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[5]    Brožúra: 
         Börner, R. – Goiser, R. (2005): Themenimpulse 2005; NÖ Dorf-und 

Stadterneuerung; 31s. 
Preklad z nemčiny strany 30-31: 
 

Ťažisko mládež 
 

Nositelia budúcnosti 
 
Integrovať mládež do života obce a nechať ich spolu tvoriť patrí k najdôležitejším 

veciam vývoja obce. Ak mladí spolupracujú, sú neskôr aj ochotní prevziať za obec 

zodpovednosť. 

 
Často sú nepohodlní, nevypočítateľní, hluční alebo ťažkí, bez nich však nič nejde: 
Dnešní mladí budú zajtra znášať zodpovednosť za spoločnosť a spoločenstvo. Ak sú 
integrovaní do života obce, aj neskôr sa radšej aktívne zasadia za svoju vlasť, ako keď 
sa na nich nik neobráti. A ide o bezpečnosť a istotu mladých v spoločenstve.  Pretože, 
ako mnohé štúdie dokazujú, je dobrá práca s mládežou najlepšou prevenciou pre 
zneužívaním alkoholu, konzumom drog a vandalizmom. 
 
Tu by mohol stáť medzititulok na spestrenie 
Na všetkých šiestich večeroch Themenimpulse sa ukázalo, že práca mládeže má 
osobitnú hodnotu. Početné úspešné projekty v obciach a regiónoch dokazujú, že každá 
jednotlivá obec môže niečo urobiť, aby situáciu mladých zlepšila, urobila im ponuky 
a aby ich dobre integrovala do spoločenstva. Možnosť hovoriť do toho a spoločne 
vyvíjať, berie mládež vážne. Tým skôr treba ich žiadosti a myšlienky brať skutočne 
vážne a presadzovať ich uvedomovanie si a vytváranie štruktúr pre ne. 
 
Od mladej generácie starší očakávajú, že preniknú do spoločenstva dediny a jeho 
osobitostí a budú pokračovať v lokálnych tradíciách. Očakávania jednotlivých 
generácií sú však od seba často veľmi vzdialené. Kto skutočne považuje za dôležité, 
aby sa mládež angažovala, musí jej poskytnúť priestor, preniesť na ňu zodpovednosť 
a jej predstavy brať vážne. Myšlienky ako „jeden mladý v predstavenstve každého 
spolku“ môžu pomôcť k tomu, aby sa mladým ľuďom poskytla reálna možnosť na 
spolupôsobenie. Cieľom by mohlo byť tiež, aby každá obec mala aj skutočne obecnú 
radu mládeže, ktorá je podľa možnosti naozaj aj mladá! 
 
Mnohé obce získali dobré skúsenosti s domami mladých a strediskami volného času, 
v ktorých mohli mladí sami spolurozhodovať a prevziať zodpovednosť. Často je 
dôležitou skutočnosťou, ak mohli mladí sami prevziať vývoj, plánovanie a stavbu, ale 
aj obnovu – potom si aj viac vážia „svoje“ priestory. 
 
Súčasne je dôležité podporovať aj výmenu medzi mladými a starými. Pre tento účel 
by mali spolky a inštitúcie celkom cieľavedome zahájiť projekty, ktoré privedú 
k diskusii ľudí rôzneho veku a rôznych skupín obyvateľstva. Možnosťami pre to by 
mohli byť napríklad „rozprávačské kaviarne“ alebo návštevy školských tried 
v domovoch dôchodcov, pri ktorých sa možno dozvedieť príbehy z prvej ruky. 
Niektoré obce zorganizovali osobitné systémy mobility mladých, ako napr. 
mládežnícke „shuttlebusy“ na ohlásené diskotéky a podujatia. Mládež tak príde 
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bezpečne opäť domov aj keby nechcela byť rozvážnejšia. Rodičia si ušetria nočné 
dopravné jazdy. Nebezpečie úrazu a zaťaženia dopravy poklesnú. 
 
Aj v oblasti práce mládeže sa oplatí využiť spoluprácu medzi sprievodcami mládeže 
a platformami pre projekty mládeže. Vydarené projekty mladých sa môžu zverejňovať 
prostredníctvom vzájomných návštev a odporučiť k napodobňovaniu. 
 
Obce, ktoré sa usilujú o zapojenie mládeže na úrovni presahujúcej vlastnú obec, 
nastavujú výhybky pre integrovanú prácu a politiku mládeže v celom regióne. 
 
Ak sa nositelia rozhodovania na komunálnej úrovni rozhodnú pre formy účasti 
mládeže, dávajú váhu hlasom s budúcnosťou. V tom je perspektíva, oboznámiť 
mládež s rozhodovacími procesmi reprezentatívnej demokracie, urobiť ich schopnými 
formulovať a prejednávať svoje želania a pritom vziať do úvahy aj iné záujmy. 
 
Strednodobo to znamená, že ich identifikácia so spoločenstvom rastie. Prínosom je 
lepšia integrácia mládeže do demokratickej spoločnosti a menšie nebezpečie ich 
antisociálneho postoja. 
 
V zásade môžu inovačné a vydarené projekty zvýšiť záujem mládeže o spoločné 
uvažovanie. Súčasne to je výzva pre nositeľov politického rozhodovania, aby sa 
vážnejšie ako dosiaľ zaoberali zodpovedným a generácie presahujúcim konaním vo 
vzťahu voči mládeži. Z dlhodobého hľadiska nastane tak odbremenenie obcí, pretože 
potreba aktívnej politiky súvisiacej s mládežou bude od základu posilnená.   
 
Priania a prínosy treba brať vážne 
Veľmi úspešnou spoluprácou medzi Dolnorakúskou obnovou dedín a miest 
a krajského referátu pre mládež Dolného Rakúska bola séria seminárov o praktickej 
„Práci mládeže v obciach“ v júni 2005. Umožniť mladým ľuďom, aby sa zúčastňovali 
na vývoji projektov a vzorov a akceptovať ich priania a prínosy je zárukou toho, že 
mládež raz skutočne prevezme zodpovednosť. Kľúčovými osobami pre procesy tohto 
druhu sú referenti a referentky pre prácu s mládežou v jednotlivých obciach, ktorých 
úlohou je informovať a koordinovať. 
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TRENDY MLÁDEŽE 2005 
 
1. Trend v vyššiemu vzdelaniu 
 

2. Nové role pohlaví 
Rovnoprávne partnerstvo, v ktorom aj žena prispieva k príjmu rodiny svojim 
vlastným finančným prínosom, v ktorom sa rodinné a domáce povinnosti samozrejme 
delia, je pre dnešné mladé ženy samozrejmosťou. 
 
3.   Trend k profesionalizácii   
 

3 tézy: 
� Pokrok techniky a vedy zvyšuje nároky na právomoci. 
� Vysoké zdaňovanie práce vytláča slabých z trhu práce. 
� Daňové zvýhodňovanie priemyselnej produkcie na ťarchu služieb 
poskytovaných malými živnosťami znižuje zamestnanosť. 
 
 

Následky: 
� Rastúce príležitosti silných. 
� Obavy širokej základne zo zlyhania v povolaní. 
� Rezignácia slabých. 
 
4.   Internacionalizácia 
� Väčšie možnosti pri znalosti cudzích jazykov. 
� Väčšie možnosti pri zahraničných skúsenostiach. 
� Učni? 
� Potreba pomoci mladým „z malých pomerov“. 
 
5.    Strach zo záväzkov a Ego-trip 
          JA sa stáva najvyššou inštanciou. Orientácia na cirkev, politiku, morálku,... 
klesá. 
� Odstup od politiky a strán: normou sa stáva striedavý volič 
� Skepsa voči manželstvu a rodine. 
 
6. Trend ducha času: Design potláča obsah 
� Ego-design ako obsah života. 
� Prítomnosť na verejnosti určuje cenu. 
� Politika značky: „značka JA“ 

� Obal/design predáva obsah 

 
7.    Od samostatne vytvoreného sveta k inscenovanému svetu 
� Dovolenky určujú animátori. 
� Pohodlie potláča vlastnú tvorivosť. 
� Virtuálna zábava nahradzuje skutočnú. 
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Jugend-Trends 2005, študia Brunmayr       

 


