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Úvod

Komunita priateľská deťom už nebude taká ako predtým
Klub mladých aj s biliardovým stolom sme v našej obci zriadili v rámci projektu
rekonštrukcie nevyužívanej malotriedky. Skôr intuitívne, ako vedome, som sa
vďaka ústretovosti riaditeľa našej školy stretla s našimi mladými a zhovárala sa
s nimi o tom, ako by chceli tráviť svoj voľný čas. Odchádzala som s dojmom,
že niečo síce chcú, ale ani nevedia presne čo. Okrem biliardového stola.
A tak ho v novom klube mali. Projekt na kúpu biliardového stola podporili zo
zamestnaneckého grantového programu firmy, v ktorej jeden z miestnych
občanov pracoval.
Po slávnostnom otvorení mladí začali do klubu chodiť. Nebolo ich spočiatku
toľko, koľko prejavovalo záujem o biliard, ale pár ich tam vždy prišlo. Trvalo to
niečo vyše roka a klub postupne zanikol. Už od začiatku som vnímala, že to nie
je to, čo som si pod klubom predstavovala. Mladých zanietených, ktorí budú
chcieť čo najviac času tráviť spolu v klube a pripravovať akcie možno spočiatku
skôr pre seba, neskôr aj pre ďalších z obce. Čosi tam škrípalo.
Recept na chyby
Až po príchode do nadácie a najmä rozbehom projektu Komunity priateľské
deťom som to pochopila. Všetko, čo sme pre mladých urobili, bolo bez nich.
Áno, na začiatku som sa s nimi rozprávala, ale nekládla som tie správne otázky.
Mali klub, ale bol v kultúrnom dome, hneď vedľa obecnej polície a službu v ňom
mávala pani, ktorá bola učiteľka. Kedykoľvek som vstúpila do klubu – buď tam
len strážila alebo s dievčatami robila nejaké ručné výrobky. Uznajte, že toto by
asi málo súčasných mladých ľudí dlho bavilo. Prestalo to baviť aj tých našich.
Projekt Komunity priateľské deťom bol zrazu receptom na moje chyby. Som
presvedčená, že už dnes pomáha mnohým ľuďom v komunitách, ktorým
na deťoch a mladých záleží, takéto chyby nerobiť. O to radšej som ho spolu
s kolegami zaradila do portfólia aktivít Nadácie pre deti Slovenska. Ešte väčšiu
radosť mi pripravil rozhľadený partner, ktorý sa rozhodol podporiť rozbeh tohto
projektu, hoci bol na začiatku pre mnohých pomerne abstraktným. Tým, že si
založil nadačný fond, nám dal navyše istotu, že budeme môcť projekt dlhodobo
rozvíjať. Dovolím si preto aj na tomto mieste opätovne vysoko oceniť a zo srdca
sa poďakovať Komunálnej poisťovni za túto odvahu.
S deťmi a mladými za jedným stolom
Vďaka verejným zdrojom z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce sme
mohli počiatočné malé kroky dostať do systematickej formy. Dnes máme
koordinátorov deťom priateľských komunít v 6 lokalitách na Slovensku, ktorí
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priviedli k jednému stolu rôznych aktérov, zodpovedných za deti a mladých
ľudí. Vďaka nášmu projektu sa po prvý raz začali spoločne a aj spolu s deťmi
a mladými zamýšľať nad tým, čo deti a mladí v ich komunite skutočne potrebujú.
Už dnes vieme, že len to, že sme im pomohli sa stretnúť, ukázali im, ako sa
správne pýtať, pozerať sa na veci z pohľadu detí a nie potrieb dospelých a tiež,
že sme im dali návod, ako deti a mladých vtiahnuť do diania, už len toto zmenilo
ich komunitu.
Každé dieťa potrebuje iný prístup
Meniť pohľad dospelých a scitlivovať ich voči potrebám detí a mladých ľudí,
pomaly meniť fungovanie spoločnosti tak, aby napĺňala ich skutočné potreby
a práva je poslaním Nadácie pre deti Slovenska. Naše výskumy, skúsenosti,
naše rozhovory s deťmi a mladými, ale aj informácie prichádzajúce zo Slovenska
i zahraničia, potvrdzujú správnosť nášho smerovania. To, čo každé dieťa
potrebuje, je, aby sme ho my, dospelí rešpektovali, vnímali ho ako partnera, ktorý
má čo povedať, pokiaľ mu na to vytvoríme priestor. Našu podporu potrebuje
aj v tom, aby spoznalo a prijalo samého seba, aby mohlo nájsť a rozvíjať to
jedinečné, čo v ňom je. Dieťa však musí mať pocit bezpečia a istoty vo vzťahoch
s tými najbližšími. To je to, čo každé dieťa potrebuje. Je to však zároveň aj ten
najlepší základ pre budúcnosť spoločnosti.
Sme tu už 20 rokov
Od roku 1995 pripravuje Nadácia pre deti Slovenska grantové programy,
vzdelávacie projekty, podporuje rozvoj individuálnej filantropie i stabilitu
neziskových organizácii, ktoré dlhodobo a systematicky rozvíjajú jedinečnú
osobnosť dieťaťa. Chceme i naďalej prepájať všetkých dôležitých aktérov
a najmä deti a mladých ľudí s nimi. Presviedčame donorov z biznisu a hľadáme
verejné zdroje, aby sme mohli investovať čo najviac peňazí na tieto aktivity.
Najefektívnejšie investície do budúcnosti krajiny sú investície do kvality vzťahov
a podmienok, v ktorých deti a mladí ľudia vyrastajú a vzdelávajú sa. Projekt
Komunity priateľské deťom je práve jednou z takýchto dobrých investícii.
Dana Rušinová
riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska
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Čo sú Komunity priateľské
deťom a mladým ľuďom

Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom sú také, v ktorých sú deti a mladí
ľudia rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. Komunitu pritom
môžeme vnímať v užšom a širšom zmysle. V užšom zmysle je to spoločenstvo
ľudí, nad rámec rodiny, ktorí majú niečo spoločné, napr. sú to žiaci a učitelia jednej
školy, členovia mimovládnej organizácie, folklórneho súboru, športového klubu
a pod. V širšom zmysle sú to obyvatelia mesta, dediny, alebo ich vymedzenej
časti – štvrte.
V Komunitách priateľských deťom a mladým ľuďom sa dospelí zaujímajú,
aké majú deti a mladí ľudia potreby a názory. Deti a mladí ľudia majú
vytvorené bezpečné fyzické a psychické prostredie, aby mohli vyjadriť to, čo si
myslia, čo im v komunite chýba, čo by sa mohlo zmeniť, čo by v nej chceli robiť.
V Komunitách priateľských deťom a mladým ľuďom dospelí deti a mladých ľudí
nielen vypočujú, ale spoločne s nimi hľadajú riešenia, ako by sa ich predstavy,
ak sú v daných podmienkach realizovateľné, mohli uskutočniť a následne ich
pretavujú do skutočnosti. V Komunitách priateľských deťom a mladým ľuďom
sú deti a mladí ľudia zapájaní aj do realizácie samotných riešení a opatrení,
do ich vyhodnocovania a kontrolovania.
Základom vytvárania Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom je
identifikovanie detí a mladých ľudí v komunite, identifikovanie kľúčových
hráčov v komunite, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi pracujú, ktorí ich z titulu
svojej práce a funkcie majú vo svojej kompetencii i tých, ktorým na deťoch
a mladých ľuďoch úprimne záleží, hoci nie sú zastrešení formálnou inštitúciou
alebo organizáciou. Ďalej je to vzájomné sieťovanie a v dialógu mapovanie
toho, čo deti a mladí ľudia potrebujú, čo by v komunite chceli. Následne sa
získané informácie a aktuálne možnosti zohľadnia v akčnom pláne, ktorý je
systematickým uchopením prístupu podpory detí a mladých ľudí v komunite,
ako aj ich zapájaním do realizácie vlastných nápadov a života v komunite vo
všeobecnosti.
Priebežne sa plány realizujú, potreby a aktivity aktualizujú a progres
vyhodnocuje, čím sa vytvorí systém a kolobeh zabezpečujúci pretrvávajúci
priestor pre deti a mladých ľudí v komunite, teda Komunita priateľská deťom
a mladým ľuďom. Dôležitým prvkom v celom systéme je prepojenie detí
a mladých ľudí, dospelých, organizácií a inštitúcií, ktoré sa im venujú, s miestnou
samosprávou. Našou ambíciou je, aby postupne na Slovensku bola každá
komunita priateľská deťom a mladým ľuďom.
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Ako prebiehal projekt
Komunity priateľské deťom

Cieľom projektu bolo budovanie deťom a mladým ľuďom priateľských komunít
implementáciou konceptu novo vynárajúcich sa potrieb detí a mladých ľudí
v 6 pilotných komunitách na Slovensku prostredníctvom odborne vyškolených
pracovníkov a vytvorením mechanizmu reagovania na tieto potreby – tvorba
a implementácia akčných plánov na úrovni samospráv.
Pilotné komunity, tzv. (virtuálne, nie kamenné) regionálne centrá sme
vytvorili v Bratislave, Banskej Bystrici, Detve, Kvačanoch, Považskej Bystrici
a Rohožníku. V komunitách pôsobili šiesti koordinátori, ktorým pomáhali šiesti
asistenti. Ich úlohou bolo zisťovanie potrieb detí a mladých ľudí v komunite,
sieťovanie jednotlivých aktérov v komunite, tvorba akčných plánov vytvárania
Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom a ich následná implementácia
prostredníctvom komunitných projektov.
Aby sme komunity, ich koordinátorov s asistentmi i ďalších tzv. dôležitých
dospelých na túto úlohu pripravili, zrealizovali sme viacero vzdelávacích
podujatí: workshopy o novo vynárajúcich sa potrebách detí (46 účastníkov),
tréningy koordinátorov v komunitách a ich asistentov (12 účastníkov), tréningy
v metodike rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí (17 účastníkov),
výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe z vytvárania deťom a mladým
ľuďom priateľských komunít (40 účastníkov).
Keďže išlo o medzinárodný projekt, jeho súčasťou boli i dve študijné návštevy
– zástupcov švajčiarskej partnerskej organizácie na Slovensku (3 účastníci)
a zástupcov slovenského realizátora projektu vo Švajčiarsku. Náplňou boli
návštevy inšpiratívnych inštitúcií, organizácií a projektov.
Pre posilnenie efektu projektu a na podporu šírenia jeho myšlienky na celom
Slovensku, sme zorganizovali rozličné advokačné aktivity. Išlo o organizáciu
konferencie Škola pre 21. storočie (150 účastníkov), na ktorej vystúpila autorka
modelu Vysoko efektívne učenie (predtým nazývaného Integrované tematické
vyučovanie) – Susan Kovalik (USA). Taktiež sme usporiadali sieťovacie okrúhle
stoly pre rozličných aktérov v komunitách v Košiciach, Prešove a Bratislave (112
účastníkov). Zároveň sme zrealizovali množstvo osobných stretnutí s politikmi,
predstaviteľmi štátnej a verejnej správy a ďalších organizácií a inštitúcií, ktoré
môžu napomôcť vytváraniu Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom.
V rámci projektu sme vydali i tri metodické príručky, vytvorili a spustili portál
Čo deti potrebujú (www.codetipotrebuju.sk).
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Mapovanie a vyhodnocovanie potrieb
detí a mladých ľudí

V rámci projektu Komunity priateľské deťom sme ako základný rámec zvolili
prepojenie projektu s pre nás unikátnou metódou zisťovania – prieskumu Novo
vynárajúcich sa potrieb detí a mladých ľudí. Zisťovanie novo vynárajúcich sa
potrieb detí a mladých ľudí je podkladom pre identifikovanie najvystupujúcejších
– prioritných javov v komunite.
Oproti predchádzajúcim skúsenostiam, kde boli do mapovania zapojené deti
od 8 do 16 rokov a dospelí, sme tentoraz do mapovania zapojili deti a mladých
ľudí od 8 do 30 rokov a dospelých. Chceli sme tak pokryť čo najširšiu skupinu
detí a mladých ľudí v komunite a čo najreálnejšie zmapovať ich potreby.
Potreby je možné zisťovať a mapovať viacerými spôsobmi, najčastejšie však
realizáciou fokusových skupín, prieskumom správ v médiách, v ktorých sa
vyskytujú deti a mladí ľudia, resp. ktoré sa dotýkajú života detí a mladých ľudí
a prostredníctvom individuálnych rozhovorov.
Fokusové skupiny a individuálne rozhovory je možné uskutočniť s rozličnými
skupinami – deťmi, mladými ľuďmi, rodičmi, učiteľmi, vychovávateľmi,
pracovníkmi s deťmi a mládežou, zástupcami mimovládnych organizácií
pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi v komunite, ďalšími profesionálmi
pracujúcimi v komunite (napr. lekári, psychológovia, policajti, sociálni pracovníci
atď.) ako aj tými, ktorí majú vo vzťahu k deťom a mladým ľuďom v komunite
rozhodovaciu právomoc.
Pred procesom samotného zisťovania nových potrieb detí a mladých ľudí
realizátori absolvovali dvojdňové vzdelávanie, kde sa oboznámili s touto
témou, jej využitím v rámci kontextu projektu Komunity priateľské deťom, taktiež
s metódami prieskumu a precvičili si metódy zisťovania v reálnych situáciách.
Pri zisťovaní sme použili tri hlavné metódy prieskumu nových potrieb detí
a mladých ľudí:
1. Mediálny prieskum – noviny, časopisy, elektronické spravodajské médiá
(rozhlas, televízia a internet) – sú svojou aktuálnosťou a často územným
zameraním najlepším zdrojom informácií o novo vynárajúcich sa potrebách
detí a mladých ľudí v tom–ktorom regióne. Reportáže z jednotlivých regiónov
a komunít prinášajú názory spektra ľudí zainteresovaných na danej udalosti či
téme. Tento prístup bol v našom projekte použitý v najmenšej miere, pretože
ako prioritu sme si stanovili priamu prácu s deťmi, mladými ľuďmi a dospelými.
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2. Fokusová skupina – fokusová skupina sa uskutočňuje prostredníctvom
organizovanej (facilitovanej) diskusie skupiny ľudí, ktorí majú niečo spoločné
a majú vzťah k danej téme. Pre potreby prieskumu nových potrieb detí je
vhodné viesť diskusiu so skupinami z rôzneho prostredia, s účastníkmi rôzneho
veku (deti a mladí ľudia, dospelí s rôznym profesijným zameraním – napr.
z oblasti vzdelávania, verejnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií,
zdravotníctva, polície, liniek pomoci deťom, zástupcov rodičov a iných členov
komunity. Detské skupiny môžu byť vytvorené zo žiakov, z detí z ulice, detí
v inštitucionálnej starostlivosti a pod.).
V nami realizovanom projekte boli focusové skupiny použité ako najčastejšia
metóda zisťovania nových potrieb detí a mladých ľudí. Veľmi pozitívne ohlasy od
realizátorov fokusových skupín sme zaznamenali z facilitovania zmiešaných
skupín, kde skupiny tvorili rôzne cieľové skupiny.
V rámci procesu a na základe spätných väzieb od facilitátorov pri realizáci
fokusových skupín je veľmi dôležitá:
• osobnosť facilitátora a jeho zručnosti (o to dôležitejšie sa nám javilo
vzdelávanie realizátorov fokusových skupín),
• veľkosť fokusovej skupiny (je potrebné dodržať max. veľkosť fokusovej
skupiny – 15 účastníkov),
• dôsledný prepis a spracovanie výstupov fokusovej skupiny (osvedčili
sa nahrávky a ich prepisy alebo zapisovateľ, ktorý pomáhal facilitátorovi
spraviť dôsledný záznam diskusie počas jej priebehu).
Prínos fokusových skupín zhodnotil Tomáš Šimíček, regionálny koordinátor
projektu Komunity priateľské deťom v Bratislave – Rači nasledovne: „Jedným
z prvých prínosov projektu boli výsledky z focusových skupín, ktoré nám
priniesli cenné informácie o potrebách detí v našej lokalite a zároveň nás na
ich skúmanie upriamili. Samotný nástroj focusových skupín bol prínosný
a oceňovaný zo strán viacerých organizácií ako vhodný nástroj na zisťovanie
potrieb detí a mladých ľudí s ktorými pracujú.“ Podobne realizátorka projektu
z občianskeho združenia hovorí: „Počas realizácie projektu som sa naučila
vnímať potreby detí a matiek. Dali mi nové pohľady na ich problémy a situácie,
ktoré som doposiaľ nevidela. Vďaka fokusovej skupine s matkami som si mohla
vyskúšať vedenie dospelej skupiny.“
3. Rozhovor (interview) – individuálne rozhovory sú užitočné na získanie
dostatočne hlbokých, kvalitných informácií. Interview poskytuje dostatok
času na získavanie podrobných informácií od dôležitých ľudí z komunity, ktorí
majú špecifické skúsenosti s deťmi i mladými ľuďmi a ich potrebami. Jedným
z dobrých tipov na takýto rozhovor sú pracovníci telefonickej linky pomoci vo
vašom regióne. Rozbor dôvodov, prečo deti a mladí ľudia telefonujú na tieto
linky, môže pomôcť zistiť nové potreby i problémy a zmapovať aktuálne trendy
(napr. www.pomoc.sk, www.ldi.sk, www.centrumslniecko.sk, ipcko.upside.sk
a iné.).
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V projekte Komunity priateľské deťom prieskum prostredníctvom rozhovoru
(interview) bol používaný v menšej miere vzhľadom na jeho časovú a obsahovú
náročnosť. Respondenti rozhovorov môžu byť autority vo svojom odbore, naši
realizátori prieskumu však oslovovali aj seniorov, mladých ľudí, mamičky na
materskej dovolenke a iných, pričom pozitívne oceňovali ochotu respondentov
zdieľať svoje názory v neformálnom prostredí.

Skúsenosti z realizácie z rozhovorov v rámci projektu ukazujú, že:
• pri hľadaní respondentov na rozhovor vnímajme všetkých ľudí ako tých,
ktorých názory môžu byť pre náš prieskum obohatením,
• na vedenie rozhovoru je potrebné sa pripraviť, aby sledoval stanovený
cieľ, ktorým je získanie informácií o potrebách detí a mladých ľudí,
• je potrebné sústrediť sa na zrozumiteľnosť otázok.
Po zrealizovaní mapovania jedným alebo viacerými vyššie popísanými
spôsobmi nasleduje analýza zozbieraných údajov. V nej je dôležité dôsledné
preštudovanie výstupov a následné hľadanie trendov a vzorcov alebo
charakteristických prejavov, ktoré sa opakovane vyskytujú v rámci výstupov
z prieskumu. Výstupom je zoznam prioritných javov, ktorý je podporený
popisom javu a klasifikovaním súvislostí. Následne sa zo zoznamu vyberú
2 – 3 prioritné javy a v ďalšom kroku sa k nim hľadajú zodpovedajúce potreby
detí (v súvislosti s vybraným javom) a zodpovednosti dospelých, komunity.
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Príklad

Jav: Emocionálne chýbanie rodičov
Potreby
Zodpovednosti dospelých
Môcť požiadať o pomoc a dostať ju
Mať vzor správania
Hrať sa spolu
Rozprávať sa spolu

Vytvárať priestor pre stretávanie sa rodín
Vzdelávanie rodičov v oblasti výchovy
Osveta o potrebách detí a dôsledkoch
nedostatku ich naplnenia
Dbať na spoločné aktivity rodiny

Naše skúsenosti z projektu Komunity priateľské deťom nám ukázali, že je
dobré, ak analýzu obsahov spracováva tím odborníkov (najmenej však dvaja),
aby sa zvýšila objektivita spracovania. V projekte sa nám veľmi osvedčilo
a pomohlo pripomienkovanie odborníkov so skúsenosťami s analýzou obsahov
a psychológov zapojených do projektu, pre ich profesionálnu analytickú citlivosť.
Taktiež sa ukázalo, že pri výbere najdôležitejších javov v komunite je veľmi ťažké
vyberať tie, ktoré sú „prioritné“. Neraz sa všetky javy zdajú ako dôležité a veľa
z nich je navzájom prepojených. Z nášho pohľadu je preto pri výbere dôležitý
konsenzus spolupracujúcich odborníkov, ktorí jeho výber dokážu relevantne
zdôvodniť.
Napriek vzdelávaniu účastníkov projektu pred realizáciou mapovania (v téme
ako identifikovať zodpovednosti detí a dospelých), veľmi často sa zamieňali
potreby detí a potreby dospelých a rovnako bol problém pri hľadaní
efektívnych riešení. Porozumeniu slúži nasledovný príklad:
Identifikovaný jav: Deti a mladí ľudia často navštevujú rýchle občerstvenie
Potreba detí (z pohľadu dospelých): Zdravo sa stravovať
Avšak: Skúste sa spýtať detí, či sa potrebujú zdravo stravovať? Hoci to bude aj
na hodine biológie, určite to nepotvrdia...
K nesprávne identifikovaným potrebám priraďujú dospelí neefektívne
riešenia, ktoré nenapĺňajú potreby detí a mladých ľudí a preto oni na ne
nereagujú, len ich pretrpia. Dospelí sa potom sťažujú: „Veď sme to robili pre
nich a ako sme sa narobili, no nikto neprišiel, tie deti a mladí sú takí nevďační.“
Čo na deti a mladých ľudí neplatí alebo riešenia na ktoré deti nereagujú:
• zrealizovať prednášky o zdravej výžive,
• pripraviť koncerty a divadelné predstavenia o zdravom spôsobe života,
• usporiadať výtvarné súťaže – čo je zdravá strava.
V rámci nášho projektu sme sa snažili naučiť pomenovať čo najpresnejšie
potreby detí a mladých ľudí a hľadať riešenia, kde oni nie sú pasívnymi
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prijímateľmi, ale partnermi na sebarealizáciu s možnosťou výberu. Uvažovanie
o identifikovanom jave by preto malo vyzerať nasledovne:
Identifikovaný jav: Deti a mladí ľudia často navštevujú rýchle občerstvenie
Súvisiace potreby detí a mladých ľudí z ich pohľadu:
• jesť jedlo, keď som hladný/hladná,
• jesť jedlo, ktoré mi chutí,
• mať z jedla radosť, pretože ho konzumujem v spoločnosti ľudí,
s ktorými sa cítim príjemne,
• mať na jedlo dostatok času,
• jesť jedlo, ktoré sa mi vizuálne páči,
• jesť jedlo, ktoré viem ako chutí a pod.
Zodpovednosti dospelých, komunity:
• poskytnúť deťom možnosť výberu zdravých jedál,
• poskytnúť deťom možnosť mať z jedla radosť,
• poskytnúť deťom možnosť mať príjemný sociálny kontakt pri príprave
stravy a stravovaní.
Príklady aktivít, ktoré sa v praxi overili ako efektívne:
• Dni varenia s priateľmi.
• Projekt „Jedáleň priateľská deťom“.
• Tekvicové hody s vyrezávaním tekvicových svetlonosov.
• Recepty starej mamy v našom podaní (video prezentácie detí o varení)
Uvedomovali sme si, že je to našou generačnou skúsenosťou, modelmi
fungovania v živote, kde pomenovávanie potrieb detí a mladých ľudí nie je
prirodzenou súčasťou života dospelých a komunity. Učenie sa rozpoznávať
a identifikovať potreby detí a mladých ľudí bol ročný proces vzájomnej výmeny
skúseností a konzultácií. Pre proces zmeny myslenia je potrebný adekvátny
čas a podpora.
Prínos mapovania potrieb a celkového zapojenia sa do projektu hodnotí Lucia
Skokanová, koordinátorka projektu v Banskej Bystrici nasledovne: ,,Projekt
KPD nám priniesol nový pohľad na potreby detí a mladých ľudí. Pochopili sme,
že niekedy stačí zmeniť uhol pohľadu, aby sme mohli pochopiť potreby detí.
Prinútil nás viac deti počúvať, lepšie vnímať ich očakávania a rešpektovať ich.
V komunite sme takto otvorili dôležitú tému, ktorá sa dovtedy zanedbávala,
hlavne však z nevedomosti organizácií a samospráv. Inšpiroval nás k tomu, aby
sme akcie pripravovali viac s deťmi ako pre deti, aby sme zapájali deti a mladých
ľudí do prípravy a organizovania podujatí a projektov.“
Viac informácií o metodike mapovania nových potrieb detí a mladých ľudí a práce
s ňou sa nachádza v príručke Inovačný prístup k profesionalizácii práce s deťmi
(Bratislava, 2014) dostupnej na internetovej stránke www.codetipotrebuju.sk.
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Postrehy z prieskumov
novo vynárajúcich sa potrieb detí a mladých ľudí

V prieskumoch novo vynárajúcich sa potrieb detí a mladých ľudí v roku 2009
a 2014 zisťujeme viaceré opakujúce sa javy:
• fyzické, emocionálne, mentálne chýbanie rodičov pri výchove detí,
• nárast agresie vo vzťahoch, chýbanie rešpektu,
• vplyv digitálnych technológií na život,
• sprístupňovanie nových reálnych aj virtuálnych svetov,
• prelínanie reality, virtuálneho a nemožného,
• obchádzanie tradičných autorít, sprostredkovateľov výchovy,
• tradičné spôsoby vyučovania málo vyhovujúce prirodzenému spôsobu
učenia sa,
• dôraz na výkony, úspešnosť,
• chýbanie neorganizovaného času, spokojnosti, voľnej hry v živote detí.
Hlasy, ktoré tieto javy pomenovávajú, sa ozývajú po piatich rokoch s väčšou
naliehavosťou. Prejavy týchto javov sú rôznorodejšie.
Keď uvažujeme o potrebách detí, ktoré sa skrývajú za pomenovanými javmi,
zistíme, že ide o dlhodobo nereflektované základné, prirodzené potreby
zdravého vývinu ako sú napríklad potreba bezpečia, zmysluplnosti, uznania,
potreba mať vplyv na veci, ktoré sa ma týkajú, potreba patriť niekam, byť
súčasťou niečoho väčšieho. Mnohým rodičom, pedagógom, pracovníkom
s deťmi a mládežou, zamestnancom samospráv chýbajú informácie
o prirodzených potrebách detí, vývinových úlohách, biológii učenia, o tom,
ako fungujeme pri učení sa. Často im chýbajú aj zručnosti ako na tieto potreby
v škole, v komunite aj doma reagovať. Ide hlavne o zručnosti, schopnosti
vytvárať bezpečné a podporujúce prostredie pre rast, učenie sa ako napríklad:
•
•
•
•
•

Rešpektujúco komunikovať s deťmi, mladými ľuďmi.
Vytvárať spolu dohody o správaní sa, trávení voľného času.
Oceňovať ich silné stránky, poskytovať jasnú spätnú väzbu, prejaviť
porozumenie, empatiu.
Umožniť im výber činností, úloh, krúžkov, cítiť svoj vplyv na veci, ktoré sa
ich týkajú.... Veď aj pre nás dospelých je jedným z najväčších stresov, keď
nemôžeme ovplyvňovať veci, ktoré sú pre nás dôležité.
Pri učení sa deťom, mladým ľuďom často chýba pochopenie zmyslu toho
čo sa učia. Opakovanými otázkami: „Na čo nám to bude?“, nás zvyčajne
nechcú provokovať. Ich mozgy len úporne hľadajú zmysel, v tom čo majú
robiť. Sme tak jednoducho nastavení.
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Uplatňovaním spomínaných prístupov podporujeme prirodzenú túžbu
poznávať svet, rozumieť mu, prirodzenú vnútornú motiváciu k učeniu a konaniu.
Vytvárame tak prostredie pre skutočne vysoko efektívne učenie, dobré
vzťahy medzi generáciami aj rozvoj komunity.
Od detí sú často v škole aj vo voľnom čase očakávané vysoké výkony v príprave
sa na povolanie, v záujmových aktivitách. Mnoho rodičov, pedagógov tomuto
cieľu venuje veľa energie. Úloha dospelých rozvíjať sebaúctu detí – jeden
z najprirodzenejších spôsobov ochrany pred negatívnymi javmi v reálnom
aj virtuálnom svete, je stále uvedomovaná len okrajovo.
Sebaúcta má iný význam ako sebavedomie, ktorého korene sú v našich
výkonoch, vo veciach, o ktoré môžeme ľahko prísť. Sebaúcta súvisí s morálnymi
hodnotami danej kultúry, realistickým pohľadom na svoje schopnosti,
sebadôverou. Znamená vážiť si sám seba a nerobiť veci, ktorými by sme klesli
vo svojich očiach (Nováčková, 2012).
Keď sa na to pozrieme bližšie, sebaúcta znamená mať pocit, že som cenený mojím
okolím, že na mojich činoch a konaní záleží, že sa ma pýtajú na moje názory a pocity
a že môžem ovplyvňovať to, čo sa okolo mňa a so mnou deje. To súvisí s ochotou
preberať zodpovednosť za seba a svoje konanie, schopnosťou a ochotou
vyjadriť svoje myšlienky a argumentovať, kriticky posudzovať a orientovať sa
v záplave informácií a hľadať rôzne – aj nové spôsoby riešenia výziev, pred
ktorými stojím. Protikladom sebaúcty a jej prejavov je (slepá) poslušnosť voči
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autorite, podliehanie rôznym
formám tlaku a manipulácie
(aj
mediálnej),
nekritické
preberanie informácií.
Rozvíjať sociálne správanie,
citové väzby a vzťahy
znamená učiť sa komunikovať,
porozumieť druhým, zaujímať
sa o svoje okolie a druhých
ľudí, vedieť spolupracovať,
zapájať sa do spoločných
aktivít, byť ochotný poskytnúť
a prijať podporu a pomoc.
Ľudia s rozvinutým sociálnym
správaním vedia porozumieť
spletitým sociálnym vzťahom
a zastávať rôzne sociálne roly,
majú radosť z toho, že môžu
byť spolu s druhými, robiť
ich (aj seba) spokojnými a šťastnými. Protikladom je nezáujem, izolovanosť,
osamelosť, uprednostňovanie virtuálnych vzťahov pred reálnymi, obavy a strach
v kontakte s ľuďmi.
Čo potrebujeme robiť v komunite, aké prostredie vytvárať, aby sme
podporovali rozvoj sebaúcty a sociálnych vzťahov u detí a mladých ľudí?
Pomôžme deťom a mladým ľuďom, aby neboli pričasto sami, sami so svojim
radosťami, nápadmi či starosťami – aby sa mali o ne s kým podeliť. Nájdime si
čas – pravidelne a zámerne – venovať sa deťom a mladým ľuďom, zaujímajme
sa o to, čo zažili, čo urobili, s kým sa stretali, čo prežívajú, čo si myslia a čo je pre
nich dôležité.
Vytvorme atmosféru, kde deti počúvame, podporujeme a zaujímame sa o to,
čo hovoria. Urobme si takýto čas v rodine (spoločné obedy či večere, spoločné
výlety, čítanie alebo hry). Urobme si takýto čas v škole (ranná komunita, triednické
hodiny, diskusie na hodinách, projekty a prezentácie, individuálne rozhovory).
Urobme si takýto čas pri mimoškolských aktivitách, krúžkoch a záujmových
stretnutiach. Urobme si takýto čas pri stretnutiach detí a mladých ľudí so
zástupcami samosprávy (organizovanými aj neformálnymi).
A ak si to, čo sme si vypočuli, vyžaduje akciu – konajme. Konajme individuálne,
ale konajme aj spoločne, v rámci rodiny, školy, komunity. A opäť, dajme priestor
na konanie deťom a mladým ľuďom, s našou podporou a usmernením.
Učme deti spolupracovať, diskutovať a plánovať. Aj keď si spoločné konanie
vyžaduje zlaďovanie a koordináciu, je to investícia, dôležitá súčasť učenia sa
tomu, ako byť prospešným členom spoločenstva, komunity.
14

Systémové opatrenia
na komunitnej úrovni

Stále si len zvykáme na to, že samospráva je samosprávou občanov (Zákon
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 4, odstavec 2), ktorú vykonávajú jej
obyvatelia orgánmi obce, miestnym referendom, zhromaždením obyvateľov
obce a výsledok má byť všeobecne prospešný. Všetko sa riadi záujmami
a požiadavkami občanov, ktoré je potrebné poznať. Aby sme mohli povedať,
že ich poznáme, potrebujeme ich zisťovať verejne a legitímnymi spôsobmi ako
sú stretnutia s občanmi, dotazníky, ankety, petície, referendá a iné. Opäť
vždy so zverejnenými a spoločne odsúhlasenými výsledkami a predstavou ako
zistenia napĺňať.
Ak chceme byť Komunitou priateľskou deťom a mladým ľuďom, potom si naša
samospráva občanov potrebuje uvedomiť, že deti a mladí ľudia obce, mesta,
mestskej časti sú naši občania.
Je čas začať si vyjasňovať spolu s deťmi a mladými ľuďmi to, čo chceme v ich
prospech v našej obci zabezpečiť. Chceme byť Komunitou priateľskou deťom
a mladým ľuďom – aký je teda presne náš cieľ? Chceme pre nich opraviť,
rozšíriť či vybudovať novú školu, ihriská? Chceme pre nich uchovať, prípadne
vytvoriť kvalitnejšie životné prostredie, vysadiť stromy, aleje, obnoviť les?
Chceme zabezpečiť kvalitné vzdelávanie? Chceme z nich vychovať múdrych
a aktívnych občanov? Chceme zabezpečiť ich emocionálny a sociálny rozvoj?
Samospráva má široké spektrum kompetencií, povinností, ktoré plní. Má
však na rozdiel od štátnej správy možnosť robiť všetko, čo jej zákon ukladá
v oblastiach, ktoré plní za štát (prenesené kompetencie), a zároveň vo svojich
originálnych kompetenciách, ale aj tých prenesených, môže robiť aj všetko to,
čo jej zákon nezakazuje. Teda aj nad požiadavky stanovené zákonom. Je to
úžasný priestor pre nás všetkých, aby sme tieto požiadavky formulovali spolu so
samosprávou a hlavne s účasťou detí a mladých ľudí, s poznaním ich aktuálnych
i budúcich potrieb.
Má vaša samospráva všetky dohodnuté ciele v prospech detí a mladých ľudí
včlenené do svojich hlavných dokumentov v podobe politík – do rozpočtu,
Plánu (programu) hospodárskeho a sociálneho rozvoja, projektových zámerov,
rokovacích poriadkov, plánov činnosti jednotlivých komisií a iných dokumentov?
Ak áno, zapájajme sa do ich plnenia. Ak nie, iniciujme ich doplnenie o ciele
v prospech detí a mládeže.
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Unikátnou výhodou samosprávy je jej ľudský potenciál – celé spektrum detí,
mladých ľudí, občanov s rôznymi vedomosťami, skúsenosťami, teoretickými
poznatkami a praktickými zručnosťami. Môžu prispieť námetmi, alternatívami,
konkrétnou prácou a niektorí aj financiami. Ste spokojní s tým, keď to nechávame
len na volených predstaviteľov, zamestnancov úradov a ešte zopár aktívnych
členov komisií zastupiteľstva?
Sme súčasťou samosprávy – otcovia, mamy, starí rodičia, širšia rodina, susedia,
učitelia, poslanci, zamestnanci obecných a mestských úradov, podnikatelia,
študenti, členovia neziskových organizácií, cirkví... Je nás mnoho a všetci
spolu máme voči deťom a mladým ľuďom zodpovednosť. Prekročme hranice
vlastného alibizmu, nezáujmu, strachu a nečinnosti.
Jednou z množstva úloh orgánov samosprávy obce je aj vytváranie priestoru
pre všetkých, ktorí majú záujem niečo pre ostatných urobiť, niečím prispieť
a tiež facilitovať spoluprácu a prepojenia jednotlivcov, skupín, organizácií
v rámci aj za rámec našej vlastnej obce, mesta, dokonca štátu. Snažme sa, aby
boli aj vďaka nám všetky konkrétne úlohy samosprávy s vplyvom na vytváranie
Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom – deťom a mladým ľuďom
skutočne priateľské od ich vzniku, cez riešenia, až po radosť z fungovania s ich
účasťou.
Nebojme sa samosprávy – samospráva to sme my. Naša komunita bude taká
priateľská akou ju my – samospráva, spolu s deťmi a mladými ľuďmi, dokážeme
priateľskou urobiť.

Zapojením detí a mladých ľudí do verejného a komunitného života im
pomáhame budovať vzťah k ich okoliu. Naučia sa samostatne premýšľať
a rozhodovať. Tento postoj, poznatky i celkové aktívne nastavenie si potom so
sebou odnášajú do dospelosti. Dôvera detí a mladých ľudí je však krehká – veľmi
rýchlo odhalia, či to s ich spoluúčasťou myslíme vážne. Alebo ich len využívame,
lebo to prispieva k zlepšeniu imidžu komunálneho politika.
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Navyše, ak s nimi začneme debatovať o možných zmenách v komunite, ale tento
proces nedotiahneme do konca, stratíme ich. Šanca pre ich opätovné zapojenie
sa do verejného života bude mizivá – ako v mladosti, tak i v dospelosti. Výskumy
ukazujú, že mladí ľudia na Slovensku neveria politikom. To nie je dobrá prognóza.
Odzrkadľuje to vnímanie politiky v spoločnosti, ale aj reálne skúsenosti mladých
s politikmi a ich politikou.
Ako rozpoznať politika/političku a samosprávu, ktorí to s deťmi a mladými
ľuďmi myslia vážne? Všímajte si nasledovné znaky:
Rozhodovanie
Pri prijímaní rozhodnutí zohľadňuje ich dopad na život detí, mladých ľudí a ich
rodín, uprednostňuje také riešenia, ktoré ich podporujú, nie zhoršujú ich
situáciu.
Participácia
Neplánuje všetko pre deti a mladých ľudí z pozície dospelého, ktorý vie, čo je pre
nich najlepšie. Pýta sa priamo ich, čo by chceli a potrebovali, spoločne s nimi
hľadá riešenia.
Detský a mládežnícky parlament
Vytvára mechanizmy, aby deti a mladí ľudia mali hlas v samospráve vo
veciach, ktoré sa ich týkajú (nepretržite, nielen pred voľbami) – podporuje
vznik a fungovanie obecnej rady detí a mladých, alebo obecného detského
a mládežníckeho parlamentu, pravidelne sa s jeho členmi stretáva.
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Systém
K podpore detí a mladých ľudí v obci pristupuje systematicky – vytvára miestnu
koncepciu rozvoja a podpory detí a mladých ľudí, z nej vyplývajúce akčné plány,
vrátane mechanizmov ich implementácie a priebežného vyhodnocovania, či
a do akej miery sa napĺňajú.
Rozpočet
Na realizáciu aktivít detí a mladých ľudí sa snaží vyčleniť zodpovedajúce financie
v rozpočte obce a prerozdeľuje ich transparentne – na základe verejnej výzvy,
podľa vopred určených kritérií, ideálne so zapojením samotných detí a mladých
ľudí do rozhodovania.

Partnerstvo
Zapája deti a mladých ľudí do realizácie aktivít, ktoré spoločne naplánovali, sám
priloží ruku k spoločnému dielu.
Profesionáli
Hľadá spôsoby a možnosti ako ustanoviť a vytvoriť na úrovni obce pozíciu
pracovníka s deťmi a mládežou, resp. dbá o to, aby sa tejto oblasti v samospráve
niekto aktívne venoval.
Investícia do detí a mladých ľudí nie je krátkodobá – v prítomnosti skvalitňuje
ich život a vytvára vhodné podmienky pre ich maximálny rozvoj. Zároveň v nich
vytvára pocit príslušnosť k miestnej komunite, ktorú v dospelosti nebudú chcieť
opustiť a do ktorej sa budú naďalej aktívne zapájať. Majme to na pamäti pri
spravovaní samospráv.
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Zhrnutie cesty
ku Komunite priateľskej deťom a mladým ľuďom

Veľké myšlienky potrebujú čas, skúsenosti a podporu.
Cesta ku Komunite priateľskej deťom a mladým ľuďom začala v Nadácii pre deti
Slovenska spolu s odbornými partnermi Asociáciou S. Kovalikovej – Vzdelávanie
pre 21. storočie na Slovensku a ICDI – International Child Development Initiatives
približne pred desiatimi rokmi. Začali sme budovať deťom priateľskú skupinu,
triedu, školu, organizáciu. Veľa snahy, nemalé zdroje pre nás a súčasne pre
komunity, úžasné výstupy.
Na základe cielene sledovaných procesov v komunite sme však zistili, že
akokoľvek sa snažíme podporovať skupiny, ktoré sú deťom a mladý ľuďom
priateľské, príde čas, keď nevyhnutné zmeny v komunite môžu zmeniť alebo
trvalo pozastaviť naše spoločné snaženie. Hlavné zmeny v komunitách
nastali väčšinou po komunálnych voľbách, kde iné pochopenie alebo iné priority
sa stali dôvodom pre zrušenie škôl, zrušenie podpory inovácií a zastavenie
procesu budovania deťom a mladým ľuďom priateľského prostredia. Pochopili
sme, že deťom a mladým ľuďom priateľská komunita je spoločná cesta
s komunitou a samosprávou.
Na základe skúseností zo Slovenska a Švajčiarska sme identifikovali nasledovné
princípy budovania Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom.
Komplexnosť
Potreba komplexnosti pri vytváraní Komunity priateľskej deťom a mladým
ľuďom sa prejavuje v uchopení témy v komunite, v zapojení všetkých partnerov,
ktorí sú ochotní spolupracovať, v pochopení rôznorodosti členov komunity
a v komplexnosti nastavenia časových míľnikov.
Pravidelné mapovanie potrieb
Základným predpokladom vytvárania Komunity priateľskej deťom a mladým
ľuďom je mapovanie novo sa vynárajúcich potrieb detí a mladých ľudí
v komunite. Na základe mapovania nových javov v komunite, analýzy potrieb
detí a vyhodnocovania zodpovednosti dospelých a komunity, dokážeme
identifikovať prioritné javy v komunite, kde je veľmi dôležité zapojenie širokej
a zmiešanej cieľovej skupiny občanov komunity: detí, mladých ľudí, rodičov,
iných dospelých, seniorov, ako aj odborníkov pôsobiacich v komunite.
Participácia
Vytváranie prostredia založeného nielen na princípe „byť vypočutý“, ale aj „byť
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počutý“, spojený s rešpektujúcim prístupom v rodine, v škole, v samospráve,
v komunite je ďalšou z dôležitých podmienok Komunity priateľskej deťom
a mladým ľuďom. Dôležitými a jedinečnými nástrojmi na budovanie participácie
je vzdelávanie dospelých, fungujúce detské rady a študentské parlamenty,
pravidelné stretávanie sa poslancov mestského alebo obecného zastupiteľstva
so zástupcami detských rád a študentských parlamentov, vytvorené
mechanizmy zapojenia detí a mladých ľudí do rozhodovania a iné. Participácia
je proces, ktorému sa neustále učia deti, mladí ľudia i dospelí spolu. Participácia
je výzva pre komunitu ako podporovať deti a mladých ľudí stať sa jej súčasťou
slovami i skutkami. V komunite, v ktorej sa deti a mladí ľudia cítia prijatí, v takej
komunite budú chcieť ostať aj keď sa stanú dospelými.

Systematický prístup a dôsledné zabezpečenie implementácie
Na základe identifikovania potrieb detí a mladých ľudí, zodpovednosti
dospelých a komunity, hľadáme efektívne riešenia, ktoré identifikované potreby
napĺňajú. Vytvorením akčného plánu Komunity priateľskej deťom a mladým
ľuďom sa nastavuje systematický a dlhodobý prístup komunity v tejto oblasti.
Neoddeliteľnou súčasťou systematického prístupu je zabezpečenie dôslednej
implementácie úloh akčného plánu. Dôsledná implementácia je zodpovednosť,
ktorú má komunita voči deťom a mladým ľuďom, je to potvrdenie, že výstupy
mapovania a nastavovania procesu participácie sú prioritou komunity.
Zo zahraničných a našich skúseností vieme, že komunita potrebuje podporu
pri hľadaní efektívnych riešení a podporu pri nastavovaní evaluácie – internej
a externej. Kde evaluácia nie je nástrojom kontroly, ale nástrojom riadenej
podpory zmeny a neustáleho zlepšovania sa.
Sieťovanie a spolupráca
Zodpovednosťou samosprávy je definovanie a personálne zabezpečenie
pozície koordinátora pre deti a mladých ľudí v komunite. Náplňou jeho práce
je podpora a sieťovanie formálnych inštitúcií a organizácií, neformálnych
skupín a aktívnych jednotlivcov v komunite, kde samospráva má zadefinovaný
a schválený dokument určujúci kritériá kvality práce s deťmi a mladými ľuďmi,
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pričom tento dokument vznikol ako konsenzus a je podporou pri napĺňaní vízie
Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom.
Zdieľanie zdrojov
Dôležitou súčasťou tvorby plánu a realizácie Komunity priateľskej deťom
a mladým ľuďom je zdieľanie zdrojov – ľudských, finančných, duševných
(know–how). Z našich skúseností vieme, že nedostatok zdrojov, často spojený so
strachom o zdieľanie, je najčastejšou prekážkou pri spolupráci. Takto prichádza
komunita o možnosť využitia svojho vlastného potenciálu. Je potrebné spoločne
sa učiť, že spolupráca je viac ako súťaž. Dôležitou podmienkou nastavovania
procesu pre zdieľanie zdrojov je transparentná dotačná politika samosprávy,
ktorú napĺňa prostredníctvom nezávislého grantového programu. Komunitné
zdroje by nemali byť predmetom lobbingu a súťaže „kto z koho“. Komunitné
zdroje sú podporou budovania zadefinovaných hodnôt prostredníctvom
transparentného finančného mechanizmu, pričom hodnoty i možnosti ich
napĺňania sú známe a prístupné všetkým v komunite.
Nastavovanie procesov
V plynutí času sa neustále mení spoločnosť, podmienky, v ktorých funguje,
menia sa deti a mladí ľudia i celkový koncept detstva a mladosti. Práca na
budovaní Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom bude vždy prinášať nové
výzvy. Z našich skúseností vieme, že neexistujú dve rovnaké komunity, kde by
sa dal jeden akčný plán implementovať rovnako pre obidve komunity. Môžeme
identifikovať niektoré spoločné prioritné javy a potreby detí, nie však jednotné
riešenia. Práve rôznorodosť prístupov, hoci aj k tým istým javom v komunite,
zabezpečuje ich adresnejšie napĺňanie v konkrétnych podmienkach tej – ktorej
komunity.
Cesta k vytváraniu Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom je cestou
neustáleho mapovania potrieb, hľadania riešení, ujasňovania a overovania
si procesov, ktoré vedú k naplneniu našej vízie. Môžeme budovať na našich
skúsenostiach, podporovať sa v hľadaní efektívnych riešení, učiť sa spoločne
participácii a zdieľaniu zdrojov. Vieme určite, že tá cesta bude zaujímavá,
pretože na nej s nami budú deti a mladí ľudia.
Vďaka projektu Komunity priateľské deťom sme veľakrát diskutovali o tom čo
znamená byť komunitou, ktorá je deťom a mladým ľuďom priateľská. Myslíme
si, že citát Juraja (20 rokov), účastníka jednej z fokusových skupín v zapojenej
komunite, výstižne zachytáva podstatu: „Nejde o to ako vyzerá, ale skôr o to,
ako sa v nej deti cítia. Mali by sa cítiť pochopené, že dospelým na nich naozaj
záleží.“
Uvedený citát si dovoľujeme doplniť: Nejde o to ako vyzerá, ale skôr o to, ako
sa v nej deti a mladí ľudia spolu s dospelými cítia. Deti a mladí ľudia cítia, že
dospelým na nich naozaj záleží a dospelí cítia, že deti a mladí ľudia sú rovnako
dôležití občania komunity.
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Tím projektu
Komunity priateľské deťom

Radi vám pomôžeme pri vytváraní Komunity priateľskej deťom a mladým
ľuďom u vás v meste, mestskej časti, v obci. Poskytujeme školenia a workshopy,
osobné vedenie, facilitáciu jednotlivých aktivít, poradenstvo, hodnotenie.
Napíšte nám na e-mail: nds@nds.sk alebo zavolajte na telefónne číslo 02/
5263 6471. Veríme, že v spoločnom dialógu pre vás nájdeme najlepšie riešenie
za prijateľných podmienok.
Projektový tím
Alena Matúšková, manažérka projektu
Andrea Geregová, manažérka aktivít
Aneta Chlebničanová, manažérka metodických aktivít
Rastislav Očenáš, manažér metodických aktivít
Jena Jakabčicová, manažérka metodických aktivít
Peter Lenčo, manažér advokačných aktivít
Jana Dravecká, finančná manažérka
Odborný poradný tím
Tatiana Piovarčiová
Daniela Halašová
Ľuba Vávrová
Darina Gogoľová
Miroslava Kumančíková
Koordinátori a koordinátorky v komunitách
Antonia Matušková, Kvačany
Lucia Skokanová, Banská Bystrica
Bohuslav Ilavský, Detva
Lucia Lenická / Tomáš Šimíček, Bratislava
Jana Veličová, Považská Bystrica
Zuzana Valášková, Rohožník
Tím švajčiarskeho partnera
Janine Sobernheim
Rahel Erni
Nina Madleina Salzgeber
Jasmin Imboden
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Partneri projektu
Komunity priateľské deťom
Asociácia S. Kovalikovej
– Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku
Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku (ASK) je
mimovládna vzdelávacia organizácia. Od roku 1992 vzdeláva pedagógov,
študentov vysokých škôl, pracovníkov s deťmi a mládežou, rodičov
v inovačných edukačných programoch. Odborne garantuje zavádzanie
inovačného edukačného programu „Integrované tematické vyučovanie“ (ITV),
overeného Štátnym pedagogickým ústavom (v súčasnosti rozpracovaného pod
názvom Vysoko efektívne učenie /VEU/). Vzdeláva na základe akreditovaných
vzdelávacích programov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Spolupracuje s domácimi a zahraničnými vzdelávacími inštitúciami v oblasti
inovácií vzdelávania.
ASK sa venuje nasledovným aktivitám:
• Vytvára metodiku rozvoja životných zručností/osobných a sociálnych
kompetencií využívanú v prostredí školských tried a v komunitách
pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku.
• Uskutočňuje tréningy, workshopy v metodike programu Vysoko efektívne
učenie (1992 – 2014 pre viac ako 12 140 účastníkov).
• Od roku 1998 vzdeláva na základe akreditovaných vzdelávacích programov
MŠVVaŠ SR: Vytváranie podmienok pre efektívne učenie, Efektívne riešenie
problémov a podnecovanie individuálneho učenia a osobnostného rozvoja,
Integrované tematické vyučovanie pre základné a stredné školy.
• Vydáva metodické materiály pre pedagógov inovatívnych tried a škôl.
• Poskytuje poradenské a konzultačné služby pri riadení zmeny, zavádzaní
programu Vysoko efektívne učenie v školách.
• Je partnerom Nadácie pre deti Slovenska v rozličných vzdelávacích
projektoch.
• Spolupracuje na rozširovaní programu Spoločnosti pre mozgovo
kompatibilné vzdelávanie na Slovensku – Rešpektovať a byť rešpektovaný.
• Odborne garantuje a spoluvytvára portál na podporu inovatívnych škôl
www.skola21.sk – súčasť celosvetového programu spoločnosti Microsoft
– Partneri vo vzdelávaní.
• Uskutočňuje webináre a semináre pre manažment škôl o riadení zmeny
v škole, podporuje školy v štruktúrovanej premene tradičnej školy na školu
inovatívnu.
www.ask21.sk
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Jungwacht Blauring

Jungwacht Blauring je najväčšia katolícka organizácia združujúca skupinky detí
a mladých ľudí v nemeckej časti Švajčiarska. Organizácia má spolu 32 000 členov,
detí a mladých ľudí, ktorým poskytuje možnosti a priestor pre atraktívne aktivity
vo voľnom čase s možnosťou spoznať a rozvíjať svoje schopnosti. Je otvorená
pre všetky deti a mladých ľudí bez ohľadu na ich vierovyznanie a kultúru.
Organizácia pracuje na dobrovoľníckom princípe a všetok čas venovaný deťom
a mladým ľuďom je dobrovoľným príspevkom približne 7 000 dobrovoľníkov.
Pôvodne ide o dve organizácie – Blauring venujúcu sa dievčatám a Jungwacht
pracujúcu s chlapcami. V niektorých farnostiach túto tradíciu dodržiavajú,
v iných pracujú spoločne a vytvárajú zmiešané skupinky dievčat a chlapcov –
v tomto prípade sa označujú združeným názvom JUBLA.
Život v organizácii Jungwacht Blauring sa odohráva predovšetkým vo farnosti
v skupinách detí s rovnakým vekom. Skupinky detí spolu vytvárajú oddiel. Vedúci
oddielu spolu s vedúcimi jednotlivých skupiniek počas roka spoločne plánujú
a organizujú množstvo spoločných oddielových aktivít. Vyvrcholením celoročnej
aktivity bývajú letné tábory. Vedenie organizácie sa taktiež stará o formáciu
vedúcich a ich prípravu pre prácu s deťmi a mladými ľuďmi – pripravuje pre nich
rozličné vzdelávacie aktivity a podujatia.
Jungwacht Blauring vo svojej činnosti uplatňuje týchto päť princípov:
• Byť spolu
• Mať príležitosť vyjadriť sa a participovať na rozhodovaní
• Veriť a konať v dobrej viere
• Byť kreatívnym
• Žiť v prírode a zažiť prírodu
Jungwacht Blauring poskytuje
• Príležitosti pre deti a mladých ľudí pre ich osobný rozvoj a prijatie.
• Zmysluplné voľnočasové aktivity, ktoré u detí a mladých ľudí podporujú
zmysel pre zodpovednosť a poskytujú im cenné životné skúsenosti.
• Atraktívnu ponuku aktivít v duchu zásad participácie na voľbe týchto aktivít
a dobrovoľnosti účasti v nich.
• Komunitu, v ktorej sú veľmi dôležité viera a rituály.
• Miesto, kde deti a mladí ľudia môžu objaviť svoje vlastné schopnosti.
• Možnosti pre deti a mladých ľudí k posilneniu ich vlastnej sebadôvery.
• Radosť a priateľstvá na celý život!
www.jubla.ch
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Nadácia pre deti Slovenska

Každé dieťa musí mať človeka, ktorý ho miluje, pocit istoty, zázemie rodiny
a priateľov, možnosť získavať zdravé sebavedomie, pozitívny vzor, príležitosť
rozvíjať svoje schopnosti...
Táto myšlienka by mala byť základným východiskom všetkých aktivít dotýkajúcich
sa detí v akejkoľvek spoločnosti. V Nadácii pre deti Slovenska sme ju prijali za
spoločnú víziu a už od roku 1995 ju napĺňame s celým srdcom a energiou.
Našim cieľom je iniciovať a podporovať trvalé a pozitívne zmeny v živote detí
a mladých ľudí na Slovensku − priamou pomocou, inováciami systémov
starostlivosti o nich a spájaním organizácií a expertov, pôsobiacich v tejto oblasti,
ale aj v komerčnej sfére, štátnej správe a samospráve. Pomáhame jednotlivcom
i firmám napĺňať a realizovať ich predstavy o rôznych formách pomoci tam, kde
je potrebná, spôsobom, ktorý je pre nich najvhodnejší.
Vnímame ako veľký rozdiel, ak sa veci dejú „s deťmi“ a nie len „pre deti“ − vzniká
vtedy nová kvalita práce aj výsledku. Tento prístup participácie a rešpektu
integrujeme do všetkých našich aktivít.
V roku 2015 oslavujeme 20. výročie pôsobenia Nadácie pre deti Slovenska.
Počas devätnástich rokov činnosti sme podporili alebo priamo zrealizovali 2349
projektov v hodnote viac ako 6,5 mil EUR.
Nadácia pre deti Slovenska je spoluzakladateľom Koalície pre deti. V rámci
medzinárodnej spolupráce je členom medzinárodných organizácií International
Youth Foundation a Child & Youth Finance International.
Naše myšlienky prenášame do praxe nasledovne:
Spravujeme grantové programy − finančné prostriedky od darcov
(jednotlivcov i firiem), venované na tému konkrétneho grantového programu,
prerozdeľujeme medzi úspešných žiadateľov a slúžia na podporu kvalitných
projektov, za ktorými sa skrývajú tisícky rôznorodých osudov detí a mladých
ľudí. Sú nimi napr. GP Hodina deťom, GP Dôvera, GP Cloetta, GP Raz ročne
spoločne.
Realizujeme vlastné vzdelávacie aktivity − cieľovou skupinou sú deti,
mladí ľudia i dospelí, dôležití pre život detí (rodičia, učitelia, pracovníci s deťmi
a mládežou a pod.), široká verejnosť. Portfólio našich vzdelávacích programov
tvoria: Poznaj svoje peniaze, Škola rodinných financií – sociálno–finančné
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vzdelávanie, Online generácia – bezpečné a efektívne využívanie virtuálneho
sveta, Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom – ako napĺňať potreby
detí a mladých ľudí v komunitách, v ktorých žijú, Srdce plné zdravia − zmysel
zdravej výživy a potravín, Učíme s radosťou – premena škôl na bezpečné
a podnetné prostredie; júnové kampane pre rodičov − Viac miesta pre deti
(2013), Spoznaj svoje dieťa (2014).
Venujeme sa advokácii − prostredníctvom ktorej chceme mapovať
a presadzovať potreby detí a mladých ľudí, hovoriť o nich s verejnosťou, ale
i s tými, ktorí o nich rozhodujú na úrovni legislatívy a jej výkonu.
Firemná filantropia na mieru − pomáhame partnerom z komerčného sektora
napĺňať ich stratégiu spoločenskej zodpovednosti, napr. spravovaním nadačných
fondov, zabezpečovaním dobrovoľníckych príležitostí pre zamestnancov,
vytváraním špecifických programov firemnej filantropie na mieru a pod.
Hodina deťom
Od roku 1999 realizujeme celoročnú verejnú finančnú zbierku na pomoc deťom
a mladým ľuďom zo všetkých regiónov Slovenska. Počas 15 ročníkov sme
podporili 1 611 projektov v hodnote 4 645 544 EUR.
Súčasťou verejnej zbierky sú rôzne aktivity: jesenná zbierka v uliciach, TV šou –
Galavečer Hodina deťom, benefičné podujatia – aukcia umenia, golf, plesy, ako
aj rôzne formy umožňujúce darcom prispieť: darcovská SMS, trvalý príkaz, kúpa
predmetu z ktorého výťažok ide do zbierky, príspevok do pokladničiek, zaslanie
daru cez bankomaty a iné.
Výnos je určený na podporu užitočných a kvalitných projektov v 4 programových
oblastiach − Dieťa a jeho radosti, Dieťa a jeho starosti, Dieťa a jeho škola,
Dieťa a jeho komunita − zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti detí,
rozvíjanie ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich vlastných možností,
skvalitňovanie školského prostredia, budovanie komunít i bezpečného
prostredia pre deti, ale aj na intervenčné projekty, ktorých cieľom je riešiť
problémové situácie detí (napr. deti z detských domovov, krízových centier, deti
so zdravotným alebo iným znevýhodnením, deti z dysfunkčného rodinného
alebo sociálneho prostredia a pod.).
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Ako je možné
podporiť naše aktivity

Najjednoduchšou formou, ktorou môže každý kedykoľvek počas celého roka
podporiť zbierku Hodinu deťom, je poslaním prázdnej SMS na číslo 800.
Priemerná hodinová mzda na Slovensku sú 4 eurá a to je cena tejto darcovskej
SMS v sieti všetkých mobilných operátorov.
Pohodlne môžete pomáhať deťom aj formou trvalého príkazu na ľubovoľnú
sumu, ktorou každý mesiac prispejete do zbierky. Formulár „krok za krokom“
nájdete na stránke www.hodinadetom.sk. Trvalý príkaz na pravidelné mesačné
príspevky prináša väčšiu stabilitu do našej práce, nakoľko vieme lepšie finančne
plánovať naše aktivity a pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú − deťom a mladým
ľuďom.
Netradičným spôsobom, ktorého popularita na Slovensku stále rastie, je
možnosť zorganizovať samostatnú, tzv. spontánnu zbierku pre Hodinu
deťom. Mikulášsky večierok, firemný teambuilding, školská besiedka, alebo
výlet s priateľmi môže veľmi ľahko dostať rozmer pomoci. Zvoľte si spôsob,
akým chcete vyzbierať peniaze − príspevok do pokladničky, ktorú na požiadanie
zašleme, dobrovoľné vstupné, dražba sladkostí alebo zábavná stávka s kolegami
z vedľajšieho oddelenia a pod.
Ďalšími formami podpory je venovanie 2%, príspevok do pokladničky počas
jesennej zbierky v uliciach, kúpa predmetu, z ktorého výnos ide do zbierky,
poslanie príspevku cez bankomat − kompletný prehľad foriem nájdete na
našom webe, spolu s aktuálnymi novinkami a kontaktmi.
V prípade firemných donorov si s vami radi prejdeme vaše možnosti a očakávania,
aby sme spoločne našli najvhodnejšie spôsoby pomoci na mieru, ktoré budú
reflektovať hodnoty vašej firmy a zároveň angažovať vašich zamestnancov pre
dobrú vec.
Úprimne ďakujeme všetkým darcom a donorom za vašu pomoc, ktorá
pomáha naozaj tam, kde je to potrebné. Ďakujeme.

27

Obsah

Úvod ..................................................................................................................... 3
Čo sú komunity priateľské deťom a mladým ľuďom ...................................... 5
Ako prebiehal projekt Komunity priateľské deťom ........................................ 6
Mapovanie a vyhodnocovanie potrieb detí a mladých ľud ........................... 7
Postrehy z prieskumov novo vynárajúcich sa potrieb
detí a mladých ľudí ............................................................................................ 12
Systémové opatrenia na komunitnej úrovni .................................................. 15
Zhrnutie cesty ku Komunite priateľskej deťom a mladým ľuďom ............... 19
Tím projektu Komunity priateľské deťom ...................................................... 22
Partneri projektu Komunity priateľské deťom ............................................... 23
Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku ........ 23
Jungwacht Blauring ............................................................................................ 24
Nadácia pre deti Slovenska .............................................................................. 25
Ako je možné podporiť naše aktivity ............................................................... 27

© Nadácia pre deti Slovenska
ISBN 978-80-89403-08-0

