Čo je Štruktúrovaný dialóg?
Štruktúrovaný dialóg je spôsob, ako hlas
mladých ľudí získava váhu v politickom
rozhodovaní.
Štruktúrovaný dialóg podporuje mladých ľudí
a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali
a výstupy z týchto diskusií boli zohľadnené
pri tvorbe politiky.
Aby sa politika nerobila “o nás, bez nás.”
Štruktúrovaný dialóg je prostriedok politického a občianskeho vzdelávania mladých
ľudí a slúži na mapovanie názorov a záujmov
mladej generácie.
Štruktúrovaný dialóg prebieha na niekoľkých
úrovniach
Na národnej úrovni prebiehajú v rámci
Štruktúrovaného dialógu stretnutia mladých
ľudí s tvorcami politík – s odborníkmi, úradníkmi či politikmi.
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Mladí ľudia sa s nimi môžu rozprávať o otázkach, ktoré ich zaujímajú alebo trápia. Cieľom
týchto stretnutí nie je len samotná diskusia, ale
vzniknú z nich spoločné výstupy. Aby sa tieto
výstupy čo najviac využili, pošlú sa Národnej
pracovnej skupine pre Štruktúrovaný dialóg
s mládežou, ktorá s nimi ďalej pracuje na
celoštátnej a európskej úrovni.
Na európskej úrovni prebieha Štruktúrovaný
dialóg tak, že sa v každých 18 mesiacov určí
téma, ku ktorej sa vyjadria mladí ľudia v celej
Európskej únii (18 mesiacov tak tvorí jeden
„cyklus“ Štruktúrovaného dialógu).
Ich názory sa následne dostanú až k Európskej
komisii, ktorá z nich vyvodí závery a odporúčania pre jednotlivé členské štáty, ktoré ich
majú zavádzať do praxe. Hlas mladých ľudí
sa týmto spôsobom dostane až na najvyššie
poschodia európskej politiky a prinesie zmenu
v jednotlivých členských štátoch

Táto publikácia je spolufinancovaná Európskou komisiou,
reprezentuje výlučne názor Rady mládeže Slovenska.
Európska komisia nezodpovedá za obsah a názory
prezentované v tejto publikácii.

Štruktúrovaný dialóg podporuje aktívnu účasť
mladých ľudí na demokratickom živote. Mladí
ľudia tak majú šancu zapojiť sa do tvorby
politiky.

Pripravení pre život
a pre spoločnosť

Ako sa zapojiť?
Možností je veľa!

Chceme počuť, čo si myslíte!

Môžeš:

Zapojte sa do nového cyklu Štruktúrovaného
dialógu Európskej únie a mladých ľudí!
Prvú fázu konzultácií V. cyklu Štruktúrovaného
dialógu vyhlasujeme od 2. mája do 31. augusta 2016.

1.
Vyplniť online dotazník na stránke
www.strukturovanydialog.sk,

Hlavnou témou je „umožniť mladým ľuďom
zapojiť sa a byť aktívni v rôznorodej, prepojenej a tolerantnej Európe – pripravení na život,
pripravení na spoločnosť“.

Kto sa môže zapojiť?
1. Všetci mladí ľudia,
ktorí chcú vyjadriť svoj názor,
2. Učitelia a pracovníci s mládežou, ktorí chcú
zorganizovať konzultácie pre mladých

2.
Zúčastniť sa konzultácií v tvojom okolí
(čo, kedy a kde sa deje sa dozvieš na
www.strukturovanydialog.sk),
3.
Zorganizovať vlastnú konzultáciu
(píš na cibik@mladez.sk),
4.
Zúčastniť sa esejistickej súťaže a vyhrať
obed s poslancom
(viac info na www.strukturovanydialog.sk).

Politici a ďaší ľudia s rozhodovacou právomocou, ktorí chcú počúvať názory mladých.

3.

Konzultačné otázky: V. cyklus Štruktúrovaného dialógu
Aké zmeny okolo teba vnímaš ako dôležité? Čo na spoločenských zmenách
oceňuješ? Je niečo, čo ťa na spoločenských zmenách znepokojuje?

1.

Aké schopnosti a zručnosti podľa teba
budeš potrebovať, aby si mohol/a spokojne žiť v tejto spoločnosti za desať –
dvadsať rokov?

2.
3.

Čo potrebujeme na to, aby sme mohli
žiť bezpečne a bez obáv?
Sú medzi tvojimi kamarátmi a známymi
aj ľudia z iného etnického, sociálneho,
kultúrneho a náboženského prostredia (odlišnej národnosti alebo etnika,
výrazne chudobnejší či bohatší, z inej
kultúry a iného náboženského vyznania) než ty? Ak áno, aké máš s nimi
skúsenosti?

4.

5.

Myslíš si, že by sa ľudia z rôznych etnických, sociálnych, kultúrnych a náboženských skupín mali stretávať a priateliť?
Prečo áno? Prečo nie?

Čo by ti pomohlo, aby si si vybudoval/a 
priateľské vzťahy s ľuďmi z rôznych
etnických, náboženských, kultúrnych
a sociálnych skupín?

6.
7.

Čo je podľa teba potrebné spraviť, aby
nikto nebol diskriminovaný a vylúčený
zo spoločnosti, a aby mali všetci rovnaké
príležitosti?
Čo by si potreboval/a na to, aby si mohol/a uplatniť a rozvíjať svoje schopnosti
a svoj talent?

8.
9.

Čo by ti pomohlo, aby si bol/a v živote
úspešný/á, a aby si v dosiahnutí úspechu
pomohol/a aj ostatným?

