 aktivity v nasledovných oblastiach:
3 (a) Poskytovanie informácií pre deti a mládež primárne zabezpečoval:
Vyberte najvhodnejšiu odpoveď.

Pracovník samosprávy
Centrum voľného času
Iná organizácia zriadená samosprávou (uveďte názov):
______________________________________________________________________
Mimovládna organizácia (napr. občianske združenie) finančne podporovaná obcou
(uveďte názov):
_____________________________________________________________________
Iné (uveďte názvy):
_____________________________________________________________________
Nerealizovali sme aktivity v tejto oblasti
3 (b) Podporu aktívneho občianstva detí a mládeže primárne zabezpečoval:
Vyberte najvhodnejšiu odpoveď.

Pracovník samosprávy
Centrum voľného času
Iná organizácia zriadená samosprávou (uveďte názov):
______________________________________________________________________
Mimovládna organizácia (napr. občianske združenie) finančne podporovaná obcou
(uveďte názov):
_____________________________________________________________________
Iné (uveďte názvy):
_____________________________________________________________________
Nerealizovali sme aktivity v tejto oblasti
3 (c) Podporu rozvoja dobrovoľníckych aktivít detí a mládeže primárne zabezpečoval:
Vyberte najvhodnejšiu odpoveď.

Pracovník samosprávy
Centrum voľného času
Iná organizácia zriadená samosprávou (uveďte názov):
______________________________________________________________________
Mimovládna organizácia (napr. občianske združenie) finančne podporovaná obcou
(uveďte názov):
_____________________________________________________________________
Iné (uveďte názvy):
_____________________________________________________________________
Nerealizovali sme aktivity v tejto oblasti
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tzn. v období od 1.1.2014 do 31.12.2014

3 (d) Neformálne vzdelávanie a výchovu detí a mládeže primárne zabezpečoval:
Vyberte najvhodnejšiu odpoveď.

Pracovník samosprávy
Centrum voľného času
Iná organizácia zriadená samosprávou (uveďte názov):
______________________________________________________________________
Mimovládna organizácia (napr. občianske združenie) finančne podporovaná obcou
(uveďte názov):
_____________________________________________________________________
Iné (uveďte názvy):
_____________________________________________________________________
Nerealizovali sme aktivity v tejto oblasti

3 (e) Sociálne začleňovanie znevýhodnených skupín detí a mládeže primárne zabezpečoval:
Vyberte najvhodnejšiu odpoveď.

Pracovník samosprávy
Centrum voľného času
Iná organizácia zriadená samosprávou (uveďte názov):
______________________________________________________________________
Mimovládna organizácia (napr. občianske združenie) finančne podporovaná obcou
(uveďte názov):
_____________________________________________________________________
Iné (uveďte názvy):
_____________________________________________________________________
Nerealizovali sme aktivity v tejto oblasti

4. Uveďte, ktoré z uvedených štruktúr umožňujúcich aktívnu účasť detí a mládeže na
rozhodovaní mesta/obce pôsobili vo Vašom meste alebo obci v roku 2014 7.
Môžete označiť viaceré možnosti.

Detský / mládežnícky parlament
Mládežnícke zastupiteľstvo
Mládežnícka rada
Mládežnícky radca
Mládežnícky ombudsman
Iné (uveďte):
_______________________________________________________________________
Nemali sme žiadnu štruktúru umožňujúcu aktívnu účasť detí a mládeže
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tzn. v období od 1.1.2014 do 31.12.2014

5. Akým spôsobom Vaše mesto alebo obec v roku 2014 8 vysvetľovala a zverejňovala informácie
zamerané na skupinu detí a mládeže, či už k pripravovaným alebo realizovaným aktivitám a
opatreniam?
Môžete označiť viaceré možnosti.

Pravidelnými stretnutiami s poslancami / starostom / primátorom / pracovníkom
samosprávy
Prostredníctvom miestnych novín
Prostredníctvom miestnej vývesnej tabule
Prostredníctvom miestneho rozhlasu
Prostredníctvom internetovej stránky mesta/obce
Prostredníctvom informačného centra mladých v meste/obci
Prostredníctvom sociálnych sietí na internete
Iné (uveďte): ____________________________________________________________
Špecificky sme nezverejňovali informácie pre deti a mládež

6. Malo Vaše mesto alebo obec v roku 2014 9 priamo vytvorený program alebo grantovú schému
na finančnú podporu detských a mládežníckych organizácií, príp. iných neziskových organizácií
podporujúcich prácu s deťmi a mládežou?
Uveďte finančné programy a grantové schémy okrem priamej finančnej podpory centier voľného času.

Áno
Uveďte názvy finančných programov a grantových schém:
_______________________________________________________________________________

Nie

7. Malo Vaše mesto alebo obec v roku 20148 vytvorený program alebo grantovú schému na
finančnú podporu aktivít, ktorých konečnými prijímateľmi mohla byť aj cieľová skupina detí a
mládeže?
Uveďte finančné programy a grantové schémy okrem priamej finančnej podpory centier voľného času.

Áno
Uveďte názvy finančných programov a grantových schém:
_______________________________________________________________________________

Nie
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tzn. v období od 1.1.2014 do 31.12.2014
tzn. v období od 1.1.2014 do 31.12.2014

II. Financovanie aktivít a opatrení týkajúcich sa mládežníckej
politiky obcí a miest
Do tabuľky č. 1. prosím uveďte finančné prostriedky, ktoré Vaše mesto alebo obec vynaložila v
roku 2014 10 na organizácie, finančné programy a grantové schémy určené pre cieľovú skupinu detí
a mládeže.
Do tabuľky uveďte číselné údaje o počte podporených organizácií (zriadených alebo nezriadených mestom
alebo obcou), počte finančných programov a grantových schém a vynaložených finančných zdrojov na
jednotlivé položky.

Tabuľka č. 1. Finančné prostriedky vynaložené v roku v 2014 11 na organizácie, finančné programy a
grantové schémy, ktoré boli určené pre cieľovú skupinu detí a mládeže.
Finančná podpora organizácií a aktivít v roku 201411,
ktorých cieľovou skupinou boli deti a mládež.

Počet podporených
organizácií

Suma v €
(spolu za všetky)

Počet podporených
finančných programov alebo
grantových schém

Suma v €
(spolu za všetky)

1. Finančné prostriedky vynaložené na centrum voľného
času, ktorého zriaďovateľom bolo mesto alebo obec.
2. Finančné prostriedky vynaložené na centrum voľného
času, ktorého zriaďovateľom nebolo mesto/obec, ale
finančne prispievalo na jeho fungovanie (súkromné CVČ,
cirkevné CVČ alebo CVČ v inom okrese zriadené inou
samosprávou).

3. Finančné programy alebo grantové schémy vytvorené
priamo na podporu detských a mládežníckych
organizácií, príp. iných neziskových organizácií
podporujúcich prácu s deťmi a mládežou, okrem priamej
finančnej podpory centier voľného času
(viď. otázka č. 6).
4. Finančné programy alebo grantové schémy na
podporu aktivít, ktorých konečnými prijímateľmi mohla
byť aj cieľová skupina detí a mládeže okrem priamej
podpory
finančnejcentier voľného času
(viď. otázka č. 7).
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tzn. v období od 1.1.2014 do 31.12.2014
tzn. v období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Do tabuľky č.2 prosím uveďte názvy jednotlivých aktivít špecificky zameraných na skupinu detí a
mládeže a príslušný objem financií, ktoré ste použili v rámci rozpočtu mesta alebo obce v roku
2014 12 nad rámec aktivít uvedených v predchádzajúcej tabuľke č.1.
Aktivitami pre deti a mládež sú v rámci tohto prieskumu definované také činnosti, ktoré cielene rozvíjajú
osobnosť detí a mládeže mimo pôsobenia základných a stredných škôl a základných umeleckých škôl.
Do prehľadu prosím uveďte počet realizovaných aktivít, objem vynaložených financií a vekovú skupinu, pre
ktorú bola vybraná aktivita primárne určená (zvoľte prosím iba jednu z vekových možností).

Tabuľka č. 2. Názvy aktivít, počet aktivít a príslušný objem financií k jednotlivým aktivitám zameraným
špecificky na skupinu detí a mládeže. Do prvého stĺpca uveďte názvy aktivít určených pre deti a mládež,
ktoré priamo organizovalo mesto alebo obec v roku.
1.

Kultúrne a umelecko-tvorivé
aktivity pre deti a mládež
(kultúrne aktivity zahŕňajú koncerty,
umelecké dielne, festivaly, filmové
predstavenia a pod.).

Počet
aktivít

0–5
rokov

6-9
rokov

10-14
rokov

15-18
rokov

19-30
rokov

Suma v €
(spolu za aktivitu)

Počet
aktivít

0–5
rokov

6-9
rokov

10-14
rokov

15-18
rokov

19-30
rokov

Suma v €
(spolu za aktivitu)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
2.

Športové
a mládež

aktivity

pre

deti

(športové aktivity zahŕňajú turnaje,
podporu športových klubov, podujatí a
pod.).

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
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tzn. v období od 1.1.2014 do 31.12.2014

3.

Rozvojové a vzdelávacie aktivity
pre deti a mládež
(rozvojovo-vzdelávacie
aktivity
zahŕňajú rôzne školenia, semináre,
besedy, stáže, exkurzie, vrátane
environmentálnych aktivít).

Počet
aktivít

0–5
rokov

6-9
rokov

10-14
rokov

15-18
rokov

19-30
rokov

Suma v €
(spolu za aktivitu)

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Tabuľka č. 3. Finančné prostriedky vynaložené na cieľovú skupinu deti a mládež za rok 2014.
Tabuľka sa vypĺňa automaticky na základe vyššie uvedených údajov

Finančné prostriedky vynaložené na cieľovú skupinu detí a mládeže

Suma v €

Finančná podpora organizácií a aktivít pre cieľovú skupinu detí a mládeže
v roku 2014

0.00 €

Aktivity určené pre deti a mládež, ktoré priamo organizovalo mesto/obec
v roku 2014

0.00 €

Spolu celkom

0.00 €

ULOŽIŤ AKO

TLAČ

POŠLI

