Informácia o príprave Akčného plánu politiky mládeže v Slovenskej republike
na roky 2012 -2013

Základným dokumentom, ktorý definuje obsah, prípravu, implementáciu a hodnotenie mládežníckej
politiky na Slovensku, je dokument Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom
a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013.1 V dokumente sa hovorí (bod 6.1.), že
napĺňanie koncepcie sa zabezpečí prostredníctvom akčných plánov na obdobie dvoch kalendárnych
rokov, ktoré budú špecifikovať konkrétne opatrenia, aktivity a úlohy všetkých subjektov dotknutých
koncepciou v definovaných kľúčových oblastiach štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži.
Dokument zároveň ustanovuje aj Medzirezortnú pracovnú skupinu (ďalej MRPS) ako základnú
platformu na výmenu informácií a tvorbu spoločných stratégií v mládežníckej politike, ktorá sa stáva
stále viac medzi sektorovou a medzi rezortnou. 2
Od roku 2008 boli vypracované dva akčné plány: na roky 2008 – 2009 a 2010 -2011. Prvý akčný plán
bol vytvorený na základe podkladov zaslaných jednotlivými ministerstvami a priamo riadenými
inštitúciami. Niektoré Úrady samosprávnych krajov zaslali svoje podklady k jednotlivým témam.
Druhý akčný plán na roky 2010 -2011 sa pripravoval spolu s oficiálnou Správou o mládeži,3 počas
stretávania sa odborníkov, politikov, výskumníkov a praktikov (koniec roku 2009) sa zadefinoval
aktuálny stav politiky v jednotlivých oblastiach a navrhli sa konkrétne opatrenia pre dosahovanie
cieľov štátnej politiky v horizonte rokov 2010 -2011. Prípravu Správy o mládeži 2010 a Akčného plánu
štátnej politiky voči mládeži na roky 2010 – 2011 zabezpečovala IUVENTA.
Od mája 2011 prebieha príprava Akčného plánu politiky mládeže v SR na roky 2012 – 2013. Prípravu
koordinuje Odbor mládeže a komunitárnych programov (Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže
MŠVVaŠ SR) – Mgr. Mária Bošňáková. V koordinácii s MRPS bolo vytvorených XX pracovných skupín,
kopírujúcich štruktúru dokumentu Kľúčové oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť (podnikanie), rodina,
voľný čas, účasť mládeže na spoločenskom a politickom života, kultúra, životné prostredie, bývanie,
informácie a informačné technológie, mobilita, životné prostredie, zdravie a zdravý životný štýl,
sociálno-patologické javy a ich prevencia. Po ukončení prvého kola návrhov sa tieto podrobia analýze
skupiny zaoberajúca sa inklúziou a tá dá ešte vlastné stanovisko k tomu, ako jednotlivé oblasti
odrážajú ciele štátnej politiky voči mládeži definovanej v kapitole 4.12. Deti a mládež, čeliaci zložitým
životným situáciám a pochádzajúci zo znevýhodneného prostredia.
V septembri zasadne MRPS, ktorá prerokuje predložené návrhy a možnú spoluprácu v ďalších
oblastiach v roku 2013.
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Zdroj: http://www.minedu.sk/data/USERDATA/DetiMladez/KMAT/2008/20080326_klucove_oblasti.pdf
MRPS začala svoju činnosť v máji 2008.
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Bod 6.5. z časti Stratégia implementácie a evalvácia koncepcie „ S cieľom prípravy relevantných podkladov k ďalším
koncepciám v tejto oblasti, ministerstvo školstva v roku 2010 zabezpečí koordináciu prípravy komplexnej správy o mládeži,
ktorá bude pokrývať všetky kľúčové oblasti štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, uvedené v tejto koncepcii.“
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