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Úvod
Kvalite práci s deťmi a mládežou sa v poslednom období venuje zvýšená pozornosť. 
Motivácie týchto snáh môžeme hľadať v dvoch zdrojoch. Prvým je snaha organizácií 
a inštitúcií, ktoré s deťmi a mladými ľuďmi pracujú, o čo najlepšiu podporu rozvoja 
detí a mladých ľudí prostredníctvom realizovania a poskytovania kvalitných progra-
mov, aktivít a služieb, ktoré realizujú kvalitne pripravení pracovníci (zamestnanci i 
dobrovoľníci) za podpory kvalitne fungujúcej organizácie alebo inštitúcie.

 
Druhým zdrojom motivácie je snaha o tvorbu politiky založenej na dôkazoch. Preto 
sa tí, ktorí v oblasti politiky detí a mládeže rozhodujú, snažia o zavedenie postupov 
a tvorbu nástrojov, ktoré na jednej strane povedú ku kvalite práce s deťmi a mladými 
ľuďmi v praxi, no na druhej strane napomôžu preukázaniu zmyslu, prínosu a pozitív-
neho dopadu  programov, aktivít a služieb pre deti a mladých ľudí i pre spoločnosť. 
Prejavom politickej priority tejto témy a postupov je aj samostatný grantový program 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zameraný na 
podporu projektov venujúcich sa kvalite práce s deťmi a mládežou, vďaka ktorému 
vznikla aj táto príručka. 

Cieľom príručky, ktorú držíte v rukách, je obohatiť diskusiu o kvalite práce s deť-
mi a mládežou. Hoci neašpiruje na vyčerpávajúci prehľad všetkých možností ako 
pristupovať k sledovaniu a zvyšovaniu kvality práce s deťmi a mládežou, snaží sa 
o komplexné poňatie tejto problematiky a predloženie širokého spektra názorov na to, 
čo všetko tvorí kvalitnú prácu s deťmi a mládežou i to, akým spôsobom pristupovať k 
jej reflexii, aby sme vedeli povedať či sledovať, že programy, aktivity, ktoré s deťmi 
a mladými ľuďmi realizujeme ako aj služby, ktoré im poskytujeme, sú kvalitné. 
Podobne, že ľudia, či už platení zamestnanci alebo dobrovoľníci, sú pre túto prácu 
kvalitne pripravení a organizácia a inštitúcia má kvalitne nastavené vnútorné normy 
a procesy umožňujúce realizáciu kvalitnej práce s deťmi a mládežou. 

Na kvalitu práce s deťmi a mládežou sme sa snažili pozrieť z viacerých uhlov. Bol pre 
nás dôležitý pohľad samotných detí a mladých ľudí, keďže oni sú v centre záujmu prá-
ce s deťmi a mládežou, sú jej najdôležitejšou súčasťou, činným tvorivým elementom 
i prijímateľom poskytovaných služieb. Aby sme získali ich vhľad do problematiky, zor-
ganizovali sme tri diskusie s deťmi navštevujúcimi základnú školu i mladými ľuďmi 
študujúcimi na strednej škole. Diskusie sme realizovaliv mestách Banská Bystrica, Ru-
žomberok a Trenčín a zúčastnilo sa ich 52 detí a mladých ľudí vo veku od 8 do 18 rokov. 

Taktiež bol pre nás dôležitý pohľad samotných organizácií a inštitúcií, ktoré s deťmi 
a mladými ľuďmi pracujú priamo. Skupinových diskusií na tému indikátory kvality 
práce s deťmi a  mládežou sa zúčastnilo 60 dospelých pracovníkov s deťmi a mlá-
dežou. Diskutovali sme v piatich slovenských mestách − Banská Bystrica, Bratisla-
va, Ružomberok, Trenčín a Zvolen. Diskusie sa zúčastnili predovšetkým organizá 
cie a inštitúcie, ktoré by sme z pohľadu práce s deťmi a mládežou mohli považovať
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za „tradičné“ resp. „mainstreamové“, t.j. také, ktoré sa venujú práci s deťmi a mla-
dými ľuďmi v ich voľnom čase prostredníctvom vytvárania podmienok pre aktívne 
prežívanie ich voľného času voľnou hrou, vlastnými aktivitami detí a mladých ľudí, 
ale aj ponukou rozličných štruktúrovaných programov, projektov a aktivít charakteru 
neformálneho vzdelávania. 

Našu diskusiu a záber účastníkov sme cielene obohatili o zástupcov organizácií 
a inštitúcií, ktoré s deťmi a mladými ľuďmi pracujú viac v oblasti sociálnej práce ako 
aj v oblasti práce so znevýhodnenými komunitami, ktorých súčasťou sú aj deti a mladí 
ľudia. Hoci hlavné ťažisko nášho zámeru tvorila práca s deťmi a mládežou v oblasti 
voľného času a neformálneho vzdelávania, zohľadnenie názorov a prístupov týchto 
organizácií nám pomohlo rozšíriť mozaiku toho, čo všetko je dôležité pre vhodnú 
podporu rozvoja detí a mladých ľudí a pre to, aby sme všetku prácu, ktorú s nimi 
robíme, mohli považovať za kvalitnú.  

Pohľady detí, mladých ľudí, pracovníkov s deťmi a mládežou sme doplnili o pohľad 
odbornej literatúry zameranej na problematiku kvality práce s deťmi a mládežou. 
Sústredili sme sa na literatúru v anglickom jazyku s krajinou pôvodu v Spojených štá-
toch amerických, Veľkej Británii a Írsku. Prehľad preskúmanej literatúry uvádzame 
na konci príručky. Najväčšou inšpiráciou pre nás však bola publikácie Národný rámec 
štandardov kvality pre prácu s mládežou a Rámec štandardov kvality pre dobrovoľ-
nícke mládežnícke organizácie, ktoré boli vydané v Írsku.

V závere projektu sme sa podelili o naše zistenia na okrúhlom stole v Bratislave, kde 
sa stretlo 40 zástupcov rozličných organizácií a inštitúcií, ktoré s deťmi a mladým 
ľuďmi pracujú priamo a pokrývajú všetky sféry činnosti od voľného času cez nefor-
málne vzdelávanie až po (terénnu) sociálnu prácu. Súčasťou okrúhleho stola boli aj 
zástupcovia akademickej obce, ktorí sa venujú príprave pracovníkov s deťmi a mlá-
dežou na vysokých školách a v tejto oblasti realizujú i vedecko-výskumnú činnosť. 
V neposlednom rade boli súčasťou okrúhleho stola aj zástupcovia štátnej a verejnej 
správy i samospráv, ktorí pre prácu s deťmi a mladými ľuďmi vytvárajú podmienky. 
Konzultácia v tak širokom fóre nám umožnila zohľadnenie názorov rozličných akté-
rov v oblasti práce s deťmi a mládežou a komplexné uchopenie problematiky. 

Táto príručka chce byť podnetným, avšak nie absolútnym príspevkom do debaty 
o kvalite práce s deťmi a mladými ľuďmi. Budeme radi, ak napomôže tomu, aby pod-
pora rozvoja detí a mladých ľudí v ich voľnom čase a v oblasti neformálneho vzde-
lávania bola čo najkvalitnejšia. Zároveň sme otvorení podnetom, pre jej aktualizáciu.
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Čo sme sa dozvedeli od detí a mladých ľudí
Aktivity, ktoré sú deťom a mladým ľuďom ponúkané v ich voľnom čase často nes-
ledujú záujmy detí a mladých ľudí samotných, skôr sa venujú tomu čo si dospelí 
myslia, že je dobré pre deti a mladých ľudí alebo tomu, čo im vedia ponúknuť. Takto 
vzniká frustrácia na obidvoch stranách − dospelí vnímajú, že deti a mladí ľudia sa 
nechcú zapájať, nevážia si ich snahu. Deti a mladí ľudia vnímajú, že dospelí im neu-
možňujú venovať sa tomu, čo ich naozaj baví. Je preto dôležité zisťovať potreby detí 
a mladých a skutočne sa snažiť ich aj reálne napĺňať.

Aktivity, ktoré sú deťom a mladým ľuďom ponúkané nie sú často zodpovedajúce 
ich veku. V práci s deťmi a mládežou je relatívne dobrá ponuka pre mladší školský 
vek, pracovníci s deťmi a mladými ľuďmi majú problém pri prispôsobovaní aktivít 
deťom a mladým ľuďom navštevujúcim II. stupeň základnej školy a strednú školu. Je 
dôležité pamätať na to, že so zvyšujúcim sa vekom by mala vo voľnočasových aktivi-
tách vzrastať samostatnosť, zodpovednosť za aktivity by sa mala čoraz viac prenášať 
na deti a mladých ľudí. Dôležité je aj vytvárať bezpečný priestor pre voľný čas bez 
organizovaných aktivít dospelými.

Pre deti a mladých ľudí je veľmi dôležitá klíma, aká panuje v skupine a dobré vzá-
jomné vzťahy. Chcú, aby aktivity vo voľnom čase a aktivity charakteru neformálne-
ho vzdelávania boli miestom, kde nájdu kamarátov, dobre sa cítia, venujú sa aktivitám 
a záujmom, ktoré ich bavia a spájajú, môžu sa tam cítiť bezpečne, neubližujú si, majú 
spoločné zážitky a užijú si zábavu. 

Pracovník s deťmi a mladými ľuďmi by mal byť profesionál v oblasti, ktorú ve-
die − deti a mladí ľudia vedia veľmi rýchlo odhaliť, či to, k čomu sa ich snaží viesť aj 
sám ovláda. Deti a mladí ľudia boli veľmi citliví na profesionalitu pracovníkov s deť-
mi a mládežou a uvádzali, že nízka úroveň ponúkaných aktivít bola neraz dôvodom, 
prečo sa im prestali venovať. Zároveň však upozorňovali na to, že pracovník s deťmi 
a mládežou by mal byť aj dobrý pedagóg − to znamená, že by mal primerane vedieť 
vysvetľovať, ukázať a naučiť, ale aj vedieť pracovať so skupinou, zvládať riešiť kon-
flikty v skupine (veľmi často poukazovali na odsúvanie riešení, zľahčovanie situácie, 
neodhalenie negatívnych vzťahov a pod.). Deti a mladí ľudia taktiež poukazovali na 
osobnostné a charakterové kvality pracovníka s deťmi a mládežou, ktoré by sme moh-
li zhrnúť pod spoločného menovateľa − mal by byť dobrý človek.

Veľmi dôležitou témou bola pre deti a mladých ľudí potreba rešpektujúceho 
prístupu a komunikácie. Táto téma súvisí s charakterovými a osobnostnými poži-
adavkami uvedenými vyššie, ale pre jej dôležitosť jej vyčleňujeme samostatný 
priestor.  Deti a mladí ľudia upozorňovali na to, že dospelí sa s nimi často neroz-
právajú s rešpektom, nezaujímajú sa o ich názor a keď aj áno, nie často sa im ho 
darí zohľadňovať. Táto výčitka je veľmi dôležitá z toho pohľadu, že vo voľnom 
čase a v neformálnom vzdelávaní je veľký priestor pre budovanie charakteru, osob-
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nostných a sociálnych zručností detí a mladých ľudí a keď vidia, ako sa k nim do-
spelí správajú bez rešpektu, nielenže s nimi odmietajú spolupracovať či dokonca sa 
naschvál (z trucu) správajú proti očakávaniam, ale tento prístup si osvojujú v rámci 
sociálneho učenia ako "normálny" a správajú sa bez rešpektu aj k svojim kamarátom, 
dospelým, vo svojej dospelosti...

Ďalšou dôležitou témou bola potreba dostatočného materiálneho a technického vy-
bavenia. Deti a mladí ľudia upozorňovali na to, že materiál a technické vybavenie je 
často nedostatočné, staré, čo neumožňuje naplno sa venovať činnostiam, ku ktorým 
toto materiálne a technické zariadenie potrebujú. Aj dospelí majú radšej nové ale-
bo dostatočne vhodne udržiavané priestory a vybavenie. V tejto súvislosti treba spo-
menúť aj dostupnosť ihrísk a športovísk − školy sa často po vyučovaní uzatvárajú, 
sídliská neposkytujú dostatočné možnosti alebo roky neboli rekonštruované. Pri tejto 
téme deti a mladí ľudia spomínali aj obraz, aký si o nich spoločnosť utvára, keď sa 
voľne združujú na verejných priestranstvách − automaticky sú vnímaní ako povaľači, 
bez väčšej reflexie dospelých, že vlastne nemajú kam ísť  alebo, že rovnako ako do-
spelí majú potrebu sa socializovať, len nesedia v kaviarni alebo v bare, ale na lavičke 
v parku či pri vode.

Deti a mladí ľudia taktiež vyjadrili potrebu, aby sa v rámci organizovaných aktivít 
mohli venovať nielen pripravenému programu pracovníkom s deťmi a mládežou, ale 
aby na jednej strane mohli spolurozhodovať o tom, čo budú robiť a na druhej st-
rane, ak ich niečo zaujme, aby sa tomu mohli venovať nad rámec pripraveného 
programu, mohli slobodne tvoriť, skúšať, trénovať v priestoroch, v ktorých aktivity 
prebiehajú. Podobne, opätovne zdôraznili aj potrebu bezpečného priestoru pre ne-
štruktúrované a neorganizované aktivity − mať priestor, kde môžu s kamarátmi 
byť, rozprávať sa... v zahraničí sú bežné kluby pre mladých ľudí, ktorých súčasťou 
je miesto pre neorganizované aktivity v štýle klubovne, ale aj obývačky či kaviarne 
súčasťou ktorých je aj kuchynka pre prípravu jednoduchého občerstvenia. 

Aktivity pre deti a mladých ľudí by im mali byť aj dostupné, to znamená, že by mali 
prebiehať vtedy, keď sa ich deti a mladí ľudia môžu zúčastniť − nekolidujú s inými ich 
povinnosťami, resp. sú adekvátne naviazané ich školskému rozvrhu. Taktiež je dôleži-
té, aby im boli dostupné aj finančne. V tejto oblasti sa ukazuje zvýšené znevýhodnenie 
detí a mladých ľudí bývajúcich na dedine. V meste je viac možností pre zapojenie sa 
do aktivít vo voľnom čase a do aktivít neformálneho vzdelávania. Okrem zníženého 
počtu možností sú deti a mladí ľudia bývajúci na dedine znevýhodnení aj nedostup-
nosťou v zmysle chýbajúcich spojov, ak by sa na tieto aktivity rozhodli dochádzať, 
resp. ak navštevujú školu v meste, po zapojení sa do aktivít po vyučovaní už majú 
nevyhovujúce spoje pre návrat domov. 
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Čo sme sa dozvedeli od pracovníkov 
s deťmi a mládežou
Pre pracovníkov s deťmi a mládežou je kľúčovou postavou práve samotný pracovník 
s deťmi a mládežou. Mal by byť predovšetkým zrelou osobnosťou so zodpovedajúcimi 
charakterovými, osobnostnými a sociálnymi vlastnosťami, ktoré v rámci sociálneho 
učenia modeluje deťom a mladým ľuďom (je im vzorom). Zároveň by mal mať blízko 
k deťom a mladým ľuďom, mal by s nimi vedieť primerane a rešpektujúco komuni-
kovať. Pre kvalitnú prácu s deťmi a mládežou sú tiež dôležité pedagogické zručnosti 
pracovníka s deťmi a mládežou − tento by mal vedieť zostaviť primeraný program, 
ktorý má hodnotný obsah a vhodné aktivity vedúce k jeho naplneniu. Taktiež by 
mal vedieť riadiť proces výchovy vo voľnom čase a neformálneho vzdelávania. Mal 
by vedieť pracovať so skupinou, poznať skupinovú dynamiku, využívať ju pre posi-
lnenie súdržnosti skupiny i rozvoj jej členov, mal by vedieť efektívne riešiť konflikty. 

Organizácie a inštitúcie, ktoré sa venujú práci s deťmi a mladými ľuďmi by mali 
poskytovať pracovníkom s deťmi a mládežou vhodnú podporu − či už je to systém 
školení alebo podpora účasti na školeniach iných subjektov, alebo vypracované meto-
diky, ktoré môže využiť ako podklad pre prácu s jemu zverenou skupinou, ktoré však 
vhodne prispôsobí jej potrebám. Organizácia alebo inštitúcia by pracovníkovi s deťmi 
a mládežou mala zabezpečiť vhodné sprevádzanie − postupné vovádzanie do jeho 
úloh, povinností, kultúry organizácie na začiatku angažovania sa, následne vhodná su-
pervízia a kaučing. Od pracovníkov s deťmi a mládežou zaznievala silná požiadavka 
pre ďalšie vzdelávanie a rozvoj, aj ako prevencia proti vyhoreniu a stagnácii, avšak 
najčastejšou bariérou pre účasť na takýchto aktivitách je čas, ľudské zdroje (musia 
uprednostniť aktivity priamo s deťmi a mladými ľuďmi a aktivity súvisiace s chodom 
organizácie) a financie. 

Organizácia alebo inštitúcia pracujúca s deťmi a mladými ľuďmi by mala zabezpečiť, 
aby jej programy, projekty, aktivity boli kvalitné − to znamená, aby bol zabezpečený 
vhodný obsah aktivít, ktorý sa zameriava na celkový rozvoj charakteru, vedomostí, 
zručností a postojov detí a mladých ľudí, rozvíja ich životné zručnosti, prispieva k ich 
osobnostnému a sociálnemu rozvoju a pod. Taktiež formy a metódy práce s deťmi 
a mladými ľuďmi v oblasti voľného času a neformálneho vzdelávania by mali byť 
zodpovedajúce − angažujúce a aktivizujúce deti a mladých ľudí, mali by mať čin-
nostný charakter, využívať hru. 

Pri dizajnovaní ponúkaných aktivít by mala byť zhoda medzi potrebami detí a mla-
dých ľudí a ponukou organizácií. Pracovníci s deťmi a mládežou vnímajú, že oni sa-
motní, resp. organizácie nie vždy dokážu reflektovať potreby detí a mladých ľudí, skôr 
prichádzajú s ponukou, ktorá je v ich organizácii „tradičná“, zaužívaná, zabehnutá... 
V tejto súvislosti je dôležité sa pozrieť na to, čo deti a mladí ľudia potrebujú a čo by mali 
organizácie a inštitúcie vo svojej činnosti a ponuke reflektovať aj z iného uhla − napr. deti 
a mladí ľudia asi sami nepovedia, že by potrebovali väčšiu pozornosť venovať prevencii 
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sociálno-patologických javov. Organizácie by však mali byť natoľko profesionálne 
a kvalitné, že poznajú prostredie, v ktorom deti a mladí ľudia vyrastajú a pripra-
viť formami a metódami natoľko zaujímavý program, že deti a mladí ľudia sa zapoja 
aj do preventívnych aktivít, hoci, keby boli takto explicitne pomenované, asi by ich 
skôr odradili. 

Pracovníci s deťmi a mládežou v diskusiách podčiarkli aspekt participácie detí 
a mladých ľudí, zvlášť so vzrastajúcim vekom. Deti a mladí ľudia by nemali byť 
konzumentmi pripravených aktivít, ale mali by byť ich spolutvorcami, spolure-
alizátormi, či iniciátormi. Povedané v skratke - aktivity by sa nemali robiť pre deti 
a mladých ľudí, ale spoločne s nimi, resp. cielene vytvárať priestor pre ich vlastné 
iniciatívy a aktivity. 

Zástupcovia niektorých organizácií poukazovali aj na to, že kvalite práce s deťmi 
a mládežou pomáha aj vhodná propagácia aktivít. Organizácia by sa nemala uspo-
kojiť len s tými účastníkmi aktivít, ktorí na ne bežne chodia, ale mala by aktívne 
hľadať spôsoby vťahovania ďalších detí a mladých ľudí. Zvlášť by sa mala zamerať 
na deti a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, pochádzajúcich alebo vyrastaj-
úcich v znevýhodnenom prostredí. Práve to svedčí o vyspelosti a kvalite organizá-
cie, či dokáže vyjsť zo seba a nepracovať len s najľahšie dostupnými skupinami detí 
a mladých ľudí. 

Ďalším dôležitým diskutovaným aspektom kvalitnej práce s deťmi a mládežou je spo-
lupráca, ktorá zahŕňa rozličné oblasti: spolupráca s rodičmi, s ďalšími organizáciami 
a inštitúciami pracujúcimi s deťmi a mladými ľuďmi, so samosprávou, s komunitou, 
príp. s podnikateľským sektorom. Organizácie viackrát spomenuli, že medzi nimi 
vládne strach o svoje know-how, pritom keby viac komunikovali medzi sebou, tak by 
často zistili, že iné organizácie si buď tým istým práve prechádzajú alebo to už riešili 
a tak by si vedeli efektívne pomôcť. Taktiež komunikácia s rodičmi je slabšia, často 
by však práve spoločné rodinné aktivity pomohli samotným deťom a mladým ľuďom, 
keďže pracovníci s deťmi a mládežou sú svedkom výsledkov nie vždy dobre funguj-
úcej rodiny. Ukazuje sa, že práve samospráva by mala zohrávať koordinačnú úlohu 
v práci s deťmi a mladými ľuďmi a prepájaní jednotlivých organizácií a aktérov, aby 
sa vzájomne informovali o svojej činnosti a aktivitách, pracovali aj na spoločných 
aktivitách alebo strategicky plánovali ako sa môžu ich aktivity vhodne dopĺňať, aby 
sa maximalizoval efekt podpory pozitívneho rozvoja detí a mladých ľudí.

Nad všetkými vyššie pomenovanými javmi resp. indikátormi kvality práce s deťmi 
a mladými ľuďmi sa tiahne potreba dlhodobej, systematickej a kontinuálnej práce 
s deťmi a mladými ľuďmi, v ktorej jednotlivé aktivity na seba logicky nadväzujú, 
dopĺňajú sa a podporujú, čím sa maximalizuje podpora rozvoja detí a mladých ľudí.
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Čo sme sa dozvedeli z odbornej literatúry
Nasledujúca časť sumarizuje prehľad oblastí (resp. indikátorov), ktoré sme zosumari-
zovali na základe prehľadu v odbornej literatúre (zoznam uvádzame na konci textu). 
Jednotlivé indikátory uvedené v rôznych zdrojoch sme pospájali do spoločných ka-
tegórií, v prípade opakovania sa alebo významovej totožnosti sme vybrali najvhod-
nejší indikátor a prispôsobili ho jazyku používanému v práci s deťmi a mládežou na 
Slovensku. Zdôrazňujeme, že nejde o vyčerpávajúci a absolútny zoznam, ale o súbor 
podnetov pre zlepšovanie práce s deťmi a mládežou, skvalitňovanie prípravy pracov-
níkov s deťmi a mládežou ako aj chodu organizácií a inštitúcií, ktoré poskytujú legál-
nu bázu pre prácu s deťmi a mládežou v ich voľnom čase a v oblasti neformálneho 
vzdelávania. Taktiež, každá organizácia nemusí spĺňať všetky tu vymenované požia-
davky, aby mohla o sebe prehlásiť, že jej práca s deťmi a mladými ľuďmi je kvalitná.

Oblasti hodnotenia kvality v práci s deťmi a mládežou

Všeobecné štandardy fungovania organizácie 
(poslanie, organizácia a administratíva)
a) Organizácia má jasne definované svoje poslanie, hodnoty a ciele pôsobnosti.
b) Organizácia má jasne zadefinovanú cieľovú skupinu, ktorej sa venuje.
c) Organizácia má jasne zadefinované programové aktivity, ktoré nadväzujú na jej 

poslanie a ciele pôsobnosti. 
d) Organizácia má jasne zadefinovanú organizačnú štruktúru s popisom zodpoved-

ností a právomocí, ako aj spôsobom obsadzovania jednotlivých postov.
e) Organizácia má jasne zadefinované podmienky členstva v organizácii.
f) Prevažnú časť organizácie tvoria deti a mladí ľudia.
g) Organizácia má systém umožňujúci deťom a mladým ľuďom participovať 
h) v štruktúre organizácie a pri prijímaní rozhodnutí.
i) Organizácia má systém zisťovania názorov a postojov svojich členov vo všet-

kých oblastiach činnosti organizácie (smerovanie, riadenie, programové aktivi-
ty), tieto vyhodnocuje a implementuje na pravidelnej báze.

j) Organizácia má systém komunikácie s jednotlivými zložkami (spôsoby komuni-
kácie, plynulosť, zodpovednosť za komunikáciu).

k) Organizácia má plán strategického rozvoja na obdobie najbližších 3 - 5 rokov.
l) Organizácia má systém/plán budovania svojich kapacít prostredníctvom neustá-

leho obnovovania (predovšetkým členov, dobrovoľníkov). 
m) Organizácia informuje o svojej činnosti a aktivitách priebežne (napr. na svojej 

internetovej stránke, na sociálnych sieťach, prostredníctvom vlastného časpi-
su, prostredníctvom iných médií, propagačných a informačných materiálov            
a pod.).  

n) Organizácia vydáva výročnú správu, resp. správu o činnosti za uplynulý roka 
alebo obdobie. Jej súčasťou je aj súhrnná finančná správa.
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Práca s dobrovoľníkmi a pracovníkmi s deťmi a mládežou
a) Organizácia má systém náboru a výberu dobrovoľníkov a pracovníkov s deťmi 

a mládežou.
b) Organizácia má zadefinované požiadavky a podmienky pre dobrovoľníkov       

a pracovníkov s deťmi a mládežou.
c) Organizácia má zadefinované práva a povinnosti dobrovoľníkov a pracovníkov 

s deťmi a mládežou.
d) Organizácia má program prípravy a vzdelávania dobrovoľníkov a pracovníkov 

s deťmi a mládežou.
e) Organizácia má systém vovádzania a zaúčania dobrovoľníkov do dobrovoľníc-

kej činnosti ako aj a pracovníkov s deťmi a mládežou.
f) Organizácia má systém sprevádzania a supervízie dobrovoľníkov a pracovní-

kov s deťmi a mládežou.
g) Organizácia má systém evaluácie dobrovoľníkov a pracovníkov s deťmi a mlá-

dežou a s dobrovoľníkmi, pracovníkmi s deťmi a mládežou.
h) Organizácia má systém uhrádzania nákladov dobrovoľníkov a pracovníkov s 

deťmi a mládežou.
i) Organizácia má systém motivácie a oceňovania dobrovoľníkov a pracovníkov  

s deťmi a mládežou.
j) Dobrovoľníci a pracovníci s deťmi a mládežou sú zaangažovaní do prijímania 

rozhodnutí v organizácii.

Vzdelávacie podujatia, školenia a tréningy
a) Všetci pracovníci s deťmi a mládežou sú vhodne pripravení na prácu s deťmi   

a mládežou.
b) Organizácia zisťuje, vyhodnocuje a implementuje vzdelávacie potreby svojich 

členov.
c) Organizácia má vlastný systém vzdelávania pre zamestnancov a členov.
d) Organizácia pripravuje a realizuje vzdelávanie, školenia a tréningy pre svojich 

zamestnancov a členov.
e) Organizácia umožňuje/podporuje účasť svojich zamestnancov a členov na 

vzdelávaní, školeniach a tréningoch iných organizácií. 

Finančný manažment organizácie
a) Organizácia má zadefinovanú finančnú politiku a systém získavania finančných 

prostriedkov. 
b) Financovanie a hospodárenie organizácie je transparentné.
c) Organizácia poskytuje svojim zamestnancom a nižším zložkám (resp. dobro-

voľníkom) relevantné školenia v oblasti financií a hospodárenia.
d) Organizácia disponuje ročným finančným rozpočtom s nadväzujúcim systé-

mom aktualizácie a kontroly.
e) Organizácia má zadefinované pravidlá sponzorstva a fundraisingu (etické 

princípy).
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f) Organizácia sa preukázateľne snaží diverzifikovať svoje zdroje (snaha o via-
czdrojové financovanie).

g) Organizácia pravidelne realizuje externý finančný audit. 
h) Organizácia má plán finančného rozvoja.
i) Organizácia má vhodné poistenie ľudí a majetku. 
j) Poplatky detí a mládeže za účasť na aktivitách sú primerané ich možnostiam.
k) Základný balík aktivít je pre deti a mládež bezplatný.

Budovanie strategických partnerstiev 
a) Organizácia spolupracuje s rodičmi detí a mladých ľudí, ktorí sú jej členmi, 

resp. využívajú jej služby a zapája ich do činnosti organizácie.
b) Organizácia spolupracuje s miestnou samosprávou.
c) Organizácia spolupracuje s ďalšími organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi 

v miestnej komunite (napr. školy, ďalšie detské a mládežnícke organizácie, 
komunitné organizácie, centrum voľného času a pod.).

d) Organizácia spolupracuje s inými inštitúciami, ktoré sa venujú deťom a mládeži 
na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

e) Organizácia je členom organizácií združujúcich detské a mládežnícke, rovnako 
aj dobrovoľnícke organizácie na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárod-
nej úrovni. 

Programové štandardy
a) Organizácia má jasne zadefinované programové pôsobenie s nadväzujúcimi 

aktivitami. 
b) Program a aktivity organizácie sú v súlade s jej poslaním, hodnotami a cieľmi 

činnosti.
c) Organizácia má systém priebežného zisťovania potrieb detí a mladých ľudí.
d) Programové aktivity sú v súlade s vývinovými a deklarovanými potrebami detí 

a mladých ľudí.
e) Každý program je definovaný zámerom a cieľmi, obsahom, metódami, časový-

mi jednotkami, systémom vyhodnocovania a evaluácie, možnosťami modifiká-
cie a plánovanými výstupmi.

f) Každý pracovník s deťmi a mládežou (zamestnanec, dobrovoľník)  má potrebné 
vedomosti, zručnosti, kompetencie a skúsenosti na zabezpečenie úspešného      
a bezpečného zrealizovania programu.

Fyzické a psychologické prostredie
a) Práca s deťmi a mládežou sa realizuje v bezpečnom a zdraviu neškodlivom 

prostredí.
b) Vzťahy sú budované na princípoch otvorenosti, prijatia a spolupráce.
c) Akékoľvek násilie je vylúčené a pri jeho vyskytnutí sa, je ihneď eliminované.
d) Sexuálne a fyzické obťažovanie je vylúčené, rovnako ako aj šikanovanie           

a verbálne napádanie (spojené s vnútornými predpismi organizácie a pravidlami 
správania sa pre vedúcich, deti a mládež).
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e) Organizácia má vnútorné usmernenia a na ne nadväzujúce školenia týkajúce sa 
ochrany detí, zdravia a bezpečnosti, užívania alkoholu, tabaku, drog, šikano-
vania a obťažovania, používanie informácií, používania internetu, reagovania     
na incidenty a nehody. 

f) Organizácia a pracovníci s deťmi a mládežou majú povinnosť ohlásiť zodpo-
vednej autorite akékoľvek podozrenie, že deti alebo mladí ľudia sú v ohrození 
vážneho poškodenia alebo nebezpečenstva, zvlášť sexuálneho alebo fyzického 
zneužívania.

g) Činnosť organizácie, jej aktivít ako aj pracovníkov s deťmi a mládežou sú        
v súlade so zákonom.

Jasná a konzistentná štruktúra a vhodný dozor
a) Skupina má jasne stanovené pravidlá (na ktorých sa spoločne dohodla; sú všet-

kým známe a prezentované na viditeľnom, resp. dostupnom mieste).
b) Správanie sa podľa pravidiel sa dodržiava; sankcie za nedodržanie pravidiel sú 

všetkým známe a uplatňované (plasticita pravidiel a nedodržiavanie prirod-
zených a logických dôsledkov vedie k neistote zo strany detí a mladých ľudí, 
ich častejšiemu porušovaniu, ako aj k zníženiu autority pracovníka s deťmi             
a mládežou).

c) Pravidlá sú stanovené s ohľadom na vek skupiny. So zvyšujúcim sa vekom detí 
a mladých ľudí sa viac zodpovednosti prenáša na nich samotných. 

d) Deti a mladí ľudia sú zahrnutí do rozhodovania o programe a aktivitách. 
e) Počet pracovníkov s deťmi a mládežou je prispôsobený veľkosti skupiny          

a dovoľuje napĺňať potreby detí a mladých ľudí.
f) Deti a mladí ľudia majú zabezpečený dozor počas celého času účasti na aktivi-

tách

Podporujúce vzťahy
a) Medzi pracovníkmi s deťmi a mládežou a deťmi a mladými ľuďmi panujú 

priateľské, podporujúce vzťahy.
b) Medzi deťmi a mladými ľuďmi navzájom panujú priateľské, podporujúce 

vzťahy.
c) Deti a mladí ľudia sú vedení k vzájomnej spolupráci. 
d) Pracovníci s deťmi a mládežou sa snažia deťom a mladým ľuďom poradiť, 

sprevádzať ich pri aktivitách i životom.
e) Pracovníci s deťmi a mládežou poznajú deti a mladých ľudí s ktorými pracujú 

(čo ich teší, zaujíma, čo majú radi, aké majú záujmy, potreby a pod.).
f) Pracovníci s deťmi a mládežou sú vnímaví na potreby detí a mladých ľudí.
g) Pracovníci s deťmi a mládežou sa s deťmi a mladými ľudia snažia budovať       

a vytvárať dlhodobé pozitívne a podporujúce vzťahy (dlhodobosť je spojená     
s lepším efektom).
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Príležitosť niekam patriť/prináležať
a) Deti a mladí ľudia majú mnoho príležitostí zapojiť sa do rozhodovania o pro-

grame i chode organizácie (klubu).
b) Pracovníci s deťmi a mládežou dávajú deťom a mladým ľuďom príležitosť 

zažiť, že sú hodnotní a zapájajú ich do aktivít i rozhodovania.
c) Deti a mladí ľudia zažívajú, že majú svoje miesto v organizácii, vo svojej 

skupine.
d) Deti a mladí ľudia so špeciálnymi potrebami majú vytvorené vhodné podmien-

ky pre plné zapojenie sa do aktivít a činnosti organizácie.
e) Kultúra práce s deťmi a mládežou je inkluzívna, t.j. snaží sa vytvárať vhodné 

podmienky pre participáciu detí a mladých ľudí bez rozdielu ich odlišností.

Pozitívne sociálne normy
a) Deti a mladí ľudia majú pozitívne vzory v pracovníkoch s deťmi a mládežou.
b) Organizácia vo svojom programe podporuje rozvoj prosociálneho správania.
c) Práca s deťmi a mládežou je založená na jasne definovaných hodnotách.
d) Pravidlá správania sú známe a vyžaduje sa ich dodržiavanie.
e) Podporuje sa duch služby pre druhých, komunitu (dobrovoľníctvo).
f) Podporuje sa hodnotová výchova a hodnotový rozvoj detí a mladých ľudí. 

Podpora detí a mládeže
a) Práca s deťmi a mládežou je zameraná na deti a mladých ľudí, dáva im mož-

nosť rozvíjať sa ako jednotlivcom i členom skupiny.
b) Deti a mladí ľudia sú v organizácii vnímaní ako rovnocenní partneri. 
c) Organizácia povzbudzuje deti a mladých ľudí, aby reflektovali svoju skúsenosť, 

boli kritickými a prevzali iniciatívu pri riešení problémov. 
d) Organizácia a jej aktivity umožňujú deťom a mladým ľuďom byť aktívnymi 

činiteľmi v ich sociálnom svete. 
e) Organizácia a jej aktivity umožňujú deťom a mladým ľuďom podieľať sa na 

veciach, ktoré skutočne záležia a podporujú miestnu komunitu. 
f) Organizácia a jej aktivity podporujú samostatnosť a sebareguláciu detí a mla-

dých ľudí.
g) Organizácia a jej aktivity umožňujú deťom a mladým ľuďom príležitosti pre 

účasť na zmysluplných výzvach.
h) Organizácia a jej aktivity umožňujú deťom a mladým ľuďom vyjadriť svoje 

názory a stanoviská a zároveň mať možnosť ovplyvniť rozhodnutia v skupine, 
v organizácii a v komunite.

i) Organizácia a jej aktivity povzbudzujú deti a mladých ľudí k vývinovým sna-
hám vyskúšať niečo nové, učiť sa novým zručnostiam, prevziať zodpovednosť 
a pod. za stáleho vedenia a supervízie pracovníkov s deťmi a mládežou. 

j) Organizácia a jej aktivity sa zameriavajú na zlepšenie/zvyšovanie schopností 
detí a mladých ľudíe, než na precvičovanie aktuálneho stavu. 
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k) Organizácia a pracovníci s deťmi a mládežou rešpektujú rozhodnutia a názory 
detí a mladých ľudí, pokiaľ dobro alebo oprávnené záujmy ich samých alebo 
iných ľudí nie sú vážne ohrozené.

Príležitosti pre budovanie zručností
a) Program poskytuje priestor pre komplexný, holistický rozvoj po stránke kogni-

tívnej, emocionálnej, sociálnej, fyzickej, kultúrnej, príp. duchovnej. 
b) Program poskytuje rozvoj základných životných zručností ako napr. efektívna 

komunikácia, spolupráca, riešenie problémov, asertivita a pod. 
c) Výchova a vzdelávanie je v organizácii cielené, plánované, vyhodnocované.
d) Výchova a vzdelávanie v organizácii je prispôsobená veku a potrebám detí       

a mladých ľudí.
e) Výchova a vzdelávanie v organizácii je v súlade s jej poslaním, hodnotami       

a cieľmi. 
f) Sú uplatňované aktívne metódy učenia, ktoré si vyžadujú samostatné myslenie 

detí a mladých ľudí, ich aktívne zaangažovanie do činnosti, možnosť experi-
mentovať v bezpečnom prostredí. 

g) Organizácia vytvára príležitosti pre monitorovanie vlastného učebného procesu 
a postupu detí a mladých ľudí.

h) Organizácia poskytuje deťom a mladým ľuďom priebežnú spätnú väzbu, ktorá 
je zameraná na postup a ďalšie možnosti, než na zhodnotenie aktuálneho stavu.

i) Organizácia uplatňuje v práci s deťmi a mládežou prístup, ktorý rozoznáva 
rozličné štýly učenia a rozličné potreby každého dieťaťa a mladého človeka.

j) Organizácia ponúka deťom a mladým ľuďom spolupracujúce a vysoko inter-
aktívne aktivity.

k) Organizácia ponúka deťom a mladým ľuďom príležitosti pre rozvoj ich sociá-
lneho a kultúrneho kapitálu.

Manažovanie zamestnancov
a) Organizácia má vytvorenú a jasne pomenovanú organizačnú štruktúru, ktorej 

súčasťou je aj popis zodpovedností jednotlivých pozícií.
b) Organizácia má jasne zadefinované pracovné náplne jednotlivých zamestnan-

cov. 
c) Organizácia má systém vovádzania nových zamestnancov. 
d) Organizácia má pravidelné stretnutia zamestnancov. 
e) Organizácia má jasne pomenované vnútroorganizačné procesy prepojenia jed-

notlivých zamestnancov a prijímania rozhodnutí.
f) Organizácia pravidelne vyhodnocuje prácu svojich zamestnancov a plánuje 

ďalší ich rozvoj a uplatnenie v organizácii. 
g) Organizácia sa stará o rozvoj svojich zamestnancov buď internými školeniami 

alebo účasťou na školeniach a ďalších rozvojových možnostiach poskytova-
ných inými subjektmi.
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PR a komunikácia organizácie
a) Organizácia má stanoveného zamestnanca, ktorý je zodpovedný za PR a komu-

nikáciu organizácie.
b) Organizácia má vlastnú internetovú stránku, ktorú pravidelne aktualizuje.
c) Internetová stránka organizácie obsahuje informácie o poslaní organizácie,       

o oblasti jej pôsobenia (o programoch a aktivitách), o vedení a členoch organi-
zácie, o spôsobe financovania a nakladania s finančnými prostriedkami.

d) Organizácia vydáva výročnú správu resp. správu o činnosti.
e) Organizácia komunikuje svoje aktivity aj prostredníctvom sociálnych sietí.
f) Komunikácia v organizácii je jednotná − obsahovo i graficky. Organizácia má 

vytvorený manuál komunikácie.
g) Organizácia má systém školení pre nových pracovníkov, členov a dobrovoľní-

kov zaangažovaných do komunikácie organizácie na miestnej i národnej úrovni 
o štýle komunikácie organizácie. 

h) Organizácia vydáva vlastný časopis alebo zasiela novinky o svojej činnosti 
prostredníctvom elektronického „newslettra“. 

i) Organizácia vydáva ďalšie propagačné a informačné materiály o svojej činnosti 
i o tom, ako sa stať jej členom, resp. zapojiť do jej činnosti.

j) Organizácia rešpektuje etické štandardy používania fotografického a audio-
vizuálneho materiálu vo svojej komunikácii, resp. takéto štandardy má sama 
zadefinované. 

k) Organizácia komunikuje spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj deťom a mladým 
ľuďom, resp. má pre nich vytvorené alternatívne formy komunikácie obsahu, 
ktorý komunikuje aj dospelým.
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Záver
Oceňujeme snahu všetkých organizácií a inštitúcií, ktoré sa snažia zamýšľať nad kva-
litou práce s deťmi a mládežou, ktorú realizujú a prijímať opatrenia na jej zabezpeče-
nie. Je to znakom toho, že im záleží na deťoch a mladých ľuďoch, lebo chcú zabez-
pečiť čo najlepšie podmienky pre ich maximálny rozvoj. Tiež je to znakom toho, že 
chcú, aby s nimi pracovali kvalitne pripravení pracovníci s deťmi a mládežou, ktorým 
chcú zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre ich prácu, sprevádzanie v nej a rozširo-
vanie ich vedomostí a kompetencií. A taktiež je to znakom toho, že ako organizácia 
chcú fungovať čo najlepšie a najtransparentnejšie a tak prinášať trvalé hodnoty do 
spoločnosti, posilňovať a budovať občiansku spoločnosť.

Naše skúsenosti nám však hovoria, že akékoľvek nástroje, indikátory, posudzovacie 
škály či hodnotiace dotazníky nám budú na nič, ak v práci s deťmi a mládežou nebu-
de cítiť predovšetkým srdce. Na jednej medzinárodnej konferencii profesor Howard 
Williamson (University of South Wales), ktorý sa venuje mládežníckej politike a práci 
s mládežou, spomenul nasledovný príbeh (voľne prerozprávané): V začiatkoch svojej 
kariéry som pracoval v mládežníckom centre. Nedávno som mal možnosť stretnúť 
sa s mnohými mladými ľuďmi, teraz už dospelými, ktorí ho navštevovali. Príležitos-
ťou bola svadba jedného z nich. Všetci sme sa tešili z tejto udalosti i z toho, že nám 
bolo dopriate sa stretnúť. V jednej z debát som sa opýtal, kto alebo čo ich najviac 
ovplyvnilo do života v našom centre. Mnohí z nich povedali, že to bola upratovačka. 
Upratovačka, lebo ona prejavovala najväčší úprimný záujem o nich samotných, zau-
jímala sa, čím žijú, ako o sebe a o živote rozmýšľajú, správala sa k nim s rešpektom, 
nedávala im rady, ale bola vždy ochotná nájsť si čas, vypočuť, zažartovať i položiť 
dôležité otázky... 

Sme presvedčení, že v práci s deťmi a mládežou práve vyššie spomínaný ľudský 
prístup, učenie sa prostredníctvom nasledovania vhodných vzorov, je to, čo najviac 
posúva deti a mladých ľudí dopredu v rozvoji ich osobnosti, charakteru, postojov, 
aj vedomostí a zručností. Zároveň však nechceme celú problematiku zabezpeče-
nia kvality práce s deťmi a mládežou zľahčovať. Skôr podčiarknuť, že nastavova-
nie štandardov v tejto oblasti by malo skôr stimulovať prácu na sebe a nasledova-
nie pomenovaných rozvojových možností v zmysle minimálnych štandardov, než 
zásadne stavať múry medzi organizáciami a inštitúciami pracujúcimi s deťmi 
a mládežou, ktoré budú jedných zaraďovať medzi kvalitné a druhé medzi nekvalitné. 
Indikátory kvality práce s deťmi a mládežou zároveň môžu slúžiť aj ako ideál, o ktorý 
sa usilujeme, no vieme, že možno ho ani nikdy nedosiahneme, keďže je ideálom. 
Nemali by sme však na túto snahu rezignovať a zároveň by sme si mali byť vedomí 
toho, že nie všetky organizácie sú a mali by byť rovnaké a teda by mal byť ponechaný 
dostatočný priestor na to, aby sa rozhodli, ktoré vymenované aspekty poukazujúce na 
kvalitu práce s deťmi a mládežou sú pre ich organizáciu a prax relevantné, resp. ako 
ich vzhľadom na svoje poslanie, hodnoty, štýl a pod. naplnia. Ostatne, aj na okrúhlom 
stole realizovanom v rámci projektu, vďaka ktorému vznikla táto príručka, odznelo, 
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že organizácie majú v praxi často problém naplniť i tie štandardy, na ktorých sa sami 
dohodli, že sú minimálne − nie že by sa o naplnenie štandardov nesnažili, avšak pod-
mienky a zdroje (materiálne, časové, ľudské i finančné) im to často nedovoľujú. 

V úvode sme spomenuli, že jedným z hlavných zdrojov motivácie diskusie o kvalite 
práce s deťmi a mládežou sú aj tí, ktorí pre ňu vytvárajú podmienky − zástupcovia 
štátnej a verejnej správy. Apelujeme tiež na nich, aby si boli vedomí vyššie popísa-
ných skutočností a snažili sa o hľadanie správnej miery pri formulovaní a vo vyža-
dovaní dodržiavania štandardov práce s deťmi a mládežou, aby sa predišlo zbytočnej 
byrokratizácii a formalizácii celého systému práce s deťmi a mládežou, ku ktorému 
má tendenciu táto debata prevedená do praxe neraz viesť. Toto je aj najčastejšie spo-
mínaná obava zástupcami organizácií a inštitúcií pracujúcimi s deťmi a mladými ľuď-
mi v diskusiách o kvalite práce s deťmi a mládežou. Zároveň sa spomína aj potreba 
stabilného legislatívneho a finančného prostredia v oblasti práce s deťmi a mládežou, 
ak má mať organizácia čas a priestor pre zaoberanie sa evaluáciou a rozvojom kvality 
svojho fungovania, práce s deťmi a mládežou ako takej i pracovníkov s deťmi a mlá-
dežou. V grantoch a dotáciách dlhodobo absentuje možnosť podpory organizačného 
rozvoja, zabezpečenie finančných prostriedkov na človeka, ktorý by sa oblasti za-
bezpečenia a zvyšovania kvality v organizácii venoval, zvlášť metodika programov 
a prípravy pracovníkov s deťmi a mládežou. 

Ak by sme mali po zrealizovaní projektu a opätovnom ohliadnutí sa po vymenova-
ných aspektoch definujúcich kvalitu práce s deťmi a mládežou v tejto príručke pome-
novať ďalšie kroky, sú nimi bezpochyby vypracovanie akýchsi posudzovacích škál 
alebo zoznamov prejavov toho − ktorého indikátora v praxi (na základe čoho sa dá 
odsledovať). Zároveň je potrebné uviesť, že debata o kvalite práce s deťmi a mláde-
žou je len prvým stupňom a je potrebné hľadať možnosti, ako ju aj reálne zabezpe-
čiť − spôsoby sú rôzne, napr. vzájomné navštevovanie aktivít a programov spojené 
so spätnou väzbou medzi pracovníkmi s deťmi a mládežou tej istej organizácie, ale aj 
medzi organizáciami pracujúcimi s deťmi a mladými ľuďmi navzájom. Ďalšou mož-
nosťou je expertná evaluácia evaluátorom alebo konzultantom. 

Hoci nás v oblasti zabezpečenia kvality práce s deťmi a mládežou čaká ešte dlhá ces-
ta, sme do tejto práce povzbudení a naplnení nádejou, pretože i tento projekt ukázal, 
že jestvuje veľmi veľa ochotných ľudí v rozličných kútoch Slovenska, pôsobiacich 
v rôznych organizáciách a inštitúciách, ktorým na deťoch a mladých ľuďoch záleží 
a ktorí chcú s nimi pracovať najlepšie, ako je to možné, a úprimne sa zaujímajú o to, 
ako zabezpečiť kvalitu práce s deťmi a mládežou.  
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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 spo-
ločnú 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 starost-
livosti 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 integruje-
me 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 medzi-
národnej spolupráce je členom medzinárodných organizácií International Youth Fou-
ndation 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, pracovní-
ci s deťmi a mládežou a pod.), široká verejnosť. Portfólio našich vzdelávacích 
programov tvoria: Poznaj svoje peniaze, Škola rodinných financií – sociálnofi-
nančné vzdelávanie, Online generácia – bezpečné a efektívne využívanie virtu-
álneho sveta, Komunity priateľské deťom – ako napĺňať potreby detí v komu-
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nitách, 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 na-
pĺňať ich stratégiu spoločenskej zodpovednosti, napr. spravovaním nadačných 
fondov, zabezpečovaním dobrovoľníckych príležitostí pre zamestnancov, vytváraním 
špecifických programov firemnej filantropie na mieru a pod.

Súčasťou našej práce sú aj advokačné aktivity

Deti potrebujú na svoj rozvoj dostatok podnetov, ale i vhodné podmienky. Ich budo-
vanie je však potrebné na systémovej úrovni. Zlepšenie postavenia detí a vytváranie 
vhodného prostredia pre ne, bolo pre nás podnetom, aby sme sa začali cielenejšie 
zaoberať advokačnými aktivitami i prácou s komunitami.

Advokačné aktivity, ktoré sme rozbehli v roku 2013, boli logickým vyústením na-
šich doterajších aktivít na podporu mnohostranného rozvoja osobnosti detí a mladých 
ľudí. Naším cieľom je byť rešpektovaným partnerom pri tvorbe verejných politík, 
ktoré sa dotýkajú života všetkých skupín detí a mladých ľudí. Zároveň sa snažíme ho-
voriť o potrebách detí a mladých ľudí s odbornou i laickou verejnosťou, spájať a viesť 
dialóg so všetkými dôležitými aktérmi spoločnosti, deti a mladých ľudí nevynímajúc.

Staviame pri tom na našich odborných kapacitách, skúsenostiach z implementovania 
vlastných projektov, osobnom vzťahu a kontakte s prijímateľmi poskytovaných gran-
tov. Advokačné priority nadácie sme sa rozhodli presadzovať aj v širšom kontexte 
rešpektu najlepšieho záujmu dieťaťa, Dohovoru práv dieťaťa a v spolupráci s ďalšími 
skúsenými neziskovými organizáciami, pôsobiacimi v problematike detí a mladých 
ľudí. Iniciovali sme založenie Koalície pre deti - strešnej organizácie presadzujúcej 
napĺňanie a dodržiavanie práv detí.

Prioritné témy advokácie Nadácie pre deti Slovenska:

• Inovácia vo formálnom vzdelávaní
• Kvalifikačná príprava a rast pedagogických zamestnancov
• Rozvoj neformálneho vzdelávania a práce s deťmi a mládežou
• Zvyšovanie participácie detí a mladých ľudí v komunite a na živote spoločnosti
• Zlepšenie postavenia a financovania mimovládnych neziskových orgnaizácií
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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 4 645 544,23EUR.

Súčasťou verejnej zbierky sú rôzne aktivity: jesenná zbierka v uliciach, TV šou – Ga-
lavečer 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 ban-
komaty a iné.

Výnos je určený na podporu užitočných a kvalitných projektov v 4 programo-
vých oblastiach:

1. DIEŤA A JEHO RADOSTI 

Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj 
tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji 
aj k práci v prospech iných.

2. DIEŤA A JEHO STAROSTI 

Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, 
keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v 
ktorých sa ocitnú.

3. DIEŤA A JEHO ŠKOLA 

Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností 
detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektív-
ne učenie.

4. DIEŤA A JEHO KOMUNITA 

Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej 
spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spo-
lupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.
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Ako je možné podporiť naše aktivity

Najjednoduchšou formou, ktorou môže každý kedykoľvek počas celého roka pod-
poriť zbierku Hodina deťom, je poslaním prázdnej SMS na číslo 800. Priemerná ho-
dinová 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.nds.sk. Trvalý príkaz na pravidelné mesačné príspevky prináša väčšiu 
stabilitu do našej práce, nakoľko vieme lepšie finančne plánovať naše aktivity a po-
moc 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 − prí-
spevok 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 aktu-
álnymi 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 reflek-
tovať 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.
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