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Usmernenie o inkluzívnom prístupe 
k deťom a mladým ľuďom 

a ostatným dospelým.
 



I. ÚČEL TOHTO USMERNENIA

1.Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej aj „RMŽK“) v
zmysle svojho poslania má snahu uplatňovať
inkluzívny prístup k účastníkom jej aktivít, podujatí, k
dobrovoľníkom aj zamestnancom. Týmto prístupom
zamedzuje segregácii osôb, ktoré vychádzajú zo
znevýhodneného prostredia, kde majú menej
príležitostí.

2. RMŽK sa snaží zabezpečiť, aby inkluzívne prostredie
bolo uplatňované v organizácii aj v jej členských
organizáciách a mládežníckych zoskupeniach aj preto
v tomto usmernení sa zameriava na tvorbu
inkluzívneho prostredia.



Vzdelanostné bariéry a prekážky: mladí ľudia s
problémami učenia, neukončenou povinnou školskou
dochádzkou a bez kvalifikácie. 
Sociálne a kultúrne bariéry a prekážky: mladí ľudia
čeliaci diskriminácii pre príslušnosť k pohlaviu, etniku,
náboženstvu, pre sexuálnu orientáciu, postihnutie, siroty;
mladí ľudia v zložitých situáciách (bývalí mladí delikventi,
bývalí mladí narkomani a alkoholici); mladí imigranti,
utečenci alebo ich potomkovia; mladí ľudia patriaci k
etnickej menšine; mladí ľudia s problémami začleniť sa pre
jazykovú alebo kultúrnu bariéru.
Zdravotné bariéry a prekážky: mladí ľudia s mentálnym,
telesným, senzorickým alebo iným postihnutím; mladí ľudia
s chronickými zdravotnými problémami. 
Ekonomické bariéry a prekážky: mladí ľudia s nízkym
životným štandardom, nízkym príjmom, závislí na sociálnej
podpore štátu; dlhodobo nezamestnaní alebo chudobní;
mladí ľudia bez domova, zadlžení alebo s finančnými
problémami. 
Geografické bariéry a prekážky: mladí ľudia z odľahlých
alebo vidieckych oblastí; mladí ľudia žijúci v okrajových
regiónoch; mladí ľudia z problémových mestských častí;
mladí ľudia z oblastí s nedostatočnou infraštruktúrou
(obmedzená verejná doprava, slabá vybavenosť). 

II. ZNEVÝHODNENÉ PROSTREDIE S MENŠÍMI
PRÍLEŽITOSŤAMI

Aby bolo možné uplatňovať inkluzívny prístup v práci s
mládežou, je potrebné pomenovať, čo sa považuje za
znevýhodnené prostredie s menšími príležitosťami, kde deti a
mladí ľudia žijú a pôsobia.

Znevýhodnené prostredie je to, ktoré nesie v sebe bariéry a
prekážky pre rozvoj osobnosti detí a mladých ľudí, a tým
vytvára nerovnomerné podmienky pre všetkých.
Ide o nasledovné bariéry a prekážky:



III. PRAVIDLÁ TVORBY INKLUZÍVNEHO
PROSTREDIA A VZDELÁVANIA V ŇOM

 
1/ Podmienka inkluzívneho prostredia je akceptácia
princípu, že každá osoba je prínosom pre ostatných a
svojou odlišnosťou je obohatením prostredia.
2/ Inkluzívne vzdelávanie pomáha prekonávať bariéry
a podporovať individuálny potenciál osoby.
3/ Inklúzia je zameraná na potreby každého účastníka,
čo vyvoláva celkovú zmenu prostredia a klímy vzťahov.
Vzdelávacie programy v inkluzívnom prostredí sú
založené na aktivizácií vzdelávacích metód formou
činnosti.

Základné znaky inkluzívneho prostredia, ktoré
tvoríme sú:
1/ spolupráca medzi vedením organizácie, lektormi,
dobrovoľníkmi, zamestnancami, mladými ľuďmi a
deťmi,
2/ práca v rôznorodých tímoch a skupinách,
3/ spoločné formulovanie pravidiel, ako prevencie pri
riešení problémov,
4/ vzdelávanie formou činnosti a aktivít so
spoluprácou a zapojením širšej komunity
5/ oceňovanie všetkých účastníkov zapojených do
inkluzívneho prostredia na základe ich schopností a
daností



IV. METÓDY TVORBY INKLUZÍVNEHO
PROSTREDIA A VZDELÁVANIA V ŇOM 

 
1/ Zážitková metóda
Je založená na osobnej skúsenosti a emočnom
prežívaní situácie založenej na osobnom zážitku
účastníka, kde je najdôležitejší zážitok, ktorý vzniká
riešením rôznych úloh a modelových situácií.
Dôležitá pri tom je aj reflexia, ktorej výstupy sa môžu
využiť v bežnom živote.
2/ Skúsenostná metóda
Realizuje sa v reálnych situáciách života. Prepája sa
aktuálny zážitok s predchádzajúcou skúsenosťou so
zameraním na využitie v budúcnosti. Dôraz sa kladie
nielen na výsledok, ale aj na proces.
3/ Participatívna metóda
Je postavená na potrebe každého človeka
komunikovať s inými ľuďmi, spolupracovať a tak sa
učiť.
4/ Metóda užitočnosti
Táto metóda je dôležitou súčasťou motivácie,
kedyúčastníci rozvíjajú v sebe pocit potrebnosti a
zmysluplnosti a popri tom akceptujú odlišnosti
iných.
5/ Aktivity a hry
Uvedenú metódu je možné využiť vo všetkých
učiacich sa situáciách (miestnosť, príroda, ihrisko).
Odporúčané sú motivačné, povzbudzujúce,
priateľské, akceptovateľské aktivity.



dodržiavať pravidlá tvorby inkluzívneho
prostredia a vzdelávania detí a mladých ľudí
s prihliadnutím na typ znevýhodneného
prostredia, z ktorého deti a mladí ľudia
pochádzajú, 
vo svojich aktivitách a vzdelávaniach bude
uplatňovať metódy tvorby inkluzívneho
prostredia a rovnocenný prístup ku každej
osobe,
bude motivovať členské organizácie a
mládežnícke zoskupenia k uplatňovaniu
inkluzívneho prístupu ku všetkých osobám.

V. UPLATŇOVANIE INKLUZÍVNÉHO
PRÍSTUPU
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