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Situácia mladých ľudí v Európe v sú-
časnom spoločensko-ekonomickom 
kontexte je zložitá. Ide o prostredie, 
ktoré nabáda k žitiu v prítomnosti, v 
nespokojnosti a bez väčších očaká-
vaní do budúcnosti. Sme znepokojení 
súčasnou dobou, v ktorej mladá gene-
rácia musí žiť, a zraniteľnosťou, kto-
rej často musí čeliť. Domnievame sa, 
že by sme sa týmito problémami mali 
vážne zaoberať a predovšetkým vy-
tvárať miesta, ktoré ponúknu alterna-
tívne možnosti. Z tohto dôvodu spojilo 
deväť združení zo Španielska, Sloven-
ska, Francúzska a Portugalska venu-
júcich sa výchovno-vzdelávacej prá-
ci s mladými ľuďmi svoje sily v pro-
jekte YouthLab – Rozhovory o aktivá-
cii mladých ľudí (Erazmus+) s cieľom 
podnietiť proces spoločných úvah. 
V rámci projektu bolo zorganizova-
ných 26 diskusných fór, na ktorých 
250 ľudí z oblasti vzdelávania, práce 
s mládežou a zamestnávania pripra-
vilo návrhy a analýzu v súlade s par-
ticipatívnym prístupom. Počas 13 me-
siacov bolo tiež zozbieraných 80 prí-
kladov dobrej praxe súvisiacej s akti-
váciou, ktoré sa sústredili na rozma-
nitosť a jemné rozdiely. Zorganizova-
né boli tiež 4 vzdelávacie návštevy s 
cieľom uvidieť na vlastné oči niekto-
ré z projektov analyzovaných v rám-
ci každej z oblastí. Vďaka týmto trom 
druhom aktivít sme získali množ-
stvo informácií, ktoré sme spracova-

li a usporiadali za účelom vydania tej-
to publikácie. Chceli sme vytvoriť syn-
tézu s cieľom otvárať prepojenia a po-
môcť k inšpirácii, pretože samotné zo-
skupenie postupov ako pri zostavo-
vaní zoznamu sa nezdá byť príliš uži-
točné. Našou ambíciou nie je odporu-
čiť konkrétny postup, pretože ten vždy 
závisí od kontextu. Vybrali sme si ces-
tu identifikovania najdôležitejších as-
pektov hodných zváženia pri zame-
raní sa na politiku alebo metodológiu 
v oblasti aktivácie mladých ľudí. Cel-
kovým cieľom je priradiť konceptu 
emancipácie a aktivácie vysokú prio-
ritu na miestnej, regionálnej a európ-
skej úrovni, naplno rozvinúť jeho po-
tenciál a zároveň sa vyhnúť klasifiko-
vaniu podľa odvetví. Ak chceme unik-
núť z tejto slepej uličky, mládež musí 
byť prioritou.

youthlaberasmus.blogspot.com
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Údaje o nezamestnanosti mladých ľudí 
v celej Európe dosiahli podľa Euros-
tatu neúnosnú mieru 25% nezamest-
naných ľudí, pričom v krajinách južnej 
Európy toto číslo dosiahlo 50% (2011). 
Okrem týchto dobre známych údajov 
podľa nás možno sledovať nárast neis-
tých pracovných podmienok, čo má 
výrazný vplyv na očakávania a životné 
plány, výsledkom čoho tieto prechád-
zajú procesom hlbokej transformácie. 
Európsky kontinent zažíva narastajúcu 
sociálnu nerovnosť, ktorá tu bola dávno 
pred ekonomickou krízou v roku 2008 
a ktorá vážne ohrozuje politický pro-
jekt Európskej únie, životaschopnosť 
nášho sociálneho modelu a naše miesto 
vo svete globalizácie. Fenomén neza-
mestnanosti mladých ľudí by sme mali 
vnímať ako niečo hlbšie, odohrávajúce 
sa v komplexnom kontexte a podstat-
né nielen pre cyklické ekonomické 
otázky. Postupné ochudobňovanie 
pracujúcej a strednej vrstvy vyústilo 
do spoločensko-kultúrnych zmien, 
všeobecného nepokoja zapríčineného 
znížením očakávaní a nového vníma-
nia budúcnosti, ktorá sa viac nespája s 
pokrokom, ale s neistotou. Mladí ľudia 
sa dnes domnievajú, že ich životné 
podmienky budú horšie ako mali ich 
rodičia. Vzostupná línia začala klesať. 
Toto presvedčenie má dopad na správa-
nie, hodnoty a spoločnosť. Subjektívny 
názor sa stáva realitou. Z tohto dôvodu 
nachádzame v rámci širokej škály mla-

dých ľudí veľa takých, z ktorých sa stali 
zablokovaní, paralyzovaní a neviditeľní 
jednotlivci. Mnoho z nich má dobré 
vzdelanie, iní disponujú priemerným 
alebo nízkym odborným vzdelaním. 
Zdržujú sa doma alebo vo svojom su-
sedstve v rámci svojej partie a stoja na 
mieste, nemajú žiadne návrhy, dokonca 
ani neprotestujú. Niekedy konzumujú 
toxické látky, ktoré ich sprevádzajú na 
ceste k nečinnosti, a svoj voľný čas a 
veci spotrebúvajú akoby pod nátlakom, 
aby mohli existovať... pretože dnes 
človek musí byť konzumentom a nie 
niekým, kto produkuje.

Toto správanie sa môže javiť ako 
prekvapivé, ale pri podrobnejšom 
skúmaní zistíme, že ide o prispôsobo-
vanie sa prostrediu, ktoré im ponúka 
málo príležitostí na vytvorenie si 
vlastnej cesty. Je pravdou, že skupina 
veľmi aktívnych mladých jednotlivcov 
v dnešnom globálnom svete využíva 
ohromné možnosti na cestovanie, 
nadväzovanie kontaktov a rast, ale títo 
predstavujú menšinu.

V dnešnej spoločnosti sa objavujú 
nové sociálne problémy a nové debaty, 
vďaka ktorým vznikajú nové sociálne 
hnutia. Ochrana prírody a životného 
prostredia, mierové hnutie, ochrana 
ľudských práv, boj za rovnoprávnosť 
žien... Podľa Touraina (2012) vývoj 
individuálnej osobnosti musí byť úzko 
spojený so sociálnym hnutím.

#02 KONTEXT
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Zostáva nám väčšina, pre ktorú praco-
vná morálka nič neznamená a týmto 
ľuďom sa nedarí založiť si zmysluplný 
život. Zamestnanie, ktoré bolo zákla-
dom našej spoločenskej kultúry, sa 
vyvíja a už neplní túto funkciu. Okrem 
zásadných otázok majú na oblasti 
identity vplyv tiež zdravotné a so-
ciálne väzby. Emancipácia je potreba 
jednotlivcov a spoločnosti založených 
na solidarite medzi generáciami. Táto 
zmluva viac neexistuje a nedarí sa 
nám vytvoriť novú.

Obavy sú veľké a všetci európski akté-
ri v súčasnosti predkladajú návrhy a 
hodnotenia. Sme však svedkami toho, 
že napriek existujúcim poznatkom 
a rozsahu problému sú podnikané 
kroky iba čiastkové a segmentova-
né, založené na starých modeloch, 
ktoré už neplatia. Všetky ukazovatele 
svedčia o tom, že musíme zlepšiť od-
bornú prípravu a prísť so spoločensky 
a kultúrne produktívnym mode-
lom, ktorý bude vytvárať bohatstvo 
a príležitosti a bude udržateľný z 
dlhodobého hľadiska. Tieto aspekty 
sú životne dôležité. Aby sme však 
tento cieľ dosiahli, mali by sme sa na 
emancipáciu mladých ľudí pozerať 
ako na spoločenskú nevyhnutnosť a 
nie ako na výsledok ekonomického 
zlepšenia. Ak tak učiníme, možno sa 
nám skôr otvorí cesta k týmto pro-
duktívnym modelom. Európsky vzde-

lávací systém je výkonný, ale musí 
prejsť niektorými zmenami. Možno 
budeme musieť upraviť očakávania, 
keďže prísľub škôl (založených na in-
dustriálnom systéme), že „keď budeš 
študovať, nájdeš si prácu“, už dávno 
nie je napĺňaný. Tínedžeri si tento stav 
uvedomujú a preto sa entuziazmus 
vytráca a počet zlyhaní v škole dra-
maticky rastie. Nejde ani tak veľmi 
o metódy ako o význam odbornej 
prípravy a vzdelania v dnešnom sve-
te. Žijeme v „prázdnote zmyslov“ a 
narastajúcej osamelosti jednotlivcov, 
ktoré už nedokážeme začleniť do kole-
ktívnych projektov, ktoré nám posky-
tujú únik zo subjektivity a pomáhajú 
nám vytvárať obraz samých seba.

V rámci práce s tínedžermi a mladými 
ľuďmi s obmedzenými príležitosťami 
a najmä zraniteľnými osobami vidíme, 
že z niektorých spôsobov ich správa-
nia a ich dynamiky sa postupom času 
stávajú rozšírené spoločenské spôso-
by. Dochádza k tomu, pretože zložité 
okolnosti zasahujú strednú vrstvu, 
ale tiež preto, že sociologické zmeny 
majú dopad primárne na najviac zne-
výhodnené skupiny. Preto veríme, že 
riešenie tohto komplexného javu u 
mladých ľudí z našej pozície by mohlo 
priniesť nové perspektívy.

V súčasnosti existuje problém zá-
sadných životných podmienok, no 
predovšetkým je tu priepasť. Spoločný 



11

02 #YOUTHACTIVATION
MYŠLIENKY A NÁVRHY TÝKAJÚCE SA AKTIVÁCIE A EMANCIPÁCIE MLADÝCH ĽUDÍ V EURÓPE. YOUTHLAB PROJECT

projekt bol rozkúskovaný a objavu-
jú sa komunity, skupiny, skupinky 
a dochádza k ústupu do úzadia a 
privatizácii fyzických a emocionál-
nych priestorov. Závažný problém 
džihádistickej radikalizácie v Európe 
je často analyzovaný ako problém 
prameniaci z chudoby, ale táto pro-
blematika je v skutočnosti zložitejšia 
a zahŕňa psychosociálne aspekty: 
ponuka radikalizmu akéhokoľvek 
druhu poskytuje identitu, zmysel 
života, možnosť byť užitočným pre 
komunitu, význam, podporu... Mo-
hli by sme povedať, že schopnosť 
konzumovať pre život nestačí alebo 
prinajmenšom, že keď táto schopnosť 
začína vykazovať nedostatky, je po-
trebné vyplniť medzery. Zdá sa, že 
nám chýba zmysel života a tento mu-
síme vybudovať, nepríde sám od seba. 
Nahrádzajú ho úzkosť, osamelosť a 
nátlak.

Podľa Mardonesa (2002) nesmieme 
zabúdať na eufemizmy, pomocou 
ktorých trh ovplyvňuje pracovný 
život, najmä pokiaľ ide o mladých pra-
covníkov - flexibilita, dočasné zamest-
návanie, atď., ktoré vedú mladých ľudí 
k veľmi neistej dočasnej práci. Ide tu 
o prispôsobenie sa spoločenským 
pomerom, v rámci ktorého 90% mla-
dých Španielov pristúpi na ilegál-
ne zmluvné podmienky a pracovný 
režim, aby si zabezpečili prácu, zatiaľ 

čo sa pripravujú na zmenu, adaptá-
ciu a permanentný kolobeh. Pre nie-
ktorých ľudí je toto veľmi kreatívny 
proces, zatiaľ čo pre väčšinu predsta-
vuje istú hrozbu.

Situáciu môžeme teda zhrnúť ako 
naliehavú. Vo svete plnom možností 
a poznatkov nie sme schopní prísť s 
konzistentnými riešeniami a pocit 
bezmocnosti a znehodnotenej bu-
dúcnosti sa iba rozširuje. Na tomto 
pozadí pozorujeme, že mladí ľudia 
so svojimi miestnymi akcentmi sú si 
veľmi podobní a sú skutočnými deťmi 
globalizácie. Naproti tomu sa ako dos-
pelí topíme v protikladoch globálneho 
sveta, ktorým nerozumieme. Existuje 
tu trhlina, ktorá nám môže zabrániť v 
nájdení odpovedí.

Uprostred tohto zmätku v rámci 
európskeho kontinentu, kde sa zdá, 
že problémy sa iba znásobujú, pri-
chádza táto publikácia s nápadmi 
na zlepšenie procesu vytvárania a 
vyvíjania nových mechanizmov, kto-
ré by mali pomôcť mladým ľuďom 
Európy vykonávať svoje občianstvo. 
Deje sa tak pri zohľadnení rôznych 
perspektív (neformálne vzdeláva-
nie, práca s ľuďmi s obmedzenými 
príležitosťami), vďaka ktorým sa nám 
možno podarí identifikovať niektoré 
z kľúčových krokov potrebných na 
zvrátenie súčasnej situácie
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Koncept aktivácie je využívaný v poli-
tikách zamestnanosti predovšetkým v 
krajinách severnej Európy a označu-
je postupy, ktoré sú priaznivo naklo-
nené pozitívnemu postoju jednotliv-
cov uchádzajúcich sa o zamestnanie a 
vývoju sociálnych zručností, ktoré im 
otvárajú produktívnejšie a dynamic-
kejšie príležitosti. Ide o kontroverzný 
pojem, pretože na jednej strane oce-
ňuje postoje ľudí a ich schopnosť zme-
niť sa, na strane druhej však môže byť 
posudzovaný ako čisto individuálna 
záležitosť a zvaľovať vinu na konkrét-
nu osobu („si nezamestnaný/á, preto-
že nerobíš dosť“). Siahli sme po tomto 
koncepte, pretože je pomerne nejasný 
a neumožňuje pohodlné používanie v 
žiadnom zo sektorov. Našim želaním 
je spojiť aktérov v oblasti zamestnáva-
nia, odbornej prípravy, práce s mlá-
dežou a vzdelávania za účelom naplá-
novania nových stratégií. Aby sme to 
dosiahli, potrebujeme koncepty, ktoré 
vyvolávajú zvedavosť, no zároveň ne-
majú jednoznačný význam: pracovné 
umiestnenie, inklúzia, odborná prí-
prava ...

Prostredníctvom našich miestnych 
pokusov a projektu YouthLab sme for-
movali tento otvorený koncept tak, 
aby mohol byť použitý v oblasti prá-
ce s mladými ľuďmi. Aktivácia mla-
dých označuje spoločensko-vzdeláva-
cie procesy, ktoré umožňujú mladým 
ľuďom nájsť motiváciu, zmysel, opä-
tovne sa aktivovať a vytvoriť si spoje-
nie v rôznych kritických životných si-
tuáciách (nezamestnanosť, štúdium 
so sociálnymi problémami rozličné-
ho rozsahu...). Aktivácia mladých je o 
zamestnaní a odbornej príprave, ale 
aj o dobrovoľníctve, mobilite a kultú-
re. Tieto procesy možno s malým úsi-
lím rozvíjať prostredníctvom nefor-
málneho vzdelávania alebo pomocou 
komplexných programov. Aktivácia 
mladých nám zohľadňujúc rôzne pa-
rametre umožňuje zachytiť stav návr-
hov, ktoré pomáhajú mladým ľuďom v 
procese ich emancipácie.

Na tomto mieste sa venujeme koncep-
tu emancipácie, ktorý zahŕňa výkon 
občianstva. Potrebujeme hmatateľné 
prvky (bývanie, zdroje, atď.), ale tiež 
postoje, túžby a zručnosti. Emanci-
pácia znamená prijímať rozhodnutia 

#03 KONCEPTY
AKTIVÁCIE A EMANCIPÁCIE 
MLADÝCH ĽUDÍ
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a prispievať do spoločnosti. Naše na-
zeranie spočíva v prístupe založenom 
na právach a nie iba v hľadaní spôso-
bu, ako mať dostatočnú kapacitu na to, 
aby človek bol konzumentom a plat-
com daní. 

HLAVNÉ HROZBY SPOJENÉ S 
ŤAŽKOSŤAMI, KTORÝM MUSIA 
ČELIŤ MLADÍ ĽUDIA V PROCESE 
EMANCIPÁCIE:

Nasledujúci zoznam hrozieb obsahu-
je iba potenciálne hrozby. Neznamená 
to, že všetci mladí ľudia sa nachádza-
jú v takejto situácii. Existuje veľa iných 
pozitívnych ukazovateľov, ale my sa 
zameriavame na hrozby s cieľom vy-
svetliť, čo je v stávke v tejto súvislosti. 
Mládež je veľmi rozdielna a líši sa spo-
ločenskou triedou a oblasťou, v ktorej 
žije ... aj pri všetkých týchto jemných 
rozdieloch zastávame názor, že v sú-
časnosti existujú riziká, ktoré pred-
stavujú viac než len trend a sú vo svo-
jej podstate interdisciplinárne, aj keď 
možno v rôznych formách:

* Starnutie európskeho kontinentu a 
rozklad solidarity v rámci generácií 
a medzi nimi.

* Chudoba a narastajúca nerovnosť. 
Rozčlenená spoločnosť. Vysoko kva-
lifikovaní mladí ľudia verzus mladí 

ľudia s veľmi nízkou úrovňou vzde-
lania, ktorí predčasne a definitívne 
opustili vzdelávací systém.

* Nedostatočná konkurencieschop-
nosť v kontexte globálnej ekonomi-
ky.

* Uzavretosť v súvislosti s identitou, 
príslušnosťou k národnosti alebo 
komunite.

* Radikalizácia mladých ľudí, či už in-
dividuálna alebo kolektívna. Mô-
žeme napríklad pozorovať progra-
my extrémnej pravice, ktoré dáva-
jú zmysel týmto mladým, dezorien-
tovaným ľuďom, alebo europeizáciu 
džihádu. Ide o účinné návrhy, ktoré 
v sebe kombinujú tradičné a moder-
né prvky.

* Nutkavé užívanie toxických látok 
alebo akýchkoľvek výrobkov mla-
dými ľuďmi, ktorí prežívajú sociál-
nu demobilizáciu a odcudzenie sa 
politike a verejnosti

Pre jednotlivca nepredstavuje ve-
rejný priestor oveľa viac než obrov-
skú obrazovku, na ktorej sú premie-
tané súkromné záležitosti, pričom 
zostávajú súkromnými alebo nado-
búdajú počas premietania nové ko-
lektívne hodnoty... Ľudia sa vraca-
jú zo svojej každodennej prehliad-
ky verejného priestoru s tým, že ich 
individualita bola právom posilne-
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ná a opätovne sa utvrdzujú v tom, že 
samotársky spôsob, akým zvládajú 
záležitosti vo svojom živote, je rov-
naký ako „u ostatných, im podob-
ných ľudí.” (Bauman, 2000, p.45)

* Spoločenská izolácia mladých ľudí, 
fragmentácia, neviditeľnosť, osa-
melosť.
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Nižšie uvádzame niektoré z hlavných 
myšlienok, ktoré vzišli z fór, ktoré sme 
zorganizovali v rokoch 2015 a 2016 na 
tému aktivácie mladých ľudí. Každé-
ho fóra sa zúčastnili ľudia s rôznymi 
profilmi (mladí ľudia, sociálni pracov-
níci, pedagógovia...). Všetky fóra trva-
li 2 až 3 hodiny a metodológia bola na-
sledovná: Bola položená otázka, ľudia 
zapísali svoju odpoveď na lístok a ne-
skôr sa o ňu podelili v skupine. Po kaž-
dej odpovedi bola nastolená debata a 
príspevky boli zozbierané. Zámerom 
nebolo vyjadriť sa ako predstaviteľ ne-
jakého celku alebo služby, ale ako od-
borník a občan. Nešlo o „obhajovanie“ 
pozície, ale o objavovanie trhlín, cez 
ktoré by bolo možné získať lepší po-
hľad a príležitosti na zlepšenie.

Otázky, pomocou ktorých bol riadený 
tento proces, boli nasledovné: 

* Čo podľa teba v súčasnosti robíme 
vo vzťahu k emancipácii a aktivácii 
mladých ľudí v Európe? (z pohľadu 
služby, ktorú riadiš alebo ako spo-
ločnosť alebo ako svet dospelých)

* Čo podľa teba potrebujú mladí Eu-
rópania na rozvoj svojej emancipá-
cie?

* Čo by sme podľa teba mali zmeniť, 
zlepšiť alebo odstrániť pokiaľ ide o 
politiky a metodológie v súvislos-
ti s emancipáciou a aktiváciou mla-
dých ľudí?

Snažili sme sa tieto výsledky zosuma-
rizovať. Dúfame, že sa nám podari-
lo zachytiť podstatu znamenitých prí-
spevkov, ktoré odzneli v rámci fór.

#04 VÝSLEDOK
ÚVAH
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05.1 MATERIÁLNE ASPEKTY

Základné materiálne podmienky, aký-
mi sú bývanie, strava, prístup k zdra-
votnej starostlivosti, voľnočasovým 
aktivitám a odbornej príprave, sú ne-
vyhnutné. Bez týchto minimálnych 
zdrojov je zložité napredovať. Tento 
„dáždnik“ je najdôležitejší, ale je mož-
né propagovať nové systémy bývania, 
nové kooperatívne spôsoby prístupu 
k základným službám, nové a udrža-
teľnejšie modely konzumácie. Tiež by 
mali byť vyskúšané nové štipendijné 
programy a iné formy podpory.

05.2 PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY

Mladí ľudia si potrebujú vybudovať 
identitu a z tohto dôvodu potrebujú 
mať pocit vlastníctva, čím bohatšieho 
a pestrejšieho, tým lepšie.

Potrebujú tiež prijímať a odovzdá-
vať pochopenie a vytvoriť si predsta-
vu o svojej budúcnosti, potrebujú vi-
dieť horizont, ktorý môžu dosiahnuť. 
Myslíme si, že motivácia a túžba rov-
nako ako nádej sú nevyhnutnými prv-
kami pre život.

Potrebujú uznanie a ocenenie. Aktívne 
počúvanie a hranice. Potrebujú dôveru.

Stigmatizácia bráni procesom uvedo-
menia si vlastnej hodnoty a pokroku a 
tiež brzdí osobnosť a zabraňuje vývo-
ju jednotlivca.

Potrebujú svoj vlastný intímny priestor 
ako aj spoločné priestory. Tiež potre-
bujú zažiť priateľstvo a bratstvo.

05.3 SPOLOČENSKO-KULTÚRNE 
ASPEKTY

Je potrebné, aby sme o mladých ľu-
ďoch uvažovali ako o občanoch, jed-
notlivcoch, ľuďoch, ktorí môžu byť 
prínosom pre spoločnosť ako celok vo 
všetkých oblastiach, a nevideli ich iba 
ako výrastkov.

Mladí ľudia musia poznať medzigene-
račné súvislosti, aby rozpoznali svoju 
pozíciu v celom procese a našli si svo-
je vlastné miesto. Je ťažké hovoriť o 
predstave budúcnosti bez spomínania 
na minulosť.

Je potrebná istá stabilita, ale zmenu 
musíme prijať prirodzenejším spôso-
bom. Súčasné zmýšľanie patrí do iného 
obdobia. Musíme sa prispôsobiť život-
nej neistote prostredníctvom proaktív-
nejšieho prístupu a identifikovať príle-
žitosti a možnosti na nový začiatok.

05 #YOUTHACTIVATION
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05.4 VZDELÁVACIE ASPEKTY

Učenie sa v praxi: Spájanie vedomos-
tí s praktickým životom, s ich užitoč-
nosťou pre život alebo ich schopnos-
ťou získať význam a zmysel.

Je potrebné mať referencie od dospe-
lých, ktoré môžu poradiť, ponúknuť 
rozdielny pohľad, oporu a impulz.

Aby sme niečomu rozumeli a vedeli 
sa rozhodnúť, musíme si vytvoriť skú-
senosť. Niekedy musíme okúsiť ne-
úspech alebo sa prinajmenšom sna-
žiť o zmenu a žiť jednoducho vo väčši-
ne životných situácií. Človek potrebu-
je príležitosti na to, aby bol preverený.

Musíme získať technické zručnosti, 
ale tiež sa naučiť veci užitočné pre ži-
vot (ako sa vžiť, vyjadriť, ako žiť a po-
starať sa o seba a ostatných, atď.). Vy-
učovanie hodnôt sa zdá byť prvora-
dým a zásadným pre budovanie vedo-
mostí na tomto základe.
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Z obsahu vytvoreného v rámci fór a 
analýzy zozbieraných príkladov dob-
rej praxe sme niektoré myšlienky po-
výšili na všeobecnú úroveň: všeobec-
né politiky, vývoj programov a rámce. 
Nasledujúce riadky prezentujú akčné 
línie ako aj hodnoty a stratégie, na zá-
klade ktorých budú vybudované lep-
šie mechanizmy aktivácie a emanci-
pácie. 

1. Venovať dôkladnú pozornosť ana-
lýze a interdisciplinárnym štúdi-
ám s cieľom porozumieť sociolo-
gických zmenám a pochopiť sú-
časný trh práce. Ak chceme pri-
stúpiť k nový riešeniam, musí-
me prijať zmeny a možno vybudo-
vať spoločensko-pracovný systém 
iným spôsobom. Trend naznaču-
je, že v dôsledku robotiky sa bude 
počet pracovných miest znižo-
vať a aj napriek tomu, že budú zá-
roveň vytvárané nové, nemôže-
me vedieť, či sa tak bude diať v rov-
nakom rozsahu, v akom budú ubú-
dať. Takzvanú pohodlnú spoloč-
nosť nemožno pochopiť bez prá-
ce... Budeme musieť premýšľať o 
nových modeloch a experimento-

vať s nimi: prechod medzi časom 
stráveným vo formálnych zamest-
naniach a časom stráveným verej-
noprospešnou činnosťou, zabezpe-
čovanie základných životných po-
trieb, zdieľanie pracovných miest, 
väčšia spoločenská účasť... Inštitú-
cie musia navrhnúť nové spôsoby, 
ako dostať sociálnu súdržnosť do 
popredia a ako skoncovať so súčas-
ným pocitom, že tu existuje skupi-
na ľudí, ktorí sú „navyše“ (táto sku-
pina sa stále zväčšuje). Toto prvé 
usmernenie súvisí s rozhodnutím, 
ktoré je potrebné urobiť: buď sú za-
mestnanosť a emancipácia vníma-
né ako niečo životne dôležité a nie-
čo, čo potrebuje zlepšenie v súčas-
nom rámci, alebo si určime túto 
problematiku za prioritu a pre-
to podnikáme nevyhnutné kroky 
a vyvíjame politiky, ktoré prispejú 
k tomu, aby sa situácia dostala na 
správnu cestu.

2. Vyvíjať experimentálne programy, 
v rámci ktorých by metodológie a 
postupy mohli byť vyhodnocované 
a vylepšované, aby mohli byť ne-
skôr zovšeobecnené. Tieto expe-
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rimenty by mali prebehnúť na eu-
rópskej, národnej a miestnej úrov-
ni a vzájomne súvisiace dáta by 
mali smerovať k rozšíreniu úspeš-
ných modelov. Posúdenie a zhod-
notenie však nebude zohľadňovať 
iba dáta súvisiace so zamestnateľ-
nosťou, ale tiež širšie ukazovate-
le súvisiace s výkonom občianstva. 
Týmto experimentom by mal byť 
venovaný dostatočný čas (3 roky), 
aby sa ukázali ich výsledky. Často 
sú experimenty skúmané po krát-
kom čase, čo im nedáva potreb-
ný priestor na dosiahnutie serióz-
nych úloh.

3. Opätovne zostaviť flexibilnejší vše-
obecný vzdelávací rámec s via-
cerými vstupmi a výstupmi, kto-
rý bude otvorenejší sociálnym as-
pektom, lepšie prepojený, vytvore-
ný s rozhľadom a nesegmentova-
ný... S kratšími návrhmi, ktoré však 
budú navzájom vhodne poprepája-
né, aby nevznikali medzery. Sys-
tém vzdelávania, ktorý lepšie in-
tegruje neformálne vzdelávanie so 
svetom práce a podnikania.

4. Vynaložiť prostriedky na progra-
my odbornej prípravy uskutočne-
né v kontexte širšieho štúdia: kom-
binovanie teórie, praxe, experi-
mentovania, tvorby, mobility, prá-
ce založenej na spolupráci a dobro-
voľníckej práce.

5. Nezameriavať sa iba na ponúkané 
kurzy/služby/skúsenosti, ale tiež 
na to, čo od účastníkov požaduje-
me - nie iba regulačné požiadavky, 
ale aj kvalitatívny prínos.

6. Podporovať mobilitu u čo najväčšie-
ho počtu mladých ľudí. Užšia a krat-
šia mobilita z hľadiska iniciácie.

7. Premýšľať o verejnoprospešných 
aktivitách so silnými stimulmi 
(existujú dokonca návrhy, aby sa 
stali povinnými). Nejde iba o pre-
mýšľanie nad tým, čo by sme mali 
mladým ľuďom ponúknuť, ale nad 
tým, čo od nich môžeme žiadať a 
čo od nich ako spoločnosť potre-
bujeme. Tento posun nám pomôže 
vyvinúť efektívnejšie politiky bez 
prvkov opatrovníctva a paternaliz-
mu. Tým, že budeme od mladých 
ľudí vyžadovať, aby robili veci pre 
ostatných a prispievali do spoloč-
nosti, im pomáhame nájsť si svo-
je miesto vo svete a podporujeme 
ich v prežívaní sociálnych väzieb a 
rozličných kombinácií životov. Vý-
sledkom je tiež preorientovanie sa 
z konzumných hodnôt, ktoré majú 
neblahý vplyv na služby a návrhy.

8. Podporovať učebné procesy, kto-
ré vyučujú životné zručnosti a me-
nej sa sústrediť na výučbu odbor-
ných zručností, keďže nemôžeme 
vedieť, ako bude trh práce vyze-



25

06 #YOUTHACTIVATION
MYŠLIENKY A NÁVRHY TÝKAJÚCE SA AKTIVÁCIE A EMANCIPÁCIE MLADÝCH ĽUDÍ V EURÓPE. YOUTHLAB PROJECT

rať o 10 rokov. Vzdelávať ľudí v ob-
lasti zručností súvisiacich so spo-
luprácou, kreatívnym myslením, 
adaptáciou a riadením procesov sa 
zdá byť zaujímavejšou možnosťou. 
Musíme veriť tomu, že vyučovanie 
hodnôt bude veľmi pevným zákla-
dom pre rozvoj ďalších vedomostí. 
Musíme vybudovať výučbu na zá-
klade zmyslu a princípov, v sociál-
nom kontexte.

9. Prehodnotiť koncept autority. Alo-
kovať zdroje pre kľúčových peda-
gógov pre mladých (napr. preskú-
mať osobnosť mentora). Ide o do-
stupné referencie, ktoré pomáhajú 
v zásadných fázach.

10. Tieto politiky musia byť uskutočne-
né na európskej a národnej úrovni, 
ale predovšetkým musia byť uve-
dené do praxe na miestnej úrov-
ni. Mladí ľudia sa musia usadiť a 
prijímať a dávať vo svojej najbliž-
šej komunite. Musia byť predkla-
dané miestne plány a tieto musia 
byť prepojené na európskej úrovni, 
aby bolo uľahčené cestovanie tam 
a späť a výmeny. Miestny rozmer, 
avšak vždy v globálnej perspektíve.

11. Problémy, v dôsledku ktorých sa 
politiky rozdrobujú, by nemali byť 
jediným stredobodom pozornos-
ti, ale mali by sme presadzovať ho-
listickejšie prístupy. Spustenie plá-

nu proti užívaniu drog alebo pro-
ti radikalizácii nebude mať veľký 
úspech, ak sú takéto plány pred-
stavené izolovane. Myslíme si, že 
by bolo efektívnejšie spustiť ambi-
ciózny plán na podporu emancipá-
cie. Symptómy a problémy sú pre-
javmi nepohodlia a tieto musíme 
riešiť zo širšej perspektívy. Musí-
me o tomto nepohodlí hovoriť a keď 
sa tak deje, niekedy nachádzame 
jednoduchšie riešenia.

12. Prístup orientovaný na práva, t.j. 
neorientovať sa tak veľmi na prob-
lémy alebo symptómy alebo ne-
dostatky ľudí, ale na ich práva, sa 
zdá byť efektívnou pracovnou me-
tódou. Nemáme na mysli jednodu-
ché deklarovanie práv v abstrakt-
nej rovine, ale konkrétne politiky 
a metodológie súvisiace s týmto 
prístupom - premýšľame nad tým, 
ako získať prístup k právam pozi-
tívnym spôsobom a nie nad prob-
lémami. V tomto konkrétnom prí-
pade si musíme položiť otázku, 
ako môžeme podporiť emancipá-
ciu mladých ľudí prostredníctvom 
jasných a rozsiahlych politík, a nie 
ako zabránime radikalizácii mla-
dých. Sme hlboko presvedčení o 
tom, že je efektívnejšie vzdelávať 
v rámci koexistencie a spolupráce 
ako zvyšovať povedomie proti ra-
sizmu a xenofóbii.
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V nasledujúcich riadkoch popisuje-
me hlavné návrhy praktického cha-
rakteru, ktoré sme pripravili s pomo-
cou príspevkov účastníkov projektu 
YouthLab. Prezentujeme všetky meto-
dologické princípy a prístupy. Toto by 
mali byť spoločensko-vzdelávacie sta-
noviská a taktiky potrebné na rozvoj 
akčných línií usilujúcich sa o dosiah-
nutie emancipácie a aktivácie mla-
dých ľudí. Praktické referencie v zo-
zname projektov možno nájsť na kon-
ci tohto textu.

1. Programy by sa nemali zameria-
vať na špecifické cieľové skupiny 
(napr. mládež ohrozenú vylúčením 
alebo akoukoľvek inou formou seg-
mentácie). Napriek tomu, že tie-
to skupiny môžu byť vnímané ako 
prioritné, musíme sa vyvarovať 
napomáhaniu stigme a zoskupova-
niu „veľmi podobných“ ľudí. Aktivi-
ty musia byť riešené v rámci soci-
álnej zmesi zo všeobecnej perspek-
tívy. Aby sme uspeli s týmito „sku-
pinami“, musíme vytvárať otvore-
nejšie projekty. To, čo robíme, by 
malo fungovať v zložitej spoločen-
skej situácii podobnej tej, v ktorej 

sa nachádzame, ale tiež vo vyvá-
ženej spoločnosti. Tieto projekty 
emancipácie by mali byť rovnako 
úspešné vo svete s plnou zamest-
nanosťou.

2. Kroky súvisiace s plnením, opra-
vovaním, zakrývaním či vynahrá-
dzaním by mali byť zavrhnuté a 
mali by sme jasne podporovať mo-
del prístupu orientovaného na prá-
va. Každý jednotlivec má práva, 
vykonávaniu ktorých musíme na-
pomáhať. Môžeme teda zabudnúť 
na symptómy a s nimi spojené po-
city viny a vytvárať programy, kto-
ré majú zmysluplnejší dopad pre 
spoločnosť. Cieľom nie je zamest-
nanie alebo odborná príprava (tie 
plnia sprostredkujúcu funkciu), ale 
rozvoj občianstva. Výzvou je do-
siahnuť tento stav v novom spolo-
čenskom kontexte (predtým „exis-
tencia“ zabezpečovala prácu, spo-
lu s útrapami, triedami, identitou... 
možno dnes musia byť prostried-
ky iné).

3. Hoci hovoríme o zamestnanosti, 
myslíme si, že kľúčovým je rozvoj 
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projektov, ktoré poskytnú vzdela-
nie v súvislosti so sociálnou účas-
ťou. Narastá počet vzdelávacích 
programov, ktoré rozvíjajú kritic-
ké myslenie, ktoré umožňujú za-
žiť proces prijímania rozhodnutí a 
usilujú sa o prepojenie tvorcov po-
litík a mladých ľudí.

4. Poradie faktorov by sme mohli 
zmeniť. Namiesto navrhovania od-
bornej prípravy a prísľubu by sme 
mohli začať s priamymi pracovný-
mi skúsenosťami. Veľa individuál-
nych mechanizmov by takto mohlo 
byť odhalených a predovšetkým 
by zmysel odbornej prípravy mo-
hol byť budovaný na oveľa konzis-
tentnejšom základe než je iba prí-
sľub. Zamestnanosť by okrem toho 
mohla byť demystifikovaná a moh-
la by niektorých ľudí povzbudiť k 
návratu do vzdelávacieho systému. 
V každom prípade, ak by sme zača-
li konkrétnymi skúsenosťami (pla-
tené zamestnanie alebo verejno-
prospešná činnosť vo forme dobro-
voľníckej práce), mohli by byť na-
črtnuté konkrétnejšie plány odbor-
nej prípravy. Nová motivácia môže 
viesť k vytvoreniu novej dynamiky.

5. Našou úlohou nie je iba poskytnúť 
podporu, materiálne zabezpečenie 
alebo služby. Projekty, ktoré majú 
byť vytvorené, by mali mladých 
ľudí žiadať o pomoc a mali by obsa-

hovať istý rozsah služieb a solida-
rity. Okrem toho, že ide o najkrat-
šiu cestu ako niekam patriť, vieme, 
že zručnosti a vedomosti sa dajú 
nadobudnúť efektívnejším spôso-
bom. Pri mnohých príležitostiach 
sa presviedčame, že ľudia vykoná-
vajú svoju prácu najlepšie, keď sa 
cítia potrební a užitoční. Namiesto 
premýšľania nad tým, čo môžeme 
mladým ľuďom dať, môžeme pre-
mýšľať viac z hľadiska toho, čo mô-
žeme od nich žiadať. Aby sme tak 
mohli urobiť, musíme zmeniť jazyk 
našich mechanizmov.

6. Učíme sa prostredníctvom účas-
ti a preberania zodpovednosti v 
„chránených“ kontextoch: spolo-
čensko-vzdelávací projekt je reál-
nym kontextom, ktorý sa pridru-
žuje v prípadoch, kedy je výkon ob-
čianstva hraný a nacvičovaný za 
účelom rastu. Navrhujeme nazerať 
na projekty takýmto spôsobom – 
nie ako na ponuky, ale ako na kon-
texty. Cieľom je vytvárať kontexty, 
prostredia, symbolické miesta, re-
álne miesta, ktoré ľuďom umožnia 
účasť.

7. Namiesto lineárnych musíme vy-
tvárať procesy, ktoré budú vrstve-
né tak, aby sa skúsenosti a vedo-
mosti mohli nahromaďovať a aby 
mohli byť vyznačené okruhy, čo sa 
musí spájať s akčnými skúsenos-
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ťami a priamou prácou, skúsenos-
ťami z verejnoprospešnej činnosti, 
úvahami, výcvikovými modulmi a 
exkurziami.

8. To, na čom naozaj záleží, je kontext, 
ktorý vytvárame, a zmysel, ktorý 
projektu dávame, a nie až tak typ 
aktivít.

9. Medzigeneračný prístup je kľúčo-
vým aspektom emancipačnej pra-
xe. Musíme sa učiť od starších a po-
tlačiť predsudky voči mladým. Mu-
síme docieliť spojenie oboch sku-
pín, aby mohli objaviť súdržnosť. Z 
tohto spojenia môžu vzísť myšlien-
ky, ktoré dávajú do súvisu súčasnú 
situáciu a ťažkosti dôb minulých.

10. Rozšírenie rodovej perspektívy 
sa zdá byť zaujímavým. Na jed-
nej strane sa musíme venovať špe-
cifickým potrebám mladých žien 
(existujú projekty, ktoré musia byť 
uskutočnené v rámci homogénnej 
skupiny žien) a mať neustále na pa-
mäti problematiku rodovej rovnos-
ti. Na druhej strane sa najmä pre 
mnoho mladých mužov javí ako 
nevyhnutné obnoviť spojenie so 
svojimi rodičmi a otcovskými úlo-
hami. Je nutné vytvárať projekty, 
ktoré pomáhajú obnoveniu tých-
to vzťahov a zohľadňovaniu mužov 
(ktorí sú často neprítomní, nevý-
razní alebo predstavujú veľmi ne-

gatívne vzory, ktoré nie sú práve 
nápomocné procesu emancipácie). 
Medzigeneračné vzťahy tiež pre-
chádzajú touto rodovou perspek-
tívou.

11. Vytváranie aktivít, ktoré zahŕňajú 
tímovú prácu a v rámci ktorých má 
každý svoju zodpovednosť a povin-
nosti.

12. Poskytovanie kanálov na rozvoj 
skúseností. Nejde tu iba o činnosť, 
aktivita sama o sebe nie je pozitív-
na. Kumulovanie aktivít je iba málo 
užitočné, pokiaľ o nich neuvažuje-
me. Za týmto účelom je nutné po-
skytnúť dostatok času a vytvo-
riť návyky analyzovania samotnej 
skúsenosti.

13. V rámci projektu je prepojených 
niekoľko trás. Ide o formovanie po-
hybu individuálnych procesov na 
základe rytmu každého z nich. Je 
potrebné vytvoriť kontexty, v kto-
rých sa čas a priestor zužujú a stá-
vajú sa intenzívnejšími. Aby to fun-
govalo, procesy musia byť krátke a 
pružné, do ktorých je možné vstú-
piť a hneď zase vystúpiť, a počas 
vykonávania aktivity zvyšujeme 
naše požiadavky. Je dôležité vyva-
rovať sa budovaniu mechanizmov, 
ktoré budú „slúžiť mladým“ (hoci 
tieto mechanizmy pre nich existu-
jú) a namiesto toho ich žiadať o vý-
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pomoc a vlastné prispenie, pretože 
„spoločnosť ich potrebuje“…

14. Hodnotenia musia obsahovať sub-
jektívne aspekty účastníkov, ale 
tiež pohľad rodín a ostatných sú-
častí komunity. Je nevyhnutné lep-
šie posúdiť mechanizmy aktivácie 
mladých ľudí z kvantitatívneho, aj 
kvalitatívneho hľadiska. Takisto je 
potrebné mať dostatok času na po-
rovnanie dát, analýzu ciest a tiež 
toho, čo hovoria a cítia účastníci a 
ich príbuzní.

15. Už neexistuje iba jediná kariérna 
cesta, v súčasnosti sa očakáva, že 
jeden život je plný iných životov... 
Musíme sa pripraviť na túto neis-
totu a každodenné hľadanie zmys-
lu v tom, čo človek predstavuje a čo 
robí s ostatnými. Schopnosť adap-
tovať sa, vytvoriť spojenie... musí-
me naplánovať rozličné, interdis-
ciplinárne a neopakovateľné skú-
senosti: práca, služba, žitie, voľ-
ný čas, kultúra, šport, cestovanie... 
Rôzne skúsenosti poprepájané me-
dzi týmito oblasťami. Podporo-
vať mechanizmy ako brány, mos-
ty, tranzitné zóny... dôležité je pre-
jsť týmto prechodným obdobím, 
zažiť zmeny, otvárať nové horizon-
ty, prebúdzať schopnosti, objavo-
vať nové nadanie a túžby. A predo-
všetkým musíme dôverovať ľuďom 
a ich schopnostiam a možnostiam. 

Táto dôvera je základom všetkého 
vzdelávania a všetkých spoločen-
sko-vzdelávacích vzťahov.

16. Mali by sme sa vyhýbať odporúča-
niam odborníkov. Často sú tu zdro-
je, ktoré zostanú nevyužité, preto-
že ľudia, ktorí boli odporučení, sa 
nedostavia. Táto tendencia sa týka 
špecifických mechanizmov pre 
istý typ ľudí. A je samozrejmé, že 
nikto nie je rád v situácii, kde majú 
ľudia problémy... Musíme si viac 
uvedomovať obraz vytváraný spo-
ločnosťou a obraz o sebe samých, 
pretože to je veľakrát rozhodujúce. 
Ťažkosti často spočívajú v tom, ako 
dosiahnuť, aby mladí ľudia prišli a 
zapojili sa. Musíme vytvoriť otvo-
rené a efektívne systémy zabezpe-
čenia pre programy, aby sa mla-
dí ľudia prihlasovali do projektov. 
Ak sa uchýlime k odporúčaniam, 
naše túžby sa zväčša sústreďujú 
na odborníka alebo na rodinu a nie 
na mladého človeka. Musíme ne-
chať mladým ľuďom istý priestor 
na pocítenie túžby, aby si mohli 
vybudovať zmysel pre priblíženie 
sa, zapojenie sa, snahu a pohnutie 
sa z miesta. Ak ako dospelí urobí-
me všetku prácu a aktivitu, nemajú 
mladí ľudia priestor a ich túžba sa 
vytráca. Tento prístup k službám 
pre mladých ľudí je jednou z kľúčo-
vých vecí. Ak je prístup dobrovoľný 
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a prebieha individuálne (prostred-
níctvom predošlých pohovorov, 
testov, malých návrhov, základ-
ných cieľov) a bez neuskutočni-
teľných sľubov, úspech projektu je 
takmer zaručený. Musíme vytvá-
rať realistické očakávania, vyváže-
ným a úprimným spôsobom. Tento 
cieľ je niekedy dosiahnutý, keď dô-
verujeme a vieme byť trpezliví, aj 
v prípade, že nie všetky úlohy boli 
splnené. Ak ide všetko podľa plánu, 
ľudia sa začnú pripájať a o zvyšok 
sa postará slovo medzi ľuďmi.

17. V akomkoľvek projekte musíme pô-
sobiť spoločne na základe aktivít (a 
záväzkov jednotlivých strán: časo-
vý rozvrh, práca, činnosť...). Naša 
interakcia by nemala byť založe-
ná na problémoch alebo nedostat-
koch mladého človeka alebo na in-
formáciách, ktoré máme, no ktoré 
neboli získané v rámci programu. 
Pri príchode mladého človeka pri-
chádza niekto úplne „nový“, musí-
me sa zbaviť očakávaní a predpo-
jatých myšlienok. Tento mladý člo-
vek prichádza, aby vykonával ak-
tivitu... na tomto základe môžeme 
budovať nový vzťah. Ak máme na 
začiatku príliš veľa informácií, bu-
deme iba rozširovať okruh očaká-
vaní a ku zmenám nedôjde.
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Na dosiahnutie tohto posunu na tom-
to mieste uvádzame niektoré prvky, 
ktoré považujeme za dôležité pre ľudí, 
ktorí sa chystajú pomôcť posilniť pro-
ces aktivácie mladých ľudí. 

* V rámci aktivačných procesov je 
užitočné venovať sa akejkoľvek 
téme (životné prostredie, kultú-
ra, tvorba, šport...). Na témach zá-
leží, ale najviac záleží na spôsobe, 
akým o nich pojednávame a akým 
ich využívame. Je navyše ešte lep-
šie, ak môžu byť tieto otázky prepo-
jené s výzvami našej doby (životné 
prostredie, súdržnosť, kultúrna rôz-
norodosť, technológie, umenie...).

* Preto by bolo prospešné, aby in-
štruktori mladých okrem sociál-
nych a vzdelávacích zručností dis-
ponovali rôznymi poznatkami a 
mali rôzne záujmy (v oblasti kultú-
ry, športu, technológií...). Ak je na-

šim cieľom zaoberať sa problema-
tikou a nie problémami, musíme 
byť schopní konať skutky. Práca tí-
mov bude lepšia, ak budú mať viac 
doplnkových a rôznorodých vedo-
mostí.

* Školenie by malo prehlbovať vzťa-
hové aspekty na individuálnej i ko-
lektívnej úrovni a prístupy založe-
né na komunite. Tak, ako je dôleži-
tý vzťah, ktorý si dokážeme s mla-
dým človekom vytvoriť, je dôležitá 
aj naša schopnosť prepojiť ho s ľuď-
mi z jeho komunity. Ak pôsobíme 
charizmaticky a dôležito, no neus-
pejeme v úlohe znásobiť jeho refe-
rencie, naše ciele sa nám nepodarí 
dosiahnuť.

* Životné skúsenosti učiteľov a peda-
gógov sú kľúčové. Ideálne by malo 
ísť o ľudí, ktorí precestovali svet, vy-
konávali rôzne povolania, venova-

#08 NÁSTROJE
ZMENY NIEKTORÝCH 
SKUTOČNOSTÍ: 
ZRUČNOSTI A SCHOPNOSTI 
VZDELÁVACÍCH TÍMOV
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li sa dobrovoľníckym aktivitám ale-
bo sa zúčastňovali na kultúrnom 
či spoločenskom dianí, o ľudí, kto-
rí „žili“ hľadaním významu, postup-
ným napredovaním a skúšaním. 
Profily, ktoré sú nevšedné a obsahu-
jú nevyhnutnú životnú cestu, pova-
žujeme za veľmi zaujímavé. Skúse-
nosti pokladáme za rovnako dôleži-
té ako dosiahnutie technických spô-
sobilostí.

* Niektoré oči sa pozerajú na realitu, 
no stále nie sú schopné ju vidieť. My 
už vieme, že aby sme videli, musí-
me cvičiť náš zrak. A to, čo musíme 
vidieť, často zostáva zraku ukryté 
alebo to jednoducho vidieť nechce-
me: nerovnosť, rozklad, nevyhnut-
né potreby, opustenie, odsúvanie na 
okraj/chudoba, utrpenie. Bez toho, 
aby sme videli tieto veci, neexistuje 
žiadna nádej na humanizáciu. Pod-
ľa Mardonesa (2002) sa nemôžeme 
bez šoku z uvedomenia si rozdie-
lov usilovať o prebudenie kritického 
ducha v súvislosti s tým, čo nám je 
ponúkané. Sme schopní a aj by sme 
si mali začať všímať rozdiely v rám-
ci nášho vlastného mesta či obce a 
neskôr postúpiť a brať do úvahy tie-
to zákutia našej spoločnosti. Uvidí-
me a vycítime to, čo by ďalej nema-
lo pokračovať.
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Mohli by sme prísť so záverom, že 
predovšetkým musíme zmeniť prí-
stup. Máme už k dispozícii dobrú in-
fraštruktúru pokiaľ ide o programy, 
vybavenie a metódy, ktoré teraz po-
trebujeme konceptualizovať a prepo-
jiť iným spôsobom, aby vyšli z izolácie 
a došlo k vytvoreniu spoločnej straté-
gie.

Tvárou v tvár súčasnej neutešenej si-
tuácii by sme mali konať pozitívne a 
proaktívne, vyvíjať experimenty a vy-
hodnocovať ich a tiež byť ambiciózni v 
súvislosti s alternatívami.

Pred tým, než začneme premýšľať o 
metódach, musíme emancipáciu mla-
dých ľudí považovať za svoju priori-
tu (a nie za dôsledok iných politík) a z 
tohto dôvodu prevziať politické a od-
borné záväzky, ktoré to so sebou ne-
sie. Aby sa tak stalo, musíme niekto-
ré postupy zmeniť a vytvoriť nové, ide 
však o záväzok, vďaka ktorému sa si-
tuácia zlepší.

Musíme mladým ľuďom ponúknuť al-
ternatívy a zároveň požiadať o pomoc 
ich samotných. Pritom sa musíme 
snažiť vyhýbať paternalizmu a pova-
žovať ich za občanov a užitočných čle-
nov spoločnosti.

Možno by bolo potrebné zjednodu-
šiť celú vzdelávaciu a pracovnú sieť 
pre mladých. Možno je tiež vykonáva-
ných príliš veľa aktivít, ktoré nakoniec 
zahlcujú túžbu. Pri našej logike kon-
zumentov vytvárame a spotrebúva-
me služby. Mali by sme vykonávať ob-
čianstvo kombinovaním služieb a re-
álnej účasti, vytváraním príležitostí a 
prechody, rituálov prechodu, rekon-
štruovaním predstavy mladosti ako 
obdobia, ktoré sa raz skončí (v súčas-
nosti sa skoro zdá, že ide o nikdy sa 
nekončiace obdobie).

Musíme sa zaoberať týmto novým prí-
stupom z rôznych perspektív. Musíme 
prestať vytvárať čiastkové politiky, 
ktoré sa koniec koncov vždy zameria-
vajú na tých istých ľudí. Všetky zdroje, 
ktoré stále prichádzajú do úvahy, mu-
síme artikulovať a smerovať na rovna-
ký cieľ, ktorým je emancipácia a ob-
čianstvo. Formálne vzdelanie, nefor-
málne vzdelanie, pracovný priestor a 
všeobecné vzdelanie musia byť kom-
binované rôznym spôsobom tak, aby 
si mohli poskytovať vzájomnú podpo-
ru a vzájomne pôsobiť využívajúc svo-
je odlišnosti. V súčasnosti tieto oblas-
ti cirkulujú okolo rovnobežných pria-
mok a iba zriedkakedy medzi nimi do-
chádza k nejakému kontaktu a ak k 

#09 ÚNIKOVÉ
BODY
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nemu príde, často vznikajú konflikty. 
Navrhujeme rozšíriť túto vyhliadku a 
zvážiť jediný vzdelávací systém, kto-
rý by pozostával z bohatého množstva 
mechanizmov a metód.

Počas spoločných rozhovorov s rôz-
nymi účastníkmi prichádzame s 
množstvom nápadov a spoločných 
bodov. Dôraz by mal byť kladený na 
tieto kontaktné body, avšak bez pred-
sudkov a s otvorenou dynamikou.

Existuje množstvo zaujímavých me-
todológií, ale náš záujem sme tu viac 
sústredili okolo hodnôt a vzdeláva-
cích princípov. Význam vzdelávania a 
otázky prečo a pre koho v súvislosti s 
prácou, ktorá sprevádza emancipáciu 
mladých ľudí – to sú otázky, ktoré mu-
síme zodpovedať. Od nekonvenčnos-
ti a akčného výskumu prejdeme po-
mocou projektov a aktivít cestu, kto-
rá za to stojí.
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1. Preventive and low-threshold 
activity in the habitation 
communities
mladezulice.sk

2. Bratislavské dobrovoľnícke 
centrum (BDC)
www.dobrovolnictvoba.sk

3. Student Simulation Saturdays
www.pdcs.sk/sk/

4. Kaspian Project-streetwork in 
skatepark
kaspian.sk/en

5. Educational Program in 
Community Centre Kopčany
ulita.eu.sk

6. KomPrax IUVENTA
www.iuventa.sk/en/IUVENTA/
Slovak-youth-iustitute-short-
introduction.alej

7. Support of Education Program
www.peopleinneed.sk

8. Service de médiation familiale 
de la CAF
www.caf.fr/ma-caf/caf-du-pays-
basque-et-du-seignanx/offre-de-
service/enfance-et-jeunesse

9. BIJ Hendaye
ville.hendaye.com/?page_
id=619&lang=eu

10. MSD St Jean de Luz-Hendaye
www.le64.fr/solidarite.html

11. PIJ Urrugne
www.urrugne.fr/fr/la-mairie/
animation-jeunesse/espace-
jeunes.html

12. Mission Avenir Jeunes
www.missionlocale-paysbasque.
org

13. Foyer Jeunes Travailleurs
www.fjtcotebasque.com

14. Centre de formation
www.cemea-aquitaine.fr

15. Mamboko na mamboko
mamboko.fr/wordpress2

16. USCP Futsal Chataigneraie
pessac-chataigneraie-futsal.
footeo.com

17. FSGT 
fsgt33.fr/comite-sportive-et-
gymnique-de-pessac.html

18. Mission Locale Pessac
www.pessac.fr/emploi-et-
insertion.html

19. Club de Prévention Spécialisée 
Action Jeunesse de Pessac 
annuaire.action-sociale.
org/?p=action-jeunesse--pessac-
330783598&details=caracteristiques
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http://www.urrugne.fr/fr/la-mairie/animation-jeunesse/espace-jeunes.html
http://www.missionlocale-paysbasque.org
http://www.missionlocale-paysbasque.org
http://www.fjtcotebasque.com
http://www.cemea-aquitaine.fr
http://mamboko.fr/wordpress2
http://pessac-chataigneraie-futsal.footeo.com
http://pessac-chataigneraie-futsal.footeo.com
http://fsgt33.fr/comite-sportive-et-gymnique-de-pessac.html
http://fsgt33.fr/comite-sportive-et-gymnique-de-pessac.html
http://www.pessac.fr/emploi-et-insertion.html
http://www.pessac.fr/emploi-et-insertion.html
http://annuaire.action-sociale.org/?p=action-jeunesse--pessac-330783598&details=caracteristiques
http://annuaire.action-sociale.org/?p=action-jeunesse--pessac-330783598&details=caracteristiques
http://annuaire.action-sociale.org/?p=action-jeunesse--pessac-330783598&details=caracteristiques
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20. Bati Action 
www.iae-aquitaine.org/l-iae-
en-aquitaine/47-annuaire-des-
structures-de-l-iae/54-bati-
action.html

21. Ussap Boxe
ussapboxe.portailasso.pessac.
fr/1699-presentation.html

22. Programa Activación Juvenil 
y Emancipación- Asociación 
Navarra Nuevo Futuro
www.espaciokrea.org 
www.nuevo-futuro.org

23. Escuela Taller Ilundain
www.fundacion-ilundain.com/
pre-laboral

24. Acción contra el Hambre-Vives
www.accioncontraelhambre.org/
es/programa-vives-emplea

25. Proyecto Lanzaderas
www.lanzaderasdeempleo.es

26. Curso Puente - Puente La Reina 
- Padres Reparadores
www.scjpuente.edu.es

27. Movimiento scout
www.scout.org

28. Think Young
www.thinkyoung.eu

29. L@T Pamplona
lytpamplona.com/que-es

30. Asociación GRUP EIRENE
grupeirene.org

31. Colectivo CALA
www.nodo50.org/cala

32. Asociación educativa 
BARBIANA
www.aebarbiana.org

33. Red Creando Futuro
redasociativa.org/
creandofuturo/

34. Transpirenaica Social y 
Solidaria 
transpirenaicasocialysolidaria.
wordpress.com

35. Proyecto Hausturak/Rupturas-
HeziZerb elkartea 
www.hausturak.net

36. Fundación Formació i Treball 
www.formacioitreball.org

37. GAM
gampau.fr/ateliers-2

38. ConArte
conarteinternacional.net 
www.catedraunesco.com

http://www.iae-aquitaine.org/l-iae-en-aquitaine/47-annuaire-des-structures-de-l-iae/54-bati-action.html
http://www.iae-aquitaine.org/l-iae-en-aquitaine/47-annuaire-des-structures-de-l-iae/54-bati-action.html
http://www.iae-aquitaine.org/l-iae-en-aquitaine/47-annuaire-des-structures-de-l-iae/54-bati-action.html
http://www.iae-aquitaine.org/l-iae-en-aquitaine/47-annuaire-des-structures-de-l-iae/54-bati-action.html
http://ussapboxe.portailasso.pessac.fr/1699-presentation.html
http://ussapboxe.portailasso.pessac.fr/1699-presentation.html
http://www.espaciokrea.org
http://www.nuevo-futuro.org
http://www.fundacion-ilundain.com/pre-laboral
http://www.fundacion-ilundain.com/pre-laboral
http://www.accioncontraelhambre.org/es/programa-vives-emplea
http://www.accioncontraelhambre.org/es/programa-vives-emplea
http://www.lanzaderasdeempleo.es
http://www.scjpuente.edu.es
http://www.scout.org
http://www.thinkyoung.eu
http://lytpamplona.com/que-es
http://grupeirene.org
http://www.nodo50.org/cala
http://www.aebarbiana.org
http://redasociativa.org/creandofuturo/
http://redasociativa.org/creandofuturo/
http://transpirenaicasocialysolidaria.wordpress.com
http://transpirenaicasocialysolidaria.wordpress.com
http://www.hausturak.net
http://www.formacioitreball.org
http://gampau.fr/ateliers-2
http://conarteinternacional.net
http://www.catedraunesco.com
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39. Proyecto Empresa- Gaztetxe 
Estella-Lizarra
lizarrakogaztetxea.wordpress.com 
es-es.facebook.com/
uztaldilizarra

40. Programa Aprendizaje y 
Servicio
aprendizajeservicio.net

41. Educar para emprender
educarparaemprender2014.
blogspot.com.es

42. Proyecto Ventana a la 
diversidad
www.abrituventana.org

43. Proyecto Increalab
www.iripaz.org

44. Proyecto Métodos innovadores 
para jóvenes en riesgo. Circo 
social y empleabilidad
www.youtube.com/
watch?v=UTDIx-iXOt8

45. Txirrindak - Empleo joven
prebentzio.com

46. Donosti Cup - Hondar Kirolak
prebentzio.com

47. Jóvenes dinamizadores - Ikas 
Jolas
prebentzio.com

48. Servicio de limpieza del litoral
www.hondarribia.org 

49. Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea 
bettigotti.com

50. Esme Junior empresa de Deusto 
Business School
www.esmejunior.com

51. Albaola La Factoría Marítima 
Vasca - Albaola Itsas Kultur 
Faktoria
www.albaola.com/es

52. “12Nubes”
12nubes.kalezkalevg.org

53. Saregune. Desarrollo comunitario 
del casco viejo de Vitoria-Gasteiz a 
través de las TIC´s
www.saregune.net

54. Proyecto comunitario-
socioeducativo de revitalización 
social del Casco Viejo de Vitoria-
Gasteiz desde el favorecimiento 
de la convivencia
blog.goian.org/es

55. PISEC (Programa de 
Intervención Socio-Educativa 
Co/curricular)
kokuk.org/pisec-2

56. Programa integral de 
cualificación y empleo juvenil 
(PICE)
www.camara.es/formacion-y-
empleo/programa-integral-de-
cualificacion-y-empleo

http://lizarrakogaztetxea.wordpress.com
http://es-es.facebook.com/uztaldilizarra
http://es-es.facebook.com/uztaldilizarra
http://aprendizajeservicio.net
http://educarparaemprender2014.blogspot.com.es
http://educarparaemprender2014.blogspot.com.es
http://www.abrituventana.org
http://www.iripaz.org
http://www.youtube.com/watch?v=UTDIx-iXOt8
http://www.youtube.com/watch?v=UTDIx-iXOt8
http://prebentzio.com
http://prebentzio.com
http://prebentzio.com
http://www.hondarribia.org
http://bettigotti.com
http://www.esmejunior.com
http://www.albaola.com/es
http://12nubes.kalezkalevg.org
http://www.saregune.net
http://blog.goian.org/es
http://kokuk.org/pisec-2
http://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
http://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
http://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
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57. Brigadas de la Brotxa 
www.muralismopublico.com/p/
es/participar/trabaja-con-el-
imvg/brigadas-de-la-brotxa.php

58. La cocina, incubator kitchen 
www.lacocinasf.org

59. The Bread Project
www.breadproject.org

60. Renassance
www.rencenter.org

61. Incubator of ideas
mladezulice.sk

62. Câmara Municipal da Amadora 
- Centro para a Qualificação e o 
Ensino Profissional (CQEP)
www.cm-amadora.pt/noticias-
educa/1512-cqep-amadora-
inaugurado

63. Associação Moinho da 
Juventude 
www.moinhodajuventude.pt

64. Design Advanced Ressources
designadvancedresources.org

65. CEERDL (Centro de Educação 
Especial Rainha Dona Leonor)
ceerdl.org

66. CENCAL (Centro de Formação 
Profissional para a Indústria 
Cerâmica) 
www.cencal.pt

67. Agrupamento das Escolas 
Rafael Bordalo Pinheiro
aerbp.pt/cqep

68. Colab- Espaço de trabalho 
colaborativo. (Grupo Público)
www.facebook.com/groups/
colab.obidos.friends/?fref=ts

69. Jovens Voluntários das Gaeiras 
(JVG)
www.facebook.com/jvgaeiras

70. Parque Tecnológico de Óbidos 
(PTO)
www.pt-obidos.com

71. Escola Técnica e Empresarial 
do Oeste (ETEO)
www.eteo-apepo.com

72. LANDU para la inclusión social 
y laboral
www.irsearaba.org

73. Proyecto Actúa
actua.social

74. Iniciación al empleo. 
FUNDACIÓ PRIVADA JOVENT
www.lleida.com/content/
fundacio-privada-jovent 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muralismopublico.com/p/es/participar/trabaja-con-el-imvg/brigadas-de-la-brotxa.php
http://www.muralismopublico.com/p/es/participar/trabaja-con-el-imvg/brigadas-de-la-brotxa.php
http://www.muralismopublico.com/p/es/participar/trabaja-con-el-imvg/brigadas-de-la-brotxa.php
http://www.lacocinasf.org
http://www.breadproject.org
http://www.rencenter.org
http://mladezulice.sk
http://www.cm-amadora.pt/noticias-educa/1512-cqep-amadora-inaugurado
http://www.cm-amadora.pt/noticias-educa/1512-cqep-amadora-inaugurado
http://www.cm-amadora.pt/noticias-educa/1512-cqep-amadora-inaugurado
http://www.moinhodajuventude.pt
http://designadvancedresources.org
http://ceerdl.org
http://www.cencal.pt
http://aerbp.pt/cqep
http://www.facebook.com/groups/colab.obidos.friends/?fref=ts
http://www.facebook.com/groups/colab.obidos.friends/?fref=ts
http://www.facebook.com/jvgaeiras
http://www.pt-obidos.com
http://www.eteo-apepo.com
http://www.irsearaba.org
http://actua.social
http://www.lleida.com/content/fundacio-privada-jovent
http://www.lleida.com/content/fundacio-privada-jovent
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Petra Hricová - Ivan Vyskocil - Zuzana 
Sidorová - Terezia Horniaková - 
Dominika Benková - Jakub Januska - 
Mária Milanová - Nina Thrisová - Monika 
Gregussová - Monika Jurtkova - Jana 
Almanová - Alena Faraguldvá - Elena 
Ondrusková - Irena Vitálosová - Vladimir 
Labath - Martin Ludei - Martian Deran 
- Katarina Bzaboová - Ladimav Vaska - 
Jana Pruzinská - Karina Andrášiková 
- Peter Kulifaj - Puri Zabalza - Félix 
López de Dicastillo - Maite Saénz Barco 
- Pedro Yanguas -Elena Fernández - 
Idoya Conrucelay - Marcos Catalán - 
Alberto Ruiz - Silvia Enrique - Patricia 
Cueva - Jorge Crespo - Ana Arnedillo 
- Jesús Gallego - Eduardo García - Pablo 
Escurra - Fco. Javier Yoldy - Carmen 
Martínez - Tania Osés - Javier Ilundain 
Villanueva -Idoia Garate - Montxo Oroz 
- César Asiain Erro - Regina Garcia - 
Garbiñe Bueno - María Díaz de Rada - 
Ioseba Guillermo - Maud Roussel - Joseba 
Amigorena - Esther Lasarte - Maite 
Iriso - Sergio Gil - Eduardo Sanz - Stella 
Hermoso - Patxi San Nicolás - Jon Diez - 
Iñaki Goikoetxea - Pili Azpeitia - Martín 
Arregui - Maider Lucas - Libe Garmendia 
- Irati Amunarriz - Ekiñe Echarte - Oiane 
Arrojo Saenz - Amaia de la Fuente - 
Olatz Urgoiti - Maite Arandia - Felisa 

Arbizu - Karmele Artetxe - Aintzane 
Cabo - Laura Simón - María Jesús Calavia 
- Laura Mintegi - Nagore García - Iván 
Iparraguirre - Asier Zamorano - José Luis 
Fernández - Fernando Consuegra - Urtzi 
Ostolozaga - Julen - Amaia Zubieta - 
Endika Sotolaza - Fabio González - Xabier 
Txopitea - Ignacio Fariña - Alex - Luismi 
Porto - Javier Prado - Pilar Ruiz - Julia 
Urtasun - Elena Vizcay - Ana Otamendi 
- Véronique Larre - Pantxika Laxague - 
Philippe Roux - Yvon Sombodey - Aguebet 
Chems Nassim - Iván Basogaray - Loly 
Rodríguez - Lorenzo Martínez - Fatima 
Ferreira - Helder Luis Santos - Inés 
Santos Mariano - Michel Besset - Ana 
Echandi - Felipe Cabrerizo - Iker Zaballa 
- Simplice Dalberto - Chakir Fadil - Estera 
Koverova - Ivana Jurkovicòvá - Peter 
Lenco - Dina Aleixo - Eva Kóstálová - 
David Maeztu - María Razquin - Javier 
Garaizar - Sergio Jimenez - Teresa 
Gastón - Verónica Werckmeister - 
Txema Ruíz de Apodaca - Catherine 
Astudillo - Oskar Fernandez - Agurtzane 
García Izurrategui - Nagore Alonso 
Corcuera - Laura Pérez - Amaia Elorza 
- Unai Lizaranzu - Mamadou Alimou 
- Camilo Chica - Wafae Sliten - Blanca 
Luzuriaga - Patricia Pereiro - Eduardo 
Rodriguez - Jon Gayarre - Luis Salazar - ...

#11 ĎAKUJEME VŠETKÝM, 
KTORÍ SA ZÚČASTNILI 
PROJEKTU YOUTHLAB!
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NAVARRA NUEVO FUTURO 
ASSOCIATION 

Navarra Nuevo Futuro Association is 
a non-profit organisation that works 
to promote the rights of children and 
young people since 1971 in Navarra 
(Spain). Since its inception, it works 
managing homes for children and 
adolescents with social and/or family 
problems. It also offers a service and 
support for foster and post-adoptive 
families, develops international coop-
eration projects in Latin America and 
promotes social experimentation ini-
tiatives in Navarra. ANNF coordinates 
the Youthlab project and is involved in 
other cross-border initiatives.

www.nuevo-futuro.org

IRSE ARABA

Institute for Social Inclusion, is a pri-
vate non-profit organisation estab-
lished in 1987 which operates mainly 
within the Basque Country (Spain). 
Their activities are aimed at children 
and young people through programs 
of street education, foster homes, day 
centers and educational support in 
the judiciary area. They also promote 
labour integration structures.

www.irsearaba.org

MLÁDEŽ ULICE

Mládež ulice is a civil association in 
the field of social action that manages 
services for children and youth and 
their families in their livelihoods in 
Bratislava (Slovakia). They provides a 
free time activities and social services 
for children, youth and families from 
neighborhood and social disadvan-
taged environment by a streetwork 
and low threshold program. Their 
goals are to help children, youngsters 
and families to improve quality of 
their life in their natural environment.

mladezulice.sk

ULITA

Ulita is a non-profit organisation that 
aims to improve the living conditions 
of children and young people living in 
urban areas in Bratislava (Slovakia). 
It manages the Kopcany Community 
Center with educational activities dur-
ing free time, education at the street 
level and social support. They get lo-
cal people involved in the process and 
they intervene in the public places. 
The team consists of professionals in 
the field of psychology, pedagogy and 
social work.

ulita.eu.sk
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MUGAZTE ELKARTEA

Mugazte Elkartea is a 1901 association 
that operates in the region of Aqui-
taine-Limousin-Poitou / Charentes 
(France). It was born from a group of 
social activists professionals with ex-
tensive experience, in order to create, 
promote and develop cross-border 
programs for young people. It aims to 
encourage their integration, mobility 
and citizenship. It provides training 
and designs social innovation proj-
ects.

mugazte.blogspot.com.es

ACTION JEUNESSE DE PESSAC

Action Jeunesse de Pessac is an asso-
ciation (Loi 1901) funded by the Con-
seil Général de la Gironde and autho-
rised as and Specialised Prevention 
entity within the territory of Pessac 
(France.) Specialised Prevention is 
part of the policy on children and 
uses the education on the streets as 
the main method of social educational 
work. Due to its proximity to the lives 
of the most fragile people, Specialised 
Prevention is an essential link for sup-
port and social action.

HEZIZERB ELKARTEA

HeziZerb elkartea is located in the 
Basque Country (Spain) and is dedi-
cated to Children and Youth, and since 
1992 has been promoting their rights 
and developing socio-educational 
processes. HeziZerb elkartea man-
ages programs of public ownership 
and promotes their own projects with 
other resources in the field of Social 
Services the services of the Youth and 
non-formal education in general.

www.hezizerb.net

UNIVERSITY OF THE BASQUE 
COUNTRY/EHU.

This public university was founded 
in 1980 and it is now made up 50,000 
people, and accounts for 70% of the 
research carried out in the Basque 
Country and has generated more than 
250,000 graduates in various differ-
ent fields of knowledge. UPV-EHU 
participates in this project through its 
Faculty of Philosophy and Educational 
Sciences (Campus Bizkaia.)

www.ehu.eus/es

http://mugazte.blogspot.com.es
http://www.hezizerb.net
http://www.ehu.eus/es
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KIMMU

Kimmu is an association of university 
students made up of 14 young people 
from the University of Mondragón 
(Basque Country – Spain.) They are 
studying the Entrepreneurial Lead-
ership and Innovation degree which 
was created in Finland and was later 
introduced in Spain by the Mondra-Mondra-
gon Team Academy (MTA). They fol- Team Academy (MTA). They fol-
low a learning model based on the 
methodology “learning by doing.”

www.kimmu.org

CAI

CAI is a Portuguese NGO established 
to fight poverty and to promote social 
inclusion through research-action 
initiatives, social participation, and 
education on the street. It also pro-
vides training and system impact as-
sessment of programs for the most 
vulnerable populations.
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Partneri projektu Youthlab – Rozhovory o aktivácii mladých ľudí sa venujú 
otázke emancipácie mladých ľudí ako ústrednému prvku rozvoja dnešnej 
modernej spoločnosti. Okrem súčasnej ekonomickej krízy nás sociologické a 
kultúrne zmeny odohrávajúce sa vo svete nútia klásť si otázky v súvislosti s 
aktuálnymi politikami a plánmi týkajúcimi sa odbornej prípravy a vzdelávania 
mladých ľudí. Potrebujeme nové prístupy na podporu zamestnanosti mladých 
ľudí a tiež na posilnenie plného rozvoja občianstva u mladých ľudí. Rovnako 
potrebujeme nové vzorce na riešenie trojuholníka mladí ľudia – zamestnanosť - 
odborná príprava a musíme posilniť hodnotu neformálnych vzdelávacích 
metodológií s cieľom obohatiť existujúce mechanizmy. Mladí ľudia potrebujú 
návrhy a rámce, ktoré im umožnia sa emancipovať, ďaleko od paternalizmu a 
protekcionizmu, avšak s podporou v oblasti vzdelávania. Zdá sa, že nám chýbajú 
rituály pohybu vpred smerom k dospelému životu, skúsenosti z priameho 
zamestnávania, príležitosti pre dobrovoľnícku činnosť a mobilita, ktorá by nám 
pomohla prihlásiť sa ku komplexnosti tejto novej spoločnosti.

PARTNERS OF YOUTHPROJECT:
ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO / ULITA / MLÁDEŽ ULICE / CAI / ACTION JEUNESSE PESSAC / MUGAZTE / HEZIZERB / IRSE ARABA / KIMMU / UPV-EHU

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union


