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Správa zo zahraničnej pracovnej cesty

Účastníci ZPC:

Titul, meno a priezvisko:
Eva Masárová
Pracovisko:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
Pracovné zaradenie:
riaditeľka odboru OM
Znalosť jazykov:
Aj, RJ 


Titul, meno a priezvisko:
Andrea Chudíková
Pracovisko:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
Pracovné zaradenie:
Znalosť jazykov:
štátny radca
Aj


Titul, meno a priezvisko:
Tibor Škrabský
Pracovisko:
IUVENTA,  Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Pracovné zaradenie:
Expert v oblasti práce s mládežou
Znalosť jazykov:
Aj,  


Zahraničná pracovná cesta:
Štát:
Malta
Mesto:
Valletta
Vykonaná v doch:
18.05.-21.05. 2016 
Prijímajúca organizácia:
Inštitút mládeže Zghazgh
Účel cesty:
Stretnutie predsedníckeho tria



Rámcový program pobytu:

 18.05.2016
Príchod,  návšteva inštitútu a prehliadka mesta
 Diskusia k návrhom aktivít v rámci druhej fázy ŠD s mládežou počas SK PRES 
19.05.2016



20.05.2016

21.05.2016

Diskusia a príprava k návrhom aktivít v rámci druhej fázy ŠD s mládežou počas SK PRES v rámci   spoločnej téme predsedníckeho tria 2016-2017 k ŠD s mládežou;

Príprava a diskusia k spoločnému „peer learning“ semináru k uznávaniu výsledkov NFL v práci s mládežou
Odchod








Stručný priebeh rokovaní


Pracovné stretnutie sa uskutočnilo na pozvanie zástupcov z maltskej strany. Cieľom stretnutia bolo prediskutovať návrh aktivít  v rámci druhej fázy ŠD s mládežou a ich prepojenie s poslednou fázou, ktorá sa bude konať počas maltského predsedníctva.
Druhou oblasťou rokovania bola príprava spoločných seminárov tzv. peer learning, ktoré sa uskutočnia počas predsedníctiev v Rade EÚ a budú reflektovať témy, ktoré budú prioritou v rámci obidvoch predsedníctiev.
Súčasťou pracovnej návštevy bolo stretnutie zamerané na prípravu konferencie mládeže, ktorú každá krajina zorganizuje počas svojho predsedníctva. Rozhovory boli zamerané na prípravu dobrovoľníkov, logistické zabezpečenia a prípravu žiadosti o grant do EK.
V rámci diskusií k ŠD 
pracovného plánu pre oblasť mládeže na úrovni EU na roky 2016-2018. V pláne by mali byť zahrnuté priority EK, výstupy zo správy o mládeži 2015, ktoré momentálne spracováva EK, obsah Parížskej deklarácie ministrov školstva z marca 2015, work plánu programu Erasmus+ a prepojenie týchto dokumentov  s prioritami jednotlivých krajín tria. Spoločnou témou všetkých troch krajín je politika mládeže, ktorá na pozitívny dopad na mládež, respektíve vytvára podmienky na pozitívny rozvoj mladých ľudí vo všetkých oblastiach ich života. V súvislosti s nedávnymi udalosťami v Paríži, Kodani je hlavný dôraz kladený na  mladých ľudí z menej podnetného prostredia, marginalizovaných mladých ľudí, z migrantským pozadím, príslušníkov rôznych etnických skupín. Vzhľadom k národným témam jednotlivých predsedníctiev, je priechodné ich prepojiť s aktuálnou potrebou viac zacieliť vzdelávacie aktivity na podporu občianstva, spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminačného prístupu s využitím neformálneho vzdelávania. Holandské predsedníctvo bude riešiť otázku  dopadu socio-ekonomickej situácie na mentálne zdravie mladých ľudí s dôrazom na hendikepovanú mládež, ich možnosti inklúzie čo je v súlade s prioritou posilnenia inklúzie a zamestnateĺnosti mladých ľudí s nedostatkom príležitosti a zároveň posilnením interkultúrneho dialógu a vedomostí na pochopenia a akceptovanie diverzifikovanej spoločnosti.
Slovenské predsedníctvo sa bude na všeobecnú tému talentu pozerať z pohľadu prirodzenosti „každý má talent na niečo“ a zameriavať sa bude na rozvoj práce s mládežou formou nových inovatívnych metód s využitím moderných technológii, aby v čo najväčšej miere zachytávali marginalizovanú mládeže a s využitím medzisektorového prístupu pomáhali v  prevencii pred 
rasizmom netoleranciou a zabraňovali možnej nebezpečnej radikalizácií a extrémizmu mladých ľudí.
Maltské predsedníctvo vo svojej priorite sa bude zameriavať na uznávanie výstupov z práce  smládežou a o hlavne so zameraním na tzv. life skills, s dôrazom na podporu kritického myslenia, mediálnu gramotnosť, schopnosť vyjadriť svoj názor, komunikačné schopnosti ...

Po vyhodnotení doterajšej spoločnej prípravy na predsedníctvo v rokoch 2016-2017, možno konštatovať, že všetky tri krajiny sa snažia prepájať a hľadať spoločné prieniky, aby výstupom v prvom polroku 2017 bol ucelený návrh priorít do pracovného plánu EU v oblasti mládeže, ktoré budú priechodné pre všetky ostatné členské krajiny a možné napĺňať v rámci programu Erasmus+ ako nástroja politiky mládeže na európskej úrovni.

Na tému predsedníckeho tria, nadväzuje aj spoločná téma tria pre štruktúrovaný dialóg s mládežou ( ďalej len ŠD). K  navrhovanej téme ŠD „ Zručnosti, ktoré sú nevyhnutné k zaradeniu sa mladých ľudí do spoločnosti“  prebehla konzultácia s NPS pre ŠD v jednotlivých krajinách. Úlohou tria je momentálne analyzovať odpovede a pripraviť z nich spoločné vyhodnotenia a so zapracovaním pripomienok z jednotlivých NPS a IYNGOs vypracovať finálny návrh témy ŠD priechodný pre všetky ČŠ. Termín na zaslanie návrhu témy ŚD do EYF a EK je posledný augustový týždeň. 

Na národnej úrovni v nasledujúcich dvoch týždňoch bude pokračovať práca na vyhodnotení konzultácii k návrhu témy ŚD a to na úrovni ministerstva a IUVENTY ako aj v rámci NPS pre ŠD. Termín zaslania návrhov na odbor mládeže je 10.08.2015.

25.07.2016  
Hostiteľská krajina pripravila stretnutie v Inštitúte mládeže, kde bol priestor na výmenu skúsenosti s prácou organizácie tohto typu. V rámci predsedníckeho spoločného plánu je naplánované aj stretnutie inštitútov mládež, v druhom polroku 2015 zamerané na odbornú a metodickú stránku organizovania mládežníckej konferencie.
V popoludňajších hodinách bola pre záujemcov pripravená prehliadka mesta.    

  
5.  Prehľad prinesenej dokumentácie
Dokumentácia z rokovaní je uložená na OM MŠVVaŠ SR. 


6.   Prínos ZPC
 
V rámci prípravy SK PRES je nevyhnutné realizovať pravidelné stretnutia s krajinami Tria 2016-2017 a diskutovať spoločné kroky pre presadenie spoločných záujmov pri realizácii jednotlivých PRES v rámci tria. Príprava pracovného plánu pre oblasť mládeže na roky 2016-2018 je  momentálne hlavnou témou stretnutí. 

8.  Spôsob zverejnenia výsledkov

Správa zo ZPC bola zaslaná sekcii medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR, ktorá ju zverejní na internetových stránkach MŠVVaŠ SR.
Súhlasím so zverejnením správy na internete.


Dátum: 27.07. 2015


Správu vypracovala:     Eva Masárová 
                                   
Správu schválil:
Ing. Ladislav Čambal, GR ŠSŠM





