
PROMISE: PROMOTING YOUTH INVOLVEMENT 
AND SOCIAL ENGAGEMENT: OPPORTUNITIES 
AND CHALLENGES FOR 'CONFLICTED' YOUNG 
PEOPLE ACROSS EUROPE 
PODPORA ANGAŽOVANOSTI A SOCIÁLNEHO ZAPOJENIA 
MLADÝCH ĽUDÍ

Ivan Chorvát
Katarína Koštialová
Alexandra Bitušíková
Roman Hofreiter
Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB



Výzva: YOUNG-4-2015 / H2020-YOUNG-SOCIETY-2015 (Research and Innovation Programme, Grant Agreement no. 
693221, financovaný Európskou komisiou). 

Trvanie projektu: máj 2016 - apríl 2019

Univerzity a vedecké pracoviská: 

The University of Manchester (Veľká Británia), 

Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (Taliansko, Rím), 

Universitat Autonoma de Barcelona (Španielsko), 

Universidade Catolica Portuguesa (Portugalsko, Lisabon), 

Tartu Ulikool (Estónsko, Tartu), 

GESIS – Leibniz Institut für Sozialwissenchaften e.V. (Nemecko, Kolín nad Rýnom), 

Federal State Automous Educational Institution for Higher Professional Education HSE (Ruská federácia, Petrohrad),

Institut Druzstvenih Znanosti Ivo Pilar (Chorvátsko).

Neziskové organizácie a tretí sektor:

Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e.V. (Nemecko); 

Y.E.S.-EWIV YOUTH AND EUROPEAN SOCIAL WORK- EUROPAISCHE WIRTSCHAFTLICHE INTERESSENVEREINIGUNG ZUR 
FORDERUNG DER HUMANRESSOURCEN; (Nemecko), 

FYRN, FINNISH YOUTH RESEARCH SOCIETY (Fínsko)



ZAMERANIE PROJEKTU

• Mladí ľudia v konflikte s autoritami, staršími generáciami a tým často
aj v konflikte so sociálnymi normami

• Problém: vnímanie mládeže ako problémovej skupiny, koncepty 
marginalizácie a stigmatizácie

• Negatívne vplyvy stigmatizácie a marginalizácie – znižovanie 
príležitosti mladých ľudí zapájať sa pozitívne do sociálnych aktivít -
množstvo energie, kreativity a inovatívnych ideí smeruje inde, mimo 
pozitívnej sociálnej zmeny

• PROMISE: mládež v konflikte ako dôležitý zdroj pre pozitívnu zmenu,
mládež ako primárny cieľ vzdelávania i tých, ktorí rozhodujú. 



Základné predpoklady projektu:

1: Konflikt má produktívnu stránku – vytvára inovácie

2: Mládež nie je apatická, mládež hľadá nové cesty ako riešiť a reagovať na 
konfliktné situácie a sociálne problémy.

Cieľ: 

Cieľom projektu PROMISE je skúmanie úlohy mladých ľudí pri 
formovaní smerovania spoločnosti. Mladí ľudia sú často v popredí 
sociálnych, kultúrnych a politických zmien, čo je výsledkom ich 
energie a kreativity, ale tiež dôsledkom ich frustrácie z výziev, ktorým 
čelia. V rámci projektu PROMISE  sa sleduje, ako mladí ľudia reagujú 
na nové výzvy a aké postupy volia k dosahovaniu sociálnej zmeny.



DVA METODOLOGICKÉ PRÍSTUPY

1. Kvantitatívny: GESIS, University of Tartu
a) Participation and Sustainability: Attitudes and 

Behaviours among Europe's Young – A Baseline (využitie 
existujúcich dát o mládeži na komparatívnu analýzu dát o 
európskej mládeži - (OECD, Eurostat, TI, WB, Freedom House) a 
medzinárodných výskumov EB 2016, 2017, ESS 2016))

b) Conflict and control: Generating survey data across 
Europe – generovanie nových empirických dát zameraných na 
identifikovanie sfér konfliktu a prostriedkov kontroly vo vnímaní 
mladých ľudí



DVA METODOLOGICKÉ PRÍSTUPY

2. Kvalitatívny – založený na národných prípadových štúdiách 
(ethnographic case studies) formou hĺbkových pološtruktúrovaných
rozhovorov

• Mladí migranti (etnické minority, ekonomická migrácia, návrat späť); 

• Stigmatizovaná mládež (včítane bývalých delikventov, mladých ľudí v ústavnej 
starostlivosti, mládež vstupujúca do konfliktu porušovaním všeobecne 
akceptovaných noriem)

• Politickí aktivisti (včítane ekologických/environmentálnych, antiglobalizačných, 
anti-fašistických, krajne pravicových, radikálne náboženských aktivistov)

• Kultúrni aktivisti (umelecké a hudobné skupiny, aktivisti špecifického životného 
štýlu, mestské hnutia - urban explorers, free-runners, atď.)
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CLUSTERS
Education/justice/society

(Cluster Synthesis Lead: UCP)

Culture/politics

(Cluster Synthesis Lead: CJD)

Economy/leisure spaces

(Cluster Synthesis Lead: IPI)

Gender/sexuality

(Cluster Synthesis Lead: HSE)

P1: UNIMAN (UK)
From criminalisation to innovation: 

youth penal voluntary sector.
Youth mobilisations of ‘suspect communities’ 

P2: IPRS (Italy) No-TAV (anti-high-speed rail track movement)
Youth activities at leftist/ex-squat 

social centre

P3: CJD (Germany) ‘Autonomists’ Identity Politics of (fe-)male Muslims

P4: UAB (Spain) Active Neets
Young people involved in alternative 

building practices 

P5: UCP (Portugal)
Young people with risk and deviance 

pathways

Young gender activists

P6: UMB (Slovakia) NIOT (Not In Our Town) Returning young migrants 

P7: FYRN (Finland)
Intergenerational contests in the 

media city

Generational negotiations, social 

control and gendered sexualities

P9: UTARTU (Estonia) Young ex-offenders and recidivism Rural youth in Seto heritage region

P11: HSE (Russia)

Public morality and order activism

People living with HIV and HIV-activists in St. 

Petersburg and Kazan

LGBTQ scene (Petersburg)

Feminist scene (Petersburg)

P12: IPI (Croatia)
Varteks and White Stones (football 

supporters’ club

Zagreb Pride- LGBTIQ NGO

Total no. of cases 4 6 6 6



NAŠE PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE
a) Returning young migrants (Návrat mladých migrantov) – snaha o 

identifikáciu problémov, ktorým čelia mladí ľudia, ktorí sa po 
dlhodobejšom (minimálne ročnom) pracovnom resp. študijnom 
pobyte rozhodli pre návrat na Slovensko (konflikty generarčné, 
kultúrne, hodnotové, organizačné, iné...?) 

b) NIOT – Not in Our Town (Nie v našom meste) – zameranie na 
mladých ľudí aktívnych v občianskych platformách a 
regionálnych združeniach podporujúcich myšlienky ľudských 
práv, obrany demokracie, snahy o potláčanie radikalizmu, 
extrémistických a xenofóbnych prejavov v spoločnosti a pod.



Etika výskumu:

Informovaný súhlas: Respondent musí byť informovaný o projekte (zámer projektu, 

partneri, web stránka, mená výskumníkov)

Anonymizácia dát

Uloženie dát, ich spracovanie, využitie  (podrobný popis)



Dobrá skúsenosť:

1: „Myslieť o probléme netradične“ – prierezový pohľad na tému a 
zapojenie expertov z viacerých oblastí a pluralitnejšie použitie výskumných 
metód analýzy.

2: Kreativita v prezentácii výstupov : napríklad spolupráca s umeleckou 
školou, výstavy v rámci projektu.

3: Zapojenie lokálnych a národných expertov a stakeholderov do 
hodnotenia výskumu a do prípravy odporúčaní. 



Implementačný rozmer projektu

Kľúčová rola vo výskume patrí stratégiám, ktoré sa orientujú na to, aby 
do projektu zahrnuli: 

a) miestne komunity mladých 

b) ľudí a organizácie s rozhodovacími právomocami (decízna sféra), 

c) tých, ktorí sa venujú praktickej práci s mládežou

d) vedcov z odborov, ktoré sa zaoberajú štúdiom a výskumom 
mladých ľudí

NPPN – National Practice and Policy Network



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ 
http://www.promise.manchester.ac.uk/en/about-promise/

http://www.promise.manchester.ac.uk/en/about-promise/

