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Úvod  
 

Brožúra, ktorú držíte v rukách, predstavuje zhrnutie dvojročnej spolupráce na projekte s 

názvom DYBJI (Do your best - just invest!). Projekt sa venoval vzdelávaniu dospelých a 

zapojené organizácie ho realizovali v rokoch 2015 až 2016. Brožúra je určená pracovníkom v 

oblasti vzdelávania dospelých, ale aj širokej verejnosti. Obsahuje metódy, ktoré je možné 

použiť pri vzdelávaní rôznych cieľových skupín. Tieto metódy, cvičenia a nápady môžu 

poslúžiť ako základ a inšpirácia pri tvorbe Vašich vlastných vzdelávacích programov. V prvej 

časti brožúry predstavíme cieľové skupiny, s ktorými sme pracovali, a projektové tímy v 

jednotlivých krajinách. V druhej časti nájdete opis metód, ktoré organizácie použili pri práci. 

Čo sme sa naučili počas realizácie projektu, je obsahom záverečnej časti brožúry. 
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O projekte 
 

Projekt Do your best - just invest! (DYBJI) je projekt strategického partnerstva v oblasti 

vzdelávania dospelých medzi partnermi z Poľska, Rumunska, Slovenska, Španielska a 

Talianska. Všetci partneri pracovali na dvoch úrovniach.  

Na jednej strane sme na miestnej úrovni v rámci projektu pracovali so skupinami vybraných 

dospelých, a tým prispeli k zvýšeniu ich šancí participovať v spoločnosti a k zlepšeniu ich 

profesionálneho alebo osobného - rodinného života. Hlavným cieľom našej práce s dospelými 

bolo prostredníctvom workshopov zameraných na mäkké sociálne zručnosti zvýšiť ich šance 

uspieť na pracovnom trhu, zvýšiť ich spokojnosť s vlastným životom, zlepšiť ich jazykové 

zručnosti a s tým spojené možnosti trávenia voľného času. Každý z partnerov si zvolil inú 

cieľovú skupinu s inými potrebami, ktoré vyžadovali rozličný prístup, a tým aj rozličné metódy 

práce. 

Na druhej strane projekt predpokladal vzájomnú spoluprácu partnerov na medzinárodnej 

úrovni, spojenú s rozvojom pracovnej skupiny profesionálov, ktorí organizovali lokálne akcie. 

Predstavitelia týchto pracovných skupín sa zúčastňovali projektových stretnutí zameraných na 

budovanie medzinárodného partnerstva a výmenu skúseností. 
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Partnerské organizácie 
 

STRIM – Poľsko 
 

STRIM je mimovládna organizácia založená v roku 2001 v 

Krakove. Organizácia združuje ľudí, ktorí sa venujú aktivitám 

spejúcim k budovaniu otvorenej spoločnosti, zaujímajúcej sa o 

problémy mládeže, medzinárodné vzdelávanie a kultúru. STRIM 

vedie rad rozmanitých projektov v Poľsku a v zahraničí na témy 

kultúry a medzi kultúrneho vzdelávania. STRIM si kladie za cieľ 

rozvíjať národné a európske povedomie, pričom nezanedbáva 

ani to na regionálnej úrovni. Združenie iniciuje a podporuje všetky 

formy činnosti mládeže - organizuje školenia, semináre, 

konferencie, verejné podujatia, stretnutia a výmeny mládeže. 

Okrem toho je STRIM jednou z najväčších organizácií pracujúcich s programom Európska 

dobrovoľnícka služba v Poľsku. Bola zapojená aj do ďalších programov ako Leonardo da Vinci 

(organizovanie stáží) a Grundtvig (vzdelávanie dospelých).  

Združenie sa venuje najmä aktívnym mladým ľuďom. V rokoch 2011 až 2013 STRIM 

koordinoval projekt TEAM SPORIT v rámci projektu Grundtvig v spolupráci s organizáciami z 

Turecka, Francúzska a Španielska. Témou boli menšiny v jednotlivých krajinách. Táto 

skúsenosť bola dôležitá pre nazbieranie skúseností v práci s novými cieľovými skupinami a s 

organizáciami. Dôležitým poznaním pre STRIM bolo, že počas 24-mesačného projektu 

existuje možnosť veľa vecí zlepšovať, upraviť a najmä pozorovať dlhodobé výsledky projektu.  

V tomto projekte sa STRIM rozhodol realizovať projekt so skupinou znevýhodnených 

dospelých. So skupinami, ako sú napríklad slobodné matky, ľudia bez domova, osoby s 

nízkym sebavedomím a podobne. Vďaka našim predchádzajúcim skúsenostiam v práci so 

znevýhodnenými skupinami sme mali možnosť spoznať niektoré ich potreby, nazrieť do ich 

myslenia a identifikovať niektoré ich slabé stránky. 
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Mladiinfo – Slovensko 
 

Mladiinfo Slovensko je organizácia založená v roku 2010 so 

sídlom v Mlynskej doline v Bratislave. Inšpiráciou pre jej 

založenie bol dobrovoľnícky pobyt v macedónskej organizácii 

Mladiinfo (www.mladiinfo.eu) v rámci programu Európska 

dobrovoľnícka služba. Misiou Mladiinfo je pomáhať mladým 

ľuďom získavať skúsenosti a rozširovať ich obzory. Víziou je mať 

na Slovensku aktívnych mladých ľudí, ktorí vedia, aké možnosti 

sa im ponúkajú, a aktívne ich využívajú. Medzi primárne aktivity 

patrí informovanie o aktuálnych podujatiach na Slovensku a v zahraničí, ktoré sú dostupné 

mladým ľuďom. Mladiinfo zdieľa skúsenosti, rady a tipy pre mladých ľudí najmä v oblasti 

neformálneho vzdelávania. Hlavnými prostriedkami sú: Facebook stránka a skupina, emailové 

kontakty, účasť na podujatiach pre mladých ľudí, ako sú dni kariéry, festivaly a podobne, 

Mladiinfo kancelária na internáte Átriové domky v Mlynskej doline v Bratislave a web stránka 

mladiinfo.sk. Medzi ďalšie aktivity patrí: vysielanie slovenských dobrovoľníkov do zahraničia, 

koordinovanie zahraničných dobrovoľníkov v Bratislave pre neziskové organizácie, realizácia 

programov so zameraním na rozvoj jemných zručností, PR, marketing a leadership pre 

zahraničných (EVS) a slovenských (Learn and Travel) dobrovoľníkov. Každoročne pre 

mladých ľudí organizuje medzinárodné tréningy a výmeny pripravené mladými ľuďmi pre 

mladých ľudí na aktuálne spoločenské témy na Slovensku aj v zahraničí. Mladiinfo Slovensko 

je súčasťou európskej siete Mladiinfo, so sídlom v Ljubljane. 

 

  



6 

EIVA – Rumunsko 
 

EIVA je mimovládna organizácia založená v roku 2009, s cieľom 

podporovať a rozvíjať vzdelávacie, sociálne a kultúrne 

programy, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju 

komunity v duchu európskych hodnôt.  

 

Aktivity organizácie EIVA: 

 vzdelávacie aktivity pre deti, mládež i dospelých, 

 programy na podporu mládežníckych záujmov, 

 iniciatívy v duchu demokratických hodnôt a rešpektu k ľudským právam, 

 podpora mladých vstupujúcich na trh práce, 

 občianske vzdelávacie programy v spolupráci s verejnými inštitúciami, univerzitami, 

mimovládnymi organizáciami a inými súkromnými organizáciami, s cieľom podporiť 

dialóg, spoluprácu a komunikáciu  medzi mladými ľuďmi, 

 získavanie medzinárodných kontaktov a vzťahov v záujme mladých ľudí, 

 nadväzovanie partnerstiev pre projekty medzinárodnej spolupráce. 

 Organizáciu EIVA tvorí tím 6 osôb so skúsenosťami s dobrovoľníckymi programami 

(EVS, Mierové zbory) a tiež s medzinárodnými projektmi v oblasti mládeže a rozvoja 

organizácie. EIVA organizovala projekty financované v rámci programu Erasmus+, ako 

školenia, semináre, EVS. V spolupráci s inými organizáciami vytvorili vzdelávacie 

programy pre mládež a pracovníkov s mládežou.  

EIVA je súčasťou siete Youth Network, v rámci ktorej prispeli k implementácii projektu 

zameraného na rozvoj vzťahov a spolupráce v oblasti dobrovoľníckej práce medzi EÚ a 

Afrikou. (www.youthnetwork.pro). 

Na miestnej úrovni EIVA tím vytvoril: 

 Vzdelávacie programy pre mládež s použitím stolných hier ako nástroja pre rozvoj 

kľúčových kompetencií a zručností potrebných pre život (podnikateľské zručnosti, 

kritické myslenie a tvorivosť). 

 Kampane na podporu prevencie užívania nelegálnych drog medzi mládežou; 

 Partnerstvo na miestnej úrovni na podporu zdravých alternatív trávenia voľného času 

mládeže vo vidieckych oblastiach. 
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Vicolocorto – Taliansko 
 

Vicolocorto je nezisková organizácia so sídlom v meste Pesaro 

v Taliansku. Od roku 2006 pôsobí v oblasti neformálneho 

vzdelávania, interkultúrneho učenia a zúčastňuje sa programov 

medzinárodných mobilít. Organizácia sa zameriava na rozvoj 

miestnej komunity, aby posilnila úlohu tejto komunity pri 

budovaní talianskej občianskej spoločnosti. Vicolocorto 

spolupracuje s rôznymi inštitúciami, mimovládnymi 

organizáciami, verejnými a miestnymi úradmi, umeleckými 

skupinami atď. 

Členovia organizácie sa pravidelne zúčastňujú na školeniach a stretnutiach na zlepšenie 

kvality ich práce s dôrazom na inovácie a vývoj. V organizácii pracujú dvaja skúsení tréneri, 

ktorí predstavujú pridanú hodnotu organizovaným projektom a ich kvalite. 

V tomto projekte Vicolocorto nadviazalo spoluprácu s regionálnym centrom pre 

nezamestnaných. Venovali sa dospelým, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a zažívali ťažšiu 

rodinnú/spoločenskú situáciu. Cieľom bolo dlhodobo ich zapájať, počnúc na miestnej úrovni 

konverzačnými stretnutiami v anglickom jazyku a postupne ich podporiť, aby sa zapojili do 

krátkodobej medzinárodnej mobility pre dospelých. Od roku 2012 bola organizácia zapojená 

do niekoľkých projektov vysielania a hosťovania účastníkov s menšími príležitosťami.  
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Youropia – Španielsko 
 

Organizácia Youropía bola založená v januári 2009 s 

cieľom priniesť “Európu" bližšie k spoločnosti a propagovať 

základné hodnoty, ako je rovnosť a tolerancia. 

Má v úmysle podporovať sociálnu účasť tým, že podporuje 

model aktívneho a angažovaného občianstva. Koordinuje 

a organizuje projekty, ktoré podporujú výmenu skúseností 

medzi ľuďmi z rôznych kultúrnych prostredí, a to ako na 

miestnej, tak na medzinárodnej úrovni. 

Rozsah aktivít organizácie je široký a zahŕňa rôzne oblasti kultúry ako literatúru, umenie, kino, 

atď., ale aj iné prvky, ktoré formujú našu spoločnosť. 

Jedným zo základných princípov organizácie Youropia je uľahčiť začlenenie všetkých ľudí, a 

to v rámci organizácie a tiež v spoločnosti všeobecne. Preto rovnosť medzi ľuďmi, bez ohľadu 

na pohlavie, vek, zemepisný pôvod, náboženstvo, sociálne postavenie, fyzické alebo duševné 

schopnosti, je jedným z hlavných princípov činnosti tohto združenia. 

Ciele Youropie sú: 

 Poskytnúť príležitosti na neformálne vzdelávanie po celý život. 

 Prelomiť kultúrne bariéry a podporovať rešpektovanie všetkých druhov individuality. 

 Vytvoriť bezpečný priestor pre participáciu. 

 Podporovať komunitný rast s holistickým prístupom. 

Oblasti pôsobenia: 

ŠKOLENIA: Realizácia vzdelávacích (medzinárodných) projektov, pôsobenie ako školitelia a 

facilitátori pre iné subjekty.  

Škola voľnočasových aktivít: inštruktori a pedagógovia od roku 2010. 

DETI: Vedenie programu pre zladenie "rodinného a pracovného života", organizovanie 

workshopov, vzdelávacie aktivity a tábory v čase prázdnin. 

Participácia: Implementácia miestnych projektov a iniciatív najmä s ľuďmi s postihnutím a 

imigrantmi. 

Medzinárodný level: Podpora mobility a učenie prostredníctvom európskych programov. 

V súlade so svojím otvoreným prístupom, Youropia sa vždy snažila zaradiť ľudí s 

obmedzenými príležitosťami do svojej činnosti a od roku 2014 pracuje s dospelými so 

zdravotným postihnutím. Európska spolupráca v rámci tohto projektu poskytla organizácii 

rámec na zlepšenie vplyvu a udržateľnosti jej aktivít a predovšetkým rozšírila počet a profily 

skupín zapojených do jej sociálnej intervencie. 
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Pracovné skupiny  
 

STRIM - Poľsko  
 

Tím sme zostavovali s ľudí z rôznymi skúsenosťami, ktorých spája spoločný 

záujem. Konečný zoznam osôb, ktoré tvorili pracovnú skupinu, ktorá bola zodpovedná za 

implementáciu aktivít v Poľsku tvorili:  

 

Konrad Markiewicz - pedagóg, certifikovaný psychoterapeut, ktorý pracuje každý deň s 

rodinami, dospelými a deťmi, školiteľ - v projekte bol zodpovedný za aktivity v rámci mäkkých 

psychosociálnych zručností, asertivity, komunikácie, rodičovských zručností, kontakt s 

terapeutom. 

 

Dorota Skwarczewska - pedagogička, mediátor pre mládež v trestných prípadoch, niekoľko 

rokov pracovala v socioterapeutickom centre, kde riadila skupinové aktivity pre deti, mládež a 

dospelých. V súčasnej dobe sa podieľa na európskych projektoch. V projekte bola zodpovedná 

za aktivity spojené s mäkkými psychosociálnymi zručnosťami, asertivitou, komunikáciou, 

rodičovskými zručnosťami, a aktiváciou kariéry. 

 

Anna Nowak - pedagogička, pracuje v intervenčnom centre pre deti a mládež. V projekte bola 

zodpovedná za aktivity spojené s mäkkými psychosociálnymi zručnosťami, asertivitou, 

komunikáciou, rodičovskými zručnosťami, a aktiváciou kariéry. 

 

Irmina Czysnok - študentka sociálnej práce, v rámci projektu má na starosti aktivity spojené 

s mäkkými psychosociálnymi zručnosťami, asertivitou, komunikáciou, rodičovskými 

zručnosťami, a aktiváciou kariéry. 

 

Małgorzata Kubas - učiteľka angličtiny, v rámci projektu má na starosti jazykové aktivity. 

 

Monika Michałek - fyzioterapeutka, v rámci projektu má na starosti športové aktivity, spojené 

s aktívnymi spôsobmi trávenia voľného času. 

 

Taja Niewiara - absolventka art terapie, v rámci projektu má na starosti umelecké činnosti. 
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Mladiinfo – Slovensko 
 

Ondrej Mäsiar - spoluzakladateľ a predseda Mladiinfo Slovensko, má na starosti 

financie a záverečné správy, člen Výkonnej rady Mladiinfo International. V 

projekte bol aktívnym účastníkom sedení dramaterapie. 

 

Tatiana Mrugová - koordinátorka projektov v Mladiinfo Slovensko. V projekte aktívne 

pomáhala v cvičeniach dramaterapie a viedla workshopy zamerané na príležitosti pre 

dospelých v rámci programu Erasmus +. 

 

Dajana Dimitrieska - bývalá EVS dobrovoľníčka a externý projektový koordinátor Mladiinfo 

Slovensko. V projekte viedla workshopy na tému osobná značka a umiestnenie na trhu práce. 

 

Tomáš Vranský - sociálny pracovník pracujúci ako osobný asistent mladých ľudí s fyzickým 

znevýhodnením. Spolu s týmito mladými ľuďmi sa snažia o zlepšenie nevyhovujúcej situácie 

najmä v oblasti bývania a zamestnania. 

 

Patrik Krebs - arteterapeut, učiteľ, tlmočník a prekladateľ z angličtiny a španielčiny. 

Vyštudoval Akadémiu múzických umení v Bratislave, odbor herectvo, tiež študoval v Mexiku 

španielsky jazyk a mexické dejiny a na City College of New York anglický jazyk a riadenie 

procesu učenia. V súčasnej dobe vedie "Divadlo bez domova" v Bratislave, kde pôsobí ako 

režisér a arteterapeut. 

 

Uršula Kovalyk - sociálna pracovníčka, poetka, spisovateľka a dramatička, riaditeľka Divadla 

bez domova. 
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EIVA - Rumunsko    
 

Tím organizácie EIVA tvorili šiesti experti, ktorí priniesli relevantné skúsenosti z oblasti 

trénerstva, kariérneho poradenstva, sociálnej práce a inklúzie. Všetci sú zároveň aktívnymi 

členmi organizácie a zastávajú v nej rozličné pozície.  

 

Florin Bisca - tréner a poradca pre drogovo závislých. Mal na starosti nasledujúce témy: 

kariérne plánovane, dekorácie a origami, právne poradenstvo. 

 

Cristina Suciu - trénerka pre mládež a poradkyňa pre dobrovoľníkov, ktorí cestujú do 

zahraničia. Má bakalársky titul v odbore právnych predpisov. Mala na starosti workshopy o 

riešení konfliktov, dekorácie, remeslá, komunikačné zručnosti. 

 

Alexandra Venter - trénerka pre dospelých, má skúsenosti s podporou zraniteľných osôb a 

uchádzačov o zamestnanie. Má bakalársky titul v odbore financií, v tomto projekte robila 

školenia o finančných aspektoch a pracovnej zmluve. 

 

Cristian Babutau - tréner pre mládež a dospelých; so skúsenosťami so školeniami a 

mentorstvom pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania. Mal na starosti workshopy o 

komunikačných zručnostiach, sebahodnotení; o vývoji kariérneho plánu, ako rozvíjať 

sebazlepšovacie stratégie. 

 

Carmen Babutau - trénerka pre vzdelávanie dospelých; so skúsenosťami v poradenstve pre 

zraniteľných ľudí, dlhodobo nezamestnaných a uchádzačov o zamestnanie. Mala na starosti 

dizajn celého programu a úpravu agendy podľa vzdelávacích potrieb zistených počas 

workshopov. 

 

Amber Castanera - sociálna pedagogička, skúsená v pedagogickej animácii pre mládež i 

dospelých. Bola zodpovedná pri navrhovaní programu ručných prác a komunikačných 

schopností. 
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Vicolocorto – Taliansko 
 

Daniele Lucarelli - absolvent sociálnych vied a komunikácie, má viac ako 10-

ročné skúsenosti s prácou v interkultúrnom prostredí. V organizácii pôsobí 7 

rokov najmä v oblasti komunikácie a ako koordinátor krátkodobých projektov. V 

rámci tohto projektu mal úlohu koordinátora pre Taliansko. 

 

Laura Pierfelici - doktorandka pedagogiky, má dlhodobé skúsenosti v oblasti neformálneho 

vzdelávania pre mládež a dospelých ako nezávislý školiteľ. Je zakladateľkou organizácie, 

projektová manažérka a účtovníčka. V rámci tohto projektu bola zodpovedná za realizáciu 

miestnych aktivít: stretnutia a koordinácia miestnych partnerov, koordinácia tímu 

zamestnancov, príprava aktivít. 

 

Carolina Tenti - má titul z medzinárodnej spolupráce a ľudských práv, dlhodobé skúsenosti v 

oblasti doučovania a poradenstva pre rozvoj kariéry. V rámci tohto projektu pôsobila ako 

facilitátor najmä vo workshopoch zameraných na kariéru, pracovné pohovory a pracovné 

príležitosti v zahraničí. 

 

Stefano Bertuccioli - jazykový facilitátor s viacročnými skúsenosťami zo zahraničia. V rámci 

projektu bol hlavným facilitátorom anglických konverzačných stretnutí. 

 

Daniele Grassetti - špecialista na skupinovú dynamiku a facilitáciu skupiny, v tomto projekte 

zodpovedný za skupinovú dynamiku stretnutí. 

 

Chiara Boiani - má titul z pedagogických vied a žurnalistiky, v rámci projektu pripravovala 

obsah anglických konverzačných workshopov. 

 

Giulio Platamone - titul zo psychológie, venuje sa neformálnemu vzdelávaniu a skupinovej 

dynamike. V rámci tohto projektu bol hlavným facilitátorom workshopov o WordPress a 

blogovaní. 

 

Francesco Colonesi - titul z politických vied so špecializáciou na medzinárodné a Európske 

štúdiá. V rámci projektu bol zapojený najmä v prvej fáze workshopov o zahraničných krajinách 

a práci v skupine.   
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Youropia - Španielsko   
 

Pracovnú skupinu tvorilo sedem osôb. Počas projektu sa zmenili dvaja 

pedagógovia, ktorí pracovali s osobami s intelektuálnym znevýhodnením. 

Z tohoto dôvodu na tomto mieste uvádzame deväť mien. 

 

Simone Lucchi - pedagóg a tréner so skúsenosťami v navrhovaní a realizácii sociálno-

vzdelávacích projektov. Tréner medzikultúrneho dialógu a ľudských práv. (DYBJI Projektový 

koordinátor v Španielsku). 

 

Rebeca de Soignie - expertka na "spoločnosť a mládež", riaditeľka voľnočasových aktivít. 

(DYBJI koordinátorka projektu v Španielsku). 

 

Sara González Núñez - technička pre sociálnu integráciu, inštruktorka voľnočasových aktivít, 

študentka sociálnej práce. (DYBJI koordinátorka projektu v Španielsku). 

 

Marcos Campello - sociálny pedagóg; titul z filozofie. (DYBJI Team - "L'Arboleya", prvá fáza). 

 

Pablo González - inštruktor voľnočasových aktivít, inštruktor fyzických a športových aktivít. 

(DYBJI Team - "L'Arboleya", prvá fáza). 

 

Carina Donamaría - inštruktorka voľnočasových aktivít (DYBJI Team - "L'Arboleya", druhá 

fáza). 

 

Santiago Bertault -  inštruktor voľnočasových aktivít (DYBJI Team - "L'Arboleya", druhá fáza). 

 

Mª del Mar Romero García - expert na Vzdelávacie projekty a podnikateľskú kultúru. (DYBJI 

Team - "Asturias Acoge"). 

 

Marta Álvarez Alvarez - diplom z Business Studies (DYBJI Team - "Asturias Acoge").  

Okrem toho skupina mladých členov a dobrovoľníkov, ktorí sa príležitostne zúčastnili 

niektorých z aktivít, ktoré majú rozvíjať viac vzťahov medzi našimi cieľovými skupinami a 

miestnou komunitou a zvýšiť vplyv samotného projektu. 
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Cieľové skupiny  
 

STRIM – Poľsko 
 

Pracovali sme so skupinou žien vo veku od 29 do 45 rokov. Jednalo sa o matky, niektoré z 

nich slobodné, ktoré samy vychovávajú deti. Niektoré boli nezamestnané. Skupina sa 

zúčastňovala aktivít ako: kurzy anglického jazyka (každý týždeň), šport, starostlivosť o seba, 

rodičovské zručnosti, prezentačné zručnosti, kariérne poradenstvo, umenie a varenie.  

 

Počas projektu si účastníčky výrazne zlepšili jazykové zručnosti a prejavili záujem o 

pokračovanie aktivít aj po skončení projektu. Pozitívnym príkladom je účastníčka, ktorá si s 

našou pomocou našla stáž vo svojom odbore a následne dostala pracovnú ponuku. Iná 

účastníčka sa prihlásila na ďalšie štúdium. Pozitívne hodnotíme zlepšenie kompetencií 

účastníčok v oblasti komunikačných zručností, vzťahov, asertivity a sebavedomia.   
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Mladiinfo - Slovensko   
 

Na začiatku projektu sme pracovali so skupinou mladých nezamestnaných. 

Realizovali sme spoločne aktivity na témy: “Ako pripraviť životopis, ktorý vás 

predá na trhu práce”, "Ako písať motivačný list", "Tréning komunikačných zručností" a "Rolová 

hra - Ako sa pripraviť na prijímací pohovor a budovať svoju kariéru". Aktivity prebiehali bez 

ťažkostí, ale cieľová skupina bola príliš malá, takže po skončení aktivít sme cieľovú skupinu 

zmenili.  

Zamerali sme sa na náročnú cieľovú skupinu - ľudí bez domova a zdravotne znevýhodnené 

osoby. Začali sme sa spoločne stretávať a pracovať na rozvoji ich zručností, v spolupráci s 

Divadlom bez domova (www.divadlobezdomova.sk). Využili sme dramaterapiu. 

Dramaterapeutické cvičenia sú metódou, ktorá využíva divadelné prvky s cieľom uľahčiť 

osobnostný rast a rozvíjať duševné zdravie. Metóda využíva divadelný jazyk ako prostriedok 

získania možných alternatív, napríklad pri riešení konfliktov. Slúži tiež ako prostriedok na 

odstránenie predsudkov a xenofóbie. Reflektuje aktuálnu sociálnu situáciu a zároveň prináša 

prvky zábavy. S použitím tejto metódy majú herci možnosť preniesť na javisko osobné 

skúsenosti útlaku, napríklad zo života na ulici. Tento prístup vytvára pre zúčastnených 

možnosť rozpovedať svoj príbeh, riešiť problémy, vyjadriť svoje pocity a stanoviť si ciele. 

Výsledkom spolupráce bolo aktívne zapojenie tímu Mladiinfo do niekoľkých predstavení a 

skúšok.  Dramaterapeutické cvičenia zahŕňali časti ako úvodná rozcvička, tréningy 

konkrétnych zručností a boli vždy zamerané na dosiahnutie konkrétneho cieľa. Úvodná 

rozcvička pozostávala z fyzického a emocionálneho 

precvičenia, budovania dôvery aktivitami vo 

dvojiciach a cvičeniami na lepšie uvedomenie si 

vlastného tela. Účastníci spoločne vytvárali 

divadelnú hru, rozvíjali svoju tvorivosť, hravosť, 

schopnosť počúvať, zvyšovali si sebavedomie, 

schopnosť spolupracovať a vyjadriť skryté pocity. V 

ďalšom priebehu sme využívali metódu facilitácie, s 

cieľom vytvoriť pocit súdržnosti a intimity, a podnietiť 

zdieľanie pocitov. Nasledovali divadelné vystúpenia: Divadlo utláčaných, Platea a Bábka. 

Prostredníctvom vystúpení účastníci ukázali verejnosti príklady situácií zo svojho života v 

spoločnosti, v ktorej tvoria marginalizovanú skupinu. Na pódiu bolo vidieť ich osobnú 

skúsenosť s útlakom, so životom na ulici, s medziľudskými vzťahmi. Predstavenia boli veľmi 

emotívne, získali si empatiu publika a v mnohom otvorili divákom oči.  

http://www.divadlobezdomova.sk/
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Prostredníctvom dramaterapeutických cvičení herci posilnili svoje komunikačné zručnosti a 

vďaka vystupovaniu na javisku pred publikom sa im zvýšilo sebavedomie. Rovnako rozvíjali 

svoju kreativitu, pretože niekoľkokrát museli na scéne improvizovať, a to najmä vo chvíľach, 

keď sa do divadla zapojil človek z publika.  

Okrem dramaterapie sme v práci so skupinou 

použili aj ergoterapiu, nazývanú tiež pracovná 

terapia. Hlavným cieľom pri ergoterapii je rozvíjať 

sociálne zručnosti prostredníctvom pracovnej 

činnosti. Príležitosťou na použitie metódy bola 

požiadavka divadla revitalizovať tribúnu pre potreby 

nadchádzajúcej jesennej divadelnej sezóny. 

Účastníci sa tak mohli zapojiť do zmysluplnej práce, 

vidieť jej význam a svoj prínos k výsledku. Pre nás bolo dôležité ukázať účastníkom, že ich 

zapojenie je dôležité na dosiahnutie výsledku, že majú v spoločnosti miesto, a že robia niečo 

užitočné. Potešilo nás, že účastníci napriek svojim fyzickým limitom iniciatívne hľadali 

spôsoby, ako môžu čo najviac pomôcť. Všetkých účastníkov sa nám podarilo aktívne zapojiť. 

Na záver bolo vidieť hmatateľný výsledok práce, sprevádzaný všeobecnou spokojnosťou. Po 

aktivite nasledovala reflexia a diskusia. Vzájomne sme zdieľali pocity zo spoločných aktivít a 

hovorili o tom, ako môžu tieto ďalej ovplyvniť náš život. 

Vďaka novým kontaktom a priateľstvám z 

divadla sme dostali nový nápad na spoluprácu. 

V cieľovej skupine sme našli osoby so 

zdravotným postihnutím, ktoré prejavili záujem 

o pomoc v oblasti osobnostného rozvoja a 

kariérneho plánovania. Keďže tieto oblasti 

patria k témam, ktorým sa venujeme, rozhodli 

sme sa pripraviť nové aktivity. Realizované workshopy sa zameriavali na získanie nových 

zručností a na podporu hľadania ďalších príležitostí na vzdelávanie. Cieľom bolo tiež ponúknuť 

možnosti zamestnania šité na mieru. Súčasťou workshopov bolo aj predstavenie programu 

Erasmus+ a možností v rámci neho. Názvy jednotlivých workshopov boli: “Stanovenie 

osobných cieľov”, “Zdieľanie dobrovoľníckych skúseností”, “Otázky a odpovede”, “Osobná 

značka v on-line priestore”, “LinkedIn - dôležité miesto pre prezentáciu”, “Ako získať investora 

pre svoj nápad”, “Fundraising a konkrétne metódy”. Počas workshopov mali účastníci možnosť 

získať teoretické vedomosti a zároveň ich praktizovať medzi sebou, neskôr ich mohli využiť 

priamo v praxi.  
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EIVA - Rumunsko   
 

Cieľová skupina bola zložená z osôb vo veku od 25 do 50 rokov.  Účastníci boli dlhoroční väzni 

vo väznici Arad. Niektorí boli čiastočne negramotní. Všetci mali poruchy učenia sa. Školskú 

dochádzku predčasne ukončilo 90 % osôb a iba 10 % malo ukončených 10 tried vzdelávania. 

Pre tieto osoby nemá vzdelanie vysokú hodnotu. Skupinu vybralo vedenie väznice. Počas 

našich stretnutí sme sa pravidelne stretávali s 12 až 15 osobami. Na stretnutiach sa spolu 

zúčastnilo 30 osôb. Najväčšou výzvou bolo pre nás udržať účastníkov motivovaných.  

V priebehu aktivít sme program a metódy upravovali podľa potrieb účastníkov a ich úrovne 

porozumenia. Poskytovali sme im stálu podporu pri každom stretnutí, vypočutie a pomoc pri 

vzdelávaní, zvyšovaní sebavedomia a zlepšení sociálnych zručností.  

Hlavným výsledkom bol záujem o ďalšie vzdelávanie a objavovanie nových vecí. Účastníci si 

zlepšili komunikačné zručnosti, sebauvedomenie a kompetencie potrebné pre opätovnú 

integráciu do spoločnosti. 
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Vicolocorto - Taliansko  
  

Cieľovú skupinu, s ktorou sme počas projektu pracovali, tvorili 

nezamestnaní dospelí z provincie Pesaro (zahŕňajúca 3 významné 

mestá: Pesaro, Fano a Urbino). V spolupráci s úradom práce sme v rámci skupiny identifikovali 

dva hlavné problémy. Prvým z nich bola nedostatočná praktická znalosť anglického jazyka. 

Táto je v turistickej oblasti, akou je Pesaro, veľmi dôležitá. Množstvo pracovných pozícií v 

oblasti cestovného ruchu vyžaduje plynulé ovládanie angličtiny. Druhým identifikovaným 

problémom bola uzavretosť ľudí pred vonkajším svetom. Väčšina z nich nemala možnosť 

cestovať a objavovať svet. Aby sme zacielili na obidva problémy, zvolili sme dva prístupy. 

Jeden krátkodobý a druhý dlhodobý. 

 

V krátkodobom horizonte sme sa rozhodli zamerať na rozšírenie obzorov našich účastníkov. 

V priestoroch mestského kultúrneho centra a knižnice San Giovanni sme účastníkom umožnili 

získať znalosti o iných krajinách a kultúrach bez 

nutnosti opustiť Pesaro. Namiesto klasických 

prezentácií sme využili interaktívne metódy s cieľom 

aktivovať účastníkov. Obsahom našich spoločných 

stretnutí a diskusií boli témy ako každodenný život v 

danej krajine, sociálne otázky a podobne, s 

ohľadom na potenciálny záujem účastníkov odísť za 

prácou do zahraničia.  

V dlhodobom horizonte nás tešia dosiahnuté 

výsledky. Podarilo sa nám zorganizovať týždenné konverzačné kurzy angličtiny na úradoch 

práce v mestách Pesaro, Urbino a Fano, ktoré prebiehali v období január až máj 2016.  

Témy jazykových konverzácií sa zameriavali na reálne situácie na trhu práce, kde je potrebná 

znalosť angličtiny. V rámci každého stretnutia sa striedali 3 - 4 aktivity s cieľom naučiť sa novú 

slovnú zásobu, užitočné frázy a vyskúšať si konverzačné situácie. Vzdelávanie bolo 

organizované neformálne s prvkami gamifikácie, kde každý účastník mohol niečo vyhrať. 

Naším cieľom bolo tiež podporiť ich sebadôveru, ktorá je u dlhodobo nezamestnaných často 

nižšia.  

Účastníci boli vo veku medzi 25 a 50 rokov. Pravidelne sme sa stretávali so skupinou 8 až 10 

ľudí. 

Na účastníkoch sme pozorovali značné zlepšenia, ako napríklad zvýšenie sebadôvery a 

aktivitu pri hľadaní práce v Taliansku a v zahraničí. 

Účastníci aj úrad práce prejavili záujem o ďalšie pokračovanie stretnutí od septembra 2016. 
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Youropia - Španielsko   
 
Väčšinu našich účastníkov tvorili osoby so zdravotným znevýhodnením, 

ktoré sú združené v integračnom a podpornom centre s názvom 

"L'Arboleya". Skupinu tvorilo 20 osôb vo 

veku od 35 do 55 rokov z rôznych častí 

nášho regiónu (Asturias). Ich mentálne 

postihnutie im neumožňuje plné zaradenie 

do pracovného života. Z tohto dôvodu 

navštevujú centrum každý deň. Tu 

vykonávajú rôzne činnosti, ktoré sú 

zamerané na podporu ich duševných a 

fyzických schopností. 

V súlade s týmto prístupom, a podľa 

možností každého jednotlivého účastníka, sme sa zamerali na aktivity, ktoré znižujú ich 

sociálne vylúčenie a prispievajú k lepšiemu začleneniu do ich komunity.  

Druhú skupinu tvorili členovia združenia s názvom “Asturias Acoge”. Skupina pozostávala z 

10 osôb vo veku 28 - 56 rokov. Väčšinu tvorili ženy z Afriky a z krajín Latinskej Ameriky. Všetky 

boli ohrozené sociálnym vylúčením vzhľadom na svoju ekonomickú, kultúrnu a právnu 

situáciu. 
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Použité metódy a témy  
   

STRIM - Poľsko  
 
Integrácia 
Úvodné aktivity boli zamerané na integráciu skupiny. Cieľom bolo vzájomne 
sa lepšie spoznať tak, aby sa každý v skupine cítil dobre. Tréneri vybrali spoločné záujmy 
skupiny a zvolili spoločný cieľ. Táto časť bola dôležitá pre vytvorenie príjemnej atmosféry, 
spolupráce a vzájomného porozumenia. 

 
Spolupráca  
Ďalší tematický blok bol zameraný na spoluprácu v skupine. Hlavným cieľom bolo, aby si každý 
člen skupiny precvičil schopnosti pracovať v skupine, uvedomil si svoju úlohu v rámci svojej 
skupiny, naučil sa prevziať zodpovednosť, pomôcť a sledovať, či skupina pracuje správne. 
Účastníci vytvorili dobrú atmosféru, čo umožnilo získať optimálne výsledky v procese rozvoja. 

 
Financie 
Tieto činnosti mali skupinu oboznámiť so základnými pravidlami interpersonálnej komunikácie 
a javmi vyskytujúcimi sa v nej. Členovia sa naučili, ako otvorene a konštruktívne komunikovať, 
aké sú komunikačné bariéry a ako aktívne počúvať. Tieto workshopy vytvárajú možnosť pre 
lepšie fungovanie medziľudských vzťahov a budovanie nových kontaktov. 

 
Asertivita 
Workshopy o asertivite mali skupine predstaviť základné poznatky o sebavyjadrení pri 
kontaktoch s ostatnými a odlíšiť ho od submisívneho alebo agresívneho postoja. Skupina 
precvičovala, ako vyjadriť vlastné pocity a nezachádzať za hranice, ako vyjadriť svoj názor, 
kritiku, svoje potreby, priania, pocit viny. Tiež sa naučili, ako prijímať pozitívnu a negatívnu 
kritiku. 

 
Rodičovské zručnosti 
Workshopy boli zamerané na zlepšenie vzťahu rodič-dieťa. Školitelia pracovali so skupinou na 
budovaní rodičovskej autority, otvoreného a empatického vzťahu s dieťaťom, rozprávali sa o  
význame disciplíny a o podpore spolupráce a samostatnosti. 

 
Budovanie sebavedomia 
Workshopy sa sústreďovali na adekvátne sebahodnotenie členov skupiny, ich schopnosť 
identifikovať svoje silné a slabé stránky, schopnosť priznať si svoje chyby a nájsť motiváciu k 
sebazlepšovaniu. Skupina tiež hľadala zdroje, ktoré by im pomohli nájsť a posilniť ich 
postavenie na trhu práce a zlepšiť medziľudské vzťahy. 

 
Vzťahy v rodine 
Účastníci mali možnosť zúčastniť sa workshopov venovaných reflexii nad ich rodinnými 
vzťahmi. Cieľom týchto workshopov je zamyslenie sa nad situáciou v ich rodine, porozumenie 
konfliktom a dôvodom, prečo vznikli. Takáto úvaha môže viesť k pokusu pracovať na zmene 
a zlepšení rodinných väzieb. 
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Aktivácia kariéry 
Aktivity boli zamerané na posilnenie pozície účastníkov na trhu práce. Najskôr pracovali na 
písaní životopisu a motivačného listu, následne účastníci skúšali prezentovať samých seba a 
nakoniec sa snažili vytvoriť pracovný profil každého účastníka. Ten im má pomôcť opäť sa 
zaradiť na trh práce. Počas workshopu skupina posilnila pozitívne myslenie a prehľad o 
pracovných príležitostiach.  

 
Anglický jazyk 
Aktivity boli venované precvičovaniu komunikačných schopností, rovnako ako aj precvičovaniu 
písania, počúvania, gramatiky a slovnej zásoby. Počas dvoch rokov trvania projektu si 
účastníci osvojili základné zručnosti používania anglického jazyka natoľko, aby dokázali 
komunikovať každý deň v neformálnych a aj profesionálnych situáciách. 

 
Fitness 
Počas trvania projektu sme realizovali cyklus fitness workshopov, ktorý obsahoval najmä rôzne 
aeróbne cvičenia. Takéto cvičenia prispievajú k zlepšeniu pohybového aparátu, zdravia a 
psychologicko-fyzického stavu. 

 
Strečing 
Skupina participovala aj na činnosti, ako je strečing - čo je súbor fyzických aktivít, ktoré sú 
zamerané na naťahovanie svalstva a vedú k zlepšeniu prekrvenia pohybového ústrojenstva a 
dosiahnutiu jeho pohyblivosti.  

 
Zdravie a krása 
Účastníci programu sa zúčastnili aj workshopu, ktorý bol venovaný starostlivosti o krásu, telo 
a zdravý životný štýl. Toto stretnutie malo za cieľ zvýšiť povedomie o tom, čo je dôležité, ak 
chcú vyzerať dobre a zlepšiť si zdravie.  

 
Kurzy varenia 
Kurzy varenia sa organizovali dvakrát. Prvýkrát sa účastníci učili, ako pripraviť lacné a zdravé 
šaláty, ktoré by mohli ponúknuť nielen svojim rodinám, ale aj hosťom. Druhýkrát si účastníci 
vymenili svoje skúsenosti a získané zručnosti v príprave zdravých šalátov. 

 
Umelecké kurzy - decoupage alebo servítková technika 
Počas umeleckých aktivít účastníci projektu spoznali techniku zvanú decoupage. Táto 
technika pozostáva z lepenia vzoru, ktorý bol vystrihnutý z papiera alebo vreckovky, na 
špeciálne upravený povrch (prakticky každý povrch: drevo, kov, sklo, plast, keramika). 
Klasická decoupage pozostáva z lepenia vzoru z papiera a jeho pokrývania mnohými vrstvami 
laku, až v závere vyzerá ako namaľovaný. Týmto spôsobom skupina zdobila mnohé predmety 
na každodenné použitie. 

 
Rôzne umelecké aktivity 
Účastníci praktizovali rôzne výtvarné techniky, ako je maľovanie, kreslenie, grafy, rezanie, 
vyrábanie dekorácií a vianočných ozdôb. Aktivity boli prospešné nielen s ohľadom na získanie 
nových umeleckých zručností, ale aj z hľadiska trávenia času v uvoľnenej a pohodovej 
atmosfére. 

 
Právne poradenstvo 
Školitelia organizovali workshop zo základov práva, počas ktorého mohli účastníci získať 
praktické znalosti z oblasti dedičného práva, pozemkov, rodinného alebo občianskeho práva. 
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Mladiinfo - Slovensko   
 
Vzájomné spoznanie sa a budovanie dôvery 
Úvodné aktivity boli zamerané na vzájomné zoznámenie sa, prelomenie ľadov 
a budovanie dôvery medzi účastníkmi. Tréneri brali do úvahy fakt, že účastníci pochádzajú z 
rôznych prostredí a majú rôzne typy znevýhodnenia. Cieľom bolo vytvoriť príjemnú atmosféru 
a pracovný priestor. 
 

Základy dramaterapie 
Cieľom ďalších aktivít bolo zaviesť prístup dramaterapie, rozvíjať kreativitu a hravosť 
účastníkov a prebudiť v nich herecké sklony. Účastníci dostali za úlohu zahrať postavy, ktorými 
neboli v skutočnom živote. Tým sa snažili vcítiť do kože iných ľudí.   

 
Riešenie konfliktov 
Workshop mal účastníkov krok za krokom oboznámiť s témou konfliktov a ich riešením. 
Prostredníctvom cvičení a hrania rolí sa učili hľadať možnosti riešenia konfliktov a dosiahnuť 
ich vyriešenie. 

 
Budovanie dôvery vo dvojiciach 
V záujme zachovania dobrého ducha v skupine a neustálej motivácie, boli realizované aktivity 
na budovanie dôvery vo dvojiciach a na zlepšenie tímovej práce. V aktivite účastníci spoločne 
pracovali na umiestňovaní prekážok a ich prekonávaní. 
 

Cvičenie pre telo 
Účastníci objavovali sami seba a učili sa, ako dokážu ovplyvniť zmeny v sebe a v okolí. 
Uvedomili si, že sa môžu nachádzať v rôznych stavoch vedomia, a tiež diskutovali o tom, ako 
mať dôstojný a citlivý telesný kontakt s kolegami na javisku. 
 

Cvičenia sebauvedomenia 
Hlavným cieľom bolo posilniť sebauvedomenie účastníkov, aby vedeli prijímať efektívnejšie 
rozhodnutia vo svojom živote a vytvorili si okolo seba prostredie, ktoré viac vyhovuje ich 
potrebám. Tiež sme sa snažili pripomenúť im ich sny z detstva a objaviť ich skutočný potenciál. 
 

Precvičovanie aktívneho počúvania 
Aby sa predišlo nedorozumeniam v komunikácii, ďalší workshop bol zameraný na to, ako byť 
efektívnym poslucháčom, ako rozoznať, kedy komunikácia nefunguje, a ako to napraviť. 
Účastníkom sme pomohli identifikovať zručnosti, ktoré im pomôžu zlepšiť komunikáciu. 

 
Rozvoj sociálnych zručností (príprava na predstavenie) 
Použitím metódy “Divadlo utláčaných” herci a herečky hrali osobné skúsenosti s utláčaním, 
ktoré sa im počas života prihodili. Počas predvádzania mali možnosť zlepšiť svoju schopnosť 
komunikovať a zblížiť sa so skupinou a neskôr s publikom. 

 
Rozvoj predstavivosti a tvorivosti 
Prostredníctvom hrania rolí mali účastníci za úlohu vyriešiť malé úlohy podobné detským hrám. 
Cieľom bolo sústrediť sa na problém, spraviť rozhodnutie a plánovať. Aktivita bola zameraná 
na rozvoj kreativity a prípravu na predstavenie na javisku. 
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Medziľudské vzťahy - druhá časť, príprava vystúpenia 
Workshop nadväzoval na predchádzajúcu prípravu vystúpenia. Účastníci hovorili o svojich 
príbehoch, tentokrát bolo cvičenie zamerané viac na medziľudské vzťahy a vyjadrovanie 
pocitov. 
 

Rozvoj sociálnych zručností prostredníctvom ergoterapie 
V tejto aktivite účastníci pracovali na obnove divadelných kulís. Fyzická aktivita mala 
materiálny výsledok, ktorý účastníci mohli vidieť a cítiť sa ako súčasť tímu, a mohli vidieť 
dôležitosť ich účasti.  
 

Príležitosti pre dospelých v programe Erasmus+ 
Cieľom tejto aktivity bolo priblížiť našej novej cieľovej skupine príležitosti na osobný a 
profesionálny rozvoj, ktoré sú pre ňu dostupné.  
Chceli sme ich motivovať k aktívnej účasti, aby si mohli rozšíriť obzory a spoznať neformálne 
vzdelávanie. 

 
Ako nájsť príležitosť šitú na mieru? 
Tento workshop bol robený v nadväznosti na predchádzajúci seminár o programe Erasmus+. 
Na základe záujmov účastníkov im tréneri odporúčali a pomohli vyhľadať zdroje príležitostí a 
účastníci dostali rady ohľadom podávania prihlášok na školenia, prípadne prácu. 

 
Workshop kariérneho poradenstva (vytvorenie online životopisu 
pomocou nástrojov sociálnych médií) 
Cieľom tohto seminára bolo predstaviť účastníkom nástroje sociálnych médií a ukázať im, ako 
môžu byť pre nich užitočné v dnešnej dobe, keď žijeme v modernej a dynamickej spoločnosti. 
Diskutovali sme, aké sú ciele online profilu na profesionálnej sieti LinkedIn, ako prezentovať 
svoje zručnosti, znalosti v online CV, a tiež, ako prispôsobiť svoju klasickú papierovú verziu 
životopisu podľa účelu, na ktorý ho potrebujeme. 
 

Osobná značka v online priestore 
Vzhľadom na to, že naša skupina bola skupinou dospelých nezamestnaných, ktorí nevedeli, 
ako nájsť prácu a príležitosti, na posledných stretnutiach sme sa viac sústredili na budovanie 
ich online prítomnosti a na online prezentovanie sa pred potenciálnymi zamestnávateľmi. 
Cieľom tohto workshopu bolo zdôrazniť, že každý z nás je značka, že všetci sme v našej ceste 
jedineční. 
 

Prezentačné zručnosti - Ako správne prezentovať a osloviť 
investorov 
Tento workshop bol navrhnutý tak, aby zlepšil prezentačné schopnosti účastníkov. Zahŕňal 
základné oblasti: Ako plánovať prezentáciu - úvod a záver / ako sa pripraviť na otázky, ako 
vytvoriť vizuálne pomôcky (pracovali v PowerPoint) a ako ovládať svoj strach z hovorenia na 
verejnosti. Účastníci si nakoniec navzájom dávali spätnú väzbu a odporúčania.  
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EIVA - Rumunsko   
 
Zoznámenie 
V prvom workshope sa účastníci stretli s trénermi a diskutovali o cieľoch projektu, zmysle 
tréningu a výhodách spolupráce. Na zoznámenie sa tréneri používali rôzne zoznamovacie hry. 
Každý účastník mal príležitosť predstaviť sa a hovoriť o svojom živote a o očakávaniach 
spojených s projektom. Tréneri identifikovali nasledujúce záujmy cieľovej skupiny: ručné práce, 
maľovanie, gastronómia, umenie a dekorácie. 
 

Päť prístupov ako riešiť konflikty 
Workshop zameraný na identifikáciu prístupu účastníkov ku konfliktu. Tréneri prezentovali 5 
prístupov zvládania konfliktov. Účastníkom ukázali obrázky s krátkym popisom pre každý typ 
prístupu pri riešení konfliktov a tiež 2 až 3 konkrétne príklady životných situácií. Účastníci boli 
vyzvaní vybrať si svoj spôsob, ako sa vysporiadať s konfliktmi, a na konkrétnych príkladoch 
vysvetliť svoju voľbu. 
 

Pozitívny prístup 
Školitelia poskytli priestor na reflexiu výhod pozitívneho myslenia a vlastnej úrovne optimizmu. 
Pozitívny prístup k práci a sociálnej interakcii a jeho demonštrácia kolegom, priateľom, rodine 
je dôležitý aspekt života. Používala sa metóda myšlienkovej mapy na zachytenie hlavných 
myšlienok do vizuálnej formy.  

 
Motivačné citáty 
Motivačné citáty boli vytlačené na papierikoch, spomedzi ktorých si účastníci mohli vybrať. Po 
prečítaní všetkých citátov mali za úlohu vysvetliť, ako citát pochopili, a spojiť ho s nejakou 
situáciou z reálneho života. Ak sa im to nepodarilo, ostatní mali možnosť vstúpiť do diskusie.  

 
Pohľadnice 
Nadväzujúc na predchádzajúce cvičenie, účastníci si vybrali citát, ktorý vo forme pohľadnice 
pošlú svojim blízkym. Na výrobu pohľadníc mali k dispozícii farebné papiere, farebné obálky, 
štítky s textom, dekorácie a známky. 

 
Ručné práce: fľaše a vlna 
Účastníci sa počas troch stretnutí učili, ako zdobiť fľaše rôznych tvarov lepením farebných 
kúskov vlny. Na prvom stretnutí pracovali s malými fľašami a hrubou vlnou. Druhé stretnutie 
bolo o čosi náročnejšie a vyžadovalo viac trpezlivosti, dôraz na detail a kombinácie farieb. Na 
poslednom stretnutí školitelia poskytli obmedzené množstvo materiálov, aby sa účastníci 
naučili vopred plánovať, ako bude produkt vyzerať, aby sa naučili vyjednávať medzi sebou pri 
zdieľaní a výmene materiálov. Školitelia hľadali možnosti, ako predať finálne produkty. 

 
Origami 
Počas tohto workshopu sa účastníci naučili o origami a spôsoboch, ako ho využiť na učenie a 
terapiu. Počnúc jednoduchými vzormi, sa dostávali k zložitejším a naučili sa vytvoriť 3 typy 
modelov (srdce, kačka, kondor). Technika si vyžaduje sústredenie a trpezlivosť. Po vytvorení 
2 párov z jedného modelu ich pomenovali po rodine/priateľoch a opísali ich charakterové 
vlastnosti. Tréneri sa dozvedeli viac o ich sociálnej sieti. Nakoniec si z postavičiek vytvorili 
zábavnú farebnú komunitu. 
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Dekorácie 
Skupina si vyskúšala maľovanie malých drevených štipcov. Táto úloha bola náročná, pretože 
pracovali s malými predmetmi. Účastníci potrebovali byť trpezliví a zapojiť zručnosti s 
používaním štetcov a kombináciou farieb. 
 

Životopis 
Tréneri predstavili vzor životopisu, rozdelený do niekoľkých sekcií. Ku každej časti povedali, 
čo má obsahovať a prečo. Kto ho potrebuje a z akého dôvodu. Krok za krokom si prešli, kedy, 
prečo a ako ho spraviť a zlepšiť. Každý účastník dostal prázdny vzor životopisu a vyplnil 
chýbajúce informácie. Po vyplnení si životopisy navzájom hodnotili.   

 
Finančná gramotnosť 
Tento workshop mal za cieľ predstaviť niektoré základné finančné pojmy, užitočné v 
každodennom živote. Aby si účastníci mohli odpovedať na otázku “Čo znamená rozpočet?”, 
boli vyzvaní naplánovať výlet do zahraničia na určenú dobu, berúc do úvahy všetky informácie 
potrebné pre vytvorenie rozpočtu. Účastníčky sa naučili, ako čítať faktúry, bločky, a boli im 
predstavené základné online platobné metódy. 

 
Právne poradenstvo 
Workshop bol zameraný na dôležité informácie o pracovnej zmluve. Tréneri zdôrazňovali 
význam legálnej práce a diskutovali o náležitostiach zmlúv: právach a povinnostiach 
zamestnancov, o bezpečnosti pri práci, o opise pracovnej činnosti atď. 

 
Ako učiť skladať origami  
Jedna z účastníčok sa podujala naučiť skupinu, ako vytvoriť fotorámik z papiera. Bolo pre ňu 
výzvou byť stredom pozornosti a dávať ostatným inštrukcie, ako postupovať pri vytváraní 
dekorácie. Týmto spôsobom sme uplatnili metódu vzájomného vzdelávania a objavili, že každý 
človek má potenciál naučiť iných niečo užitočné.  
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Vicolocorto - Taliansko   
 
Poznaj Prahu a Českú republiku 
Workshop pozostával z dvoch častí, prvá bola prezentácia o krajine, 
spôsobe života v nej, a druhá bola interaktívna, kde sa účastníci zapojili do 
kvízu a v skupinkách debatovali o stereotypoch v Českej republike. 
 

Poznaj Nemecko, Švédsko a Poľsko 
V spolupráci s úradom práce tréneri rozprávali o troch krajinách a následne účastníci 
porovnávali jednotlivé krajiny, analyzovali stereotypy a debatovali o nich. 
 

WordPress a blogy 
Tento workshop bol venovaný téme WordPressu a ako s ním pracovať. Okrem prezentácie 
programu mali účastníci možnosť vytvoriť si svoju vlastnú testovaciu stránku.  
 

Konverzácie z anglického jazyka 
Workshop sa konal v exteriéri a bol zameraný na precvičovanie angličtiny a spoznávanie 
nových ľudí. Účastníci boli rozdelení do skupín, z ktorých každá diskutovala o inej téme. 
Postupne sa skupinky obmieňali. 
 

Objavte Poľsko a Portugalsko 
Workshop zahŕňal prezentáciu krajín z geografického, kultúrneho a ekonomického hľadiska. 
Preberal sa trh práce a možnosti zamestnania Talianov v týchto krajinách. V druhej časti 
účastníci v skupinách po anglicky diskutovali o daných krajinách a svojich osobných zážitkoch 
z ciest.  
 

Nemecko bez stereotypov 
Workshop predstavil Nemecko z geografického hľadiska, ale viac sa sústredil na to, ako 
história formuje životy ľudí vzhľadom na to, kde žijú. V skupinkách účastníci reflektovali na 
fotografie a články ľudí, ktorí vyrastali vo Východnom a Západnom Nemecku, pričom ich 
porovnávali a zdieľali svoje názory. 
 

Arménsko: minulosť, súčasnosť a budúcnosť 
Arménsko nie je veľmi známa krajina, geografické vyčlenenie trvalo trochu dlhšie aj pre 
historické zmeny hraníc. V meste Pesaro žijú dvaja Arménci, preto diskusia prebiehala spolu 
s nimi o živote a stereotypoch v tejto krajine. 
 

Zoznámenie 
Cieľom tohto seminára bolo vytvoriť tím s novými členmi skupiny. Po “zahrievacej” aktivite sa 
účastníci vzájomne spoznávali, mali možnosť precvičiť si slovnú zásobu pri predstavovaní sa 
a začať námety na ďalšie konverzácie. Tento workshop bol realizovaný trikrát (v mestách 
Pesaro, Urbino a Fano). 
 

Orientácia a príslušné pokyny  
Pesaro je v letnom období plné turistov a prostredníctvom tohto workshopu účastníci získali 
slovnú zásobu o pohybe v meste, orientácii, slovnú zásobu pýtania sa a udávania smeru, ktorú 
môžu využiť. Precvičovali ju pomocou hrania rolí. 
 

 
 



27 

Zamestnanie a trh práce 
Workshop bol na tému Povolania. V skupinách sa diskutovalo o vlastných predchádzajúcich 
skúsenostiach v zamestnaní. 
 

Ideálna práca - ako pracovať v zahraničí 
Workshop bol viac sústredený na medzinárodný trh práce a po zopakovaní špecifickej slovnej 
zásoby z predchádzajúceho stretnutia účastníci rozprávali o svojom ideálnom zamestnaní v 
zahraničí najskôr vo dvojiciach a následne pred všetkými. 
 

Angličtina v cestovnom ruchu 
Cieľom tohto seminára bolo podporiť účastníkov v rozvoji slovnej zásoby súvisiacej s 
cestovným ruchom a s gastronómiou, pretože väčšina pracovných príležitostí v meste Pesaro 
súvisí s pohostinstvom a cestovným ruchom. Účastníci mali tiež zdieľať svoje vášne, pocity a 
prezentovať to, čo sa im páči. 
 

Práca v oblasti gastronómie a príslušná slovná zásoba 
Účastníci si počas tohto workshopu ešte viac rozšírili slovnú zásobu k téme jedlo, pomocou 
hrania rolí predstavovali čašníkov a zákazníkov v reštaurácii. 
 

Pracovný pohovor v anglickom jazyku 
Tento workshop bol na tému Žiadosť o zamestnanie a pohovory. Účastníci získali základnú 
slovnú zásobu pre pracovný pohovor a naučili sa, ako sa prezentovať správnym a zaujímavým 
spôsobom. 

 

Žiadosť o zamestnanie a pracovný pohovor 
V druhej časti workshopov zameraných na pohovory si účastníci sami skúsili, aké je to 
byť v koži zamestnanca, ale aj zamestnávateľa na pohovore. Pozitívna spätná väzba 
od trénera a ostatných účastníkov im dala nový impulz sebavedomia. 
 

Dovolenka a cestovanie 
Cvičenie na rozvoj niekoľkých nových slov k téme dovolenka. Prostredníctvom práce v 
skupinkách účastníci simulovali plánovanie dovolenky. 
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Youropia - Španielsko   
 
Emočná inteligencia - znevýhodnení dospelí 
Po prezentácii projektu účastníkom sme začali niekoľkými cvičeniami, s cieľom vzájomne sa 
spoznávať. Začiatok práce na emočnej inteligencii: všeobecný úvod a vyjasnenie pojmov. 
Cvičenie “V koži toho druhého”: rozprávanie príbehov a náhľad na príbeh z perspektív rôznych 
postáv (cvičenie na empatiu). 
 

Uznanie vlastnej identity a rešpektovanie individuality - 
znevýhodnení dospelí 
Workshop o úcte k individualite a uvedomení si vlastnej identity. Na začiatku tím navrhol 
cvičenie na zmapovanie všetkých pocitov, ktoré účastníci zažili po celý deň (cvičenie v malých 
skupinách). Hlavným bodom tohto postupu bolo uvedomenie si vlastných pocitov a snaha 
podeliť sa o ne s ostatnými. Na záver bola vytvorená mapa pocitov pre celú skupinu 
účastníkov. 
 

"Ja a tí druhí" - znevýhodnení dospelí 
Cieľom cvičenia bolo poukázať na rozdiely a veci, ktoré ich spájajú, a ako s tým pozitívne 
narábať. (Návrat k predchádzajúcemu workshopu a k mapovaniu pocitov a vkusu.) Potom 
skupina začala pracovať na efektívnej komunikácii a na tom, ako poskytnúť spätnú väzbu: aké 
základné pravidlá treba dodržiavať a rešpektovať (ako požiadať o slovo, čakať, kým na nás 
príde rad, ako vyjadriť svoj názor a neuraziť tým iných, aktívne počúvanie, atď.). 
 

Prevencia konfliktov, riadenie a riešenie - znevýhodnení dospelí 
Účastníci sa učili, ako rozoznať konflikt, aké pocity pri tom máme a prejavujeme, a ako ich 
rozoznať (vlastné a u iných). Najskôr identifikovaním emócií na obrázkoch (od jednoduchších 
ku komplexnejším), následne dané emócie predvádzali pomocou improvizácie. Na záver 
pomocou hrania rolí predstavovali skutočné konflikty každodenného života v centre. 
 

V čom som najlepší? - znevýhodnení dospelí 
"Qué apostamos" je séria spolupracujúcich hier inšpirovaných španielskym televíznym 
programom, kde sa celebrity stavia, či súťažiaci splnia ich výzvu. Skupina účastníkov prešla 
rôznymi úlohami, kde museli nájsť svoj talent a schopnosť zvládnuť úlohu. Aktivita bola 
zameraná na tímovú prácu, vzájomnú podporu, sebavedomie, time manažment a na to, ako 
sa vysporiadať s neistotou. Cvičenie tiež ponúklo príležitosť reflektovať na kooperatívne učenie 
vs. kolaboratívne učenie. 
 

Mimoriadne správy! - znevýhodnení dospelí 
Účastníci mali možnosť prezrieť si noviny a časopisy a vybrať si najzaujímavejšie články a 
správy, z ktorých následne pripravili koláž. Koláže boli vystavené v miestnosti ako v galérii. 
Aktivita mala stimulovať ľudí so znevýhodnením k záujmu o to, čo sa aktuálne deje, a aby boli 
informovaní o udalostiach v ich okolí. Aktivita predstavovala akýsi prvý bod aktívnej účasti v 
spoločnosti. 
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Otázky životného prostredia - znevýhodnení dospelí 
Aktivita I: V skupine účastníci analyzovali environmentálny dopad ľudských aktivít na 
ekosystémy. Zamýšľali sa nad ich každodenným životom a akú oni zanechávajú ekologickú 
stopu. 
Aktivita II: Vrak lode: Simulácia, v ktorej účastníci stroskotali a majú prežiť na opustenom 
ostrove využitím rôznych už použitých materiálov. Spoznávali kreatívne metódy recyklácie a 
šetrenia energie. 
Aktivita III: Účastníci vytvorili niekoľko modelov ich ideálneho mesta vzhľadom na recykláciu, 
šetrenie energie a dopad na životné prostredie.  
 

Dnes sú voľby. Participácia a spoločenská zodpovednosť: 
demokracia a voľby  - znevýhodnení dospelí 
Pri príležitosti nadchádzajúcich celoštátnych volieb v krajine, sme vytvorili simuláciu volebnej 
kampane a demokratického volebného systému. Účastníci boli rozdelení do imaginárnych 
politických strán a mali za úlohu predniesť volebný program strán zahrňujúci všetky základné 
otázky ako vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, zamestnanosť, atď. Okrem diskusie na dané 
témy, aktivita bola zameraná na vodcovstvo, komunikáciu, vyjednávanie, prijímanie 
rozhodnutí. Po prezentácii všetkých volebných programov každý z účastníkov volil, a sčítacia 
komisia vyhlásila víťazov volieb, ktorí sa zaviazali program splniť. 
 

Migrácia: rozvoj medzikultúrnych kompetencií - znevýhodnení 
dospelí 
Pojem "migrácia" bol pre jednoduchšie pochopenie prezentovaný v najširšom slova zmysle. 
Zážitkové cvičenie, v ktorom účastníci cestovali do vymyslenej cudzej krajiny a mali prejsť 
cestou rôznymi testami, pomohlo účastníkom uvedomiť si problémy, ktorým migranti môžu 
čeliť. Na záver boli prezentované rôzne príklady migrácie a účastníci spoločne uvažovali o 
dôvodoch, ktoré ľudí k migrácii nútia. 
 

Deň s WordPress (3. máj) - znevýhodnení dospelí 
Workshop bol zameraný na rozvoj praktických zručností na návrh a vytvorenie novín. Účastníci 
boli rozdelení do tímov a mali prejsť aktuálne správy a pripraviť rozhovory, dotazníky, grafiky, 
obrázky a recenzie. Všetky materiály boli nakoniec zoradené do finálnej verzie novín. 
 

Budovanie tímu - migrantky 
Prezentácia projektu: Hlavné ciele, všeobecná štruktúra a medzinárodná spolupráca: Úvodné 
cvičenia na zoznámenie a teambuilding. Výstava ručne vyrobených kúskov oblečenia a krátka 
prezentácia materiálov, ktoré budú použité. Neformálny rozhovor o očakávaniach a obavách 
z projektu. 
 

Podnikanie: tvorba značky a uvedenie na trh - migrantky 
Pred prvým trhom sa dokončili niektoré produkty, odevy boli usporiadané a stanovila sa cena 
každej položky. Navyše, s pomocou zamestnancov a dobrovoľníkov, boli vytvorené špeciálne 
etikety a všetky odevy boli označené ako výrobky vlastnej značky. V tejto fáze projektu skupina 
začala prichádzať s novými nápadmi na podnikanie a predaj odevov. 
 

Interkultúrny veľtrh - migrantky 
Účasť na medzinárodnom veľtrhu na hlavnom trhovisku v meste Oviedo. Účastníčky mali svoj 
stánok, ktorý si samy vyrobili počas workshopov. Okrem predávania  výrobkov viedli aj 
workshopy o háčkovaní a pletení pre verejnosť. V tejto aktivite účastníčky pôsobili ako 
multiplikátori, čo im pomohlo s ich sebavedomím, osobnému rozvoju a dalo im motiváciu 
pokračovať v projekte a rozvíjať podnikateľské nápady. 
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Vzdelávanie vo vlastnej réžii - migrantky 
Tieto dve aktivity boli iniciované účastníčkami. Jedna sledovala video návody a sama vytvorila 
klobúky pre rodinu. Ďalšia si chcela vyskúšať, aké je to učiť, preto viedla niekoľko workshopov 
ako učiteľka. Učili sa ako prispôsobiť miery pre deti a dospelých a ako vytvoriť malé dekorácie.   

 
Nové techniky - migrantky 
Použili sme techniku zaobleného háčkovania na vytvorenie topánočiek. Účastníci sa mohli 
rozhodnúť, či ich chceli spraviť pre deti alebo pre dospelých. Aktivita bola veľmi vítaná, 
účastníčky uplietli po dva-tri páry pre rodinu a na predaj. Začali sme používať nový materiál, s 
ktorým sme doteraz nepracovali.  
 

Naša deka - migrantky 
Vzhľadom k tomu, že jedna z dobrovoľníčok pomáhajúca pri aktivitách mala malé dieťa, 
skupina sa rozhodla pre ňu vytvoriť jednu spoločné deku. Účastníčky využili všetky techniky, 
ktoré sa naučili a uháčkovali rôznofarebné štvorčeky, ktoré nakoniec zošili dohromady a 
vytvorili veľkú farebnú prikrývku.   
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Opis 20 použitých metód  
 

STRIM - Poľsko  

AKTIVITA: Asertivita 

Ciele: • Odovzdať účastníkom základné vedomosti o asertivite - schopnosti  
        vyjadrovania sa pri kontakte s inými ľuďmi. 
• Vzdelať účastníkov v oblastiach: ľudské práva, otvorenosť, vyjadrovanie  
        vlastných myšlienok a názorov, pocity, odmietnutie bez obáv, strach a  

            hnev. 
• Odovzdať účastníkom vedomosti na tému ako pracovať s tlakom skupiny. 

Trvanie 4 h 

Metódy • Prednáška 
• Diskusia 
• Skupinová práca 
• Brainstorming 
• Psychodráma 
• Kvíz 

Materiál • Písacie potreby 
• Tabuľa 
• Papiere 

Realizácia 

Téma  
 

Cieľ  Opis 

1. Vytvorenie 
zoznamu 
asociácií 

Úvod do 
asertivity. 

Líder sa opýta skupiny otázku: “Čo si predstavíte pod 
pojmom asertivita?” Na tabuľu zaznačí odpovede. 

2. Čo je to 
asertivita?  
 

Úvod do 
asertivity. 
  
  

Líder postupe predstaví: 
• Definíciu asertivita. 
• Model asertivity. 
• Spravenie ovplyvnené postojom: submisívne, 
        agresívne, asertívne. 
• Prečo sa správame submisívne, agresívne,  
        asertívne? 
• Čo takýmto správaním riskujeme? Líder predstaví  
        príklady. (Materiál pre lídra je v prílohe). 
• Účastníci rozpoznávajú rôzne druhy správania. 
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3. Rozpoznanie 
asertivity 

Rozpoznanie 
správania. 

Líder predstaví príklady submisívneho, agresívneho a 
asertívneho správania. Účastníci rozpoznávajú toto 
správanie.  

4. 
Brainstorming 
na tému “Ja 
mám pravdu” 

Rozpoznanie 
selektívnych 
práv. 

Líder predstaví účastníkom čo sú to zaručené práva.  
Každý má práva, ktorých by si mal byť vedomí a využívať ich. 
Líder požiada účastníkov dokončiť vetu: “Ako človek mám 
právo na…”. Účastníci vetu doplnia príkladmi práv. Líder 
môže skupine pomôcť. Odpovede účastníkov sa napíšu na 
tabuľu.   

5. Hodnotenie 
a názory –
skupinová 
aktivita 

Nácvik 
podávania 
spätnej väzby. 

Líder vysvetlí rozdiel medzi hodnotením (stereotyp, 
predsudok) a názorom. Účastníci môžu vyjadriť svoje názory 
a uviesť príklady. V nasledujúcej úlohy účastníci dostanú päť 
hodnotení a ich úlohou je zmeniť ich na názory. Spoločne 
analyzujú, čo vo svojich konverzáciách používajú viac. 
Nasleduje rolová hra, kde účastníci vyjadrujú svoje názory 
ale bez hodnotenia. Dôraz sa kladie na vety ako napríklad: ja 
to vidím inak, nesúhlasím s tvojim názorom, je to vec názoru 
a podobne. Na záver účastníci predvedú ideálnu modelovú 
konverzáciu.  

6. „Asertívne 
stratégie” – 
mini prednáška 
a nácvik 

Nácvik 
asertívnych 
stratégií. 

• „Metóda pokazenej platne” 
• „Od obsahu k procesu” 
• “Odloženie na neskôr” 

Hodnotenie 
(Čo bolo 
výsledkom? Čo 
fungovalo? Čo 
bolo náročné?) 

Aktivita prebiehala v dobrej atmosfére. Účastníci sa aktívne zapájali a zdieľali 
svoje skúsenosti. Téma bola pre skupinu zaujímavá. V téme sme sa z tohto 
dôvodu rozhodli pokračovať. 

Návrhy na 
zlepšenie 

Viac času sa mohlo venovať zdieľaniu reálnych situácií zo života účastníkov 
napríklad pridaním vhodných skupinových aktivít. 
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AKTIVITA: Komunikácia 

Ciele: • Predstaviť komunikačný proces a jeho definíciu. Objasnenie efektívnej  
        verbálnej komunikácie. 
• Rozpoznanie komunikačných bariér. 
• Opis vhodného komunikačného prostredia.  
• Aktívne počúvanie ako zručnosť. 

Trvanie 4 h 

Metódy • Prednáška  
• Diskusia 
• Skupinová práca 
• Brainstorming 
• Psychodráma 

Materiál • Písacie potreby 
• Tabuľa 
• Papiere 

Realizácia 

Téma  
 

Cieľ  Opis 

1. Obraz Aktivita 
zameraná na 
verbálnu 
komunikáciu.  

Účastníci pracujú vo dvojici. Jeden z účastníkov dostane 
papier, na ktorom je zobrazený geometrický obraz. Následne 
tento obraz verbálne opisuje svojmu partnerovi tak, aby ho on 
dokázal nakresliť. 

2. “Skrývačka” Cvičenie 
verbálnej 
komunikácie a 
budovanie 
dôvery. 

Účastníci sú rozdelený do trojíc. Jednému z trojice sú 
zaviazané oči. Druhý účastník má za úlohu ho bezpečne 
doviesť na dohodnuté miesto. Komunikovať smie iba 
verbálne. Tretí účastník je v úlohe pozorovateľa. 

3. Nedostatok 
pozornosti 

Cvičenie 
zameraná na 
rozpoznanie 
prekážok 
komunikácie.  

Líder predstaví príklady submisívneho, agresívneho a 
asertívneho správania. Účastníci rozpoznávajú toto 
správanie. 

4. Lalamburs Cvičenie 
neverbálnej 
komunikácie.  

Úlohou účastníkov je uhádnuť kód, ktorý predstavuje jeden 
člen skupinu pomocou gest. 

Hodnotenie 
(Čo bolo 
výsledkom? 
Čo fungovalo? 
Čo bolo 
náročné?) 

Aktivity zamerané na neverbálnu komunikáciu účastníkov zaujali a boli v ich 
priebehu aktívni. Väčší záujem mali účastníci o aktivity vo dvojiciach v porovnaní 
s aktivitami pred celou skupinou. Taktiež zdieľanie vlastných skúseností bolo pre 
nich jednoduchšie vo dvojiciach.  

Návrhy na 
zlepšenie 

Viac aktivít mohlo byť realizovaných vo dvojiciach.  
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AKTIVITA: Rozvoj rodičovských zručností 

Ciele: • Oboznámiť sa s metódami, ktoré pomáhajú vytvárať hlboké vzťahy          
            medzi deťmi a dospelými.  
• Precvičiť si schopnosť porozumieť pocitom dieťaťa.  
• Oboznámiť sa s metódami, ktoré pomáhajú stanoviť jasné pravidlá a   
         disciplínu.  
• Naučiť sa základná pravidlá komunikácie s deťmi.   
• Spoznať metódy riešenia konfliktov a oboznámiť sa so základmi  
         vyjednávania. 

Trvanie 4 h 

Metódy • Prednáška 
• Diskusia 
• Skupinová práca 
• Brainstorming 
• Psychodráma 

Materiál • Písacie potreby 
• Tabuľa 
• Papiere 

Realizácia 

Téma  Cieľ  Opis 

1. Prvé reakcie 
na emócie 
dieťaťa  

Nácvik 
rozpoznávania 
emócií dieťaťa.  

Účastníci dostanú inštrukcie s opisom emócií dieťaťa. Ich 
úlohou je nájsť vhodnú reakciu na opísané emócie. 

2. Aktivizácia 
dieťaťa 

Nácvik rôznych 
metód aktivizácie 
dieťaťa.  

Účastníci si v trojici rozdelia roly: dieťa, dospelý a 
pozorovateľ. Dospelý dieťa vyzýva k rôznym aktivitám s 
použitím rozličných metód. Cvičenie pokračuje diskusiou o 
najefektívnejších metódach. 

3. Ako 
ne/trestať?  

Reflexia na tému 
efektívne tresty. 
Rozdiel medzi 
efektívnymi a 
neefektívnymi 
trestami.     

Účastníci čítajú príbehy potrestaných detí. Nasleduje 
diskusia o motivácii rodičov a o ich pocitoch pri trestaní 
detí. Účastníci sa rozdelia do dvoch skupín. Jedna skupina 
sa vžije do roli rodičov, druhá do roly detí. Nasleduje 
prezentácia na tému efektívne tresty a iné postup. 

4. 
Komplikované 
situácie  

Hľadanie riešení 
dilem pri výchove 
dospievajúcej 
mládeže.  

Účastníci sa rozdelia do menších skupín. V týchto 
skupinách pripravia príklady zložitých situácií a dilem, 
ktorým čelia rodičia dospievajúcej mládeže. Ostatné 
skupiny majú za úlohy uvažovať nad riešeniami. 

Hodnotenie 
(Čo bolo 
výsledkom? Čo 
fungovalo? Čo 
bolo náročné?) 

Cvičenia vyvolali u účastníkov množstvo emotívnych reakcií. Účastníci 
diskutovali rôzne pohľady na východu a používané metódy. V závere sme sa 
zhodli na dôležitosti reflektovať pri výchove potreby dieťaťa a používané 
metódy. Jedna ideálna a univerzálna metóda výchovy pravdepodobne 
neexistuje. 

Návrhy na 
zlepšenie 

Bolo by vhodné pridať krátky úvod do vývojovej psychológie dieťaťa.  
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AKTIVITA: Profesia a kariéra  

Ciele: • Rozvoj sebavedomia a uvedomenia si svojich silných stránok s  
        cieľom uspieť na trhu práce.  
• Rozvoj prezentačných zručností.  
• Rozvoj zručností vo vyhľadávaní vhodných pracovných ponúk. 
• Príprava potrebných dokumentov – životopis a motivačný list.  
• Zvýšenie motivácie aktívne si hľadať prácu. 

Trvanie 4 h 

Metódy • Prednáška 
• Diskusia 
• Skupinová práca 
• Brainstorming 
• Psychodráma 

Materiál • Písacie potreby 
• Tabuľa 
• Papiere 

Realizácia 

Téma Cieľ  Opis 

1. Pohovor do 
zamestnania ako 
forma vlastnej 
prezentácie 

Nácvik 
zručností, 
potrebných 
pri pohovore 
do 
zamestnania.  

Cvičenie začína diskusiou o pracovnej ponuke. Účastníci 
spoločne analyzujú zverejnenú ponuku, formulujú 
očakávané otázky počas pracovného pohovoru. Diskutujú 
o rôznych formách prijímania zamestnancov. V druhej 
časti cvičenia si každý účastník vyskúša simulovaný 
pohovor. Počas pohovoru odpovedá aj na zložité otázky. 

2. Moje silné a slabé 
stránke a ich vplyv 
na kariéru 

Uvedomenie 
si vlastných 
silných a 
slabých 
stránok.  

Účastníci vzájomne diskutujú o svojich silných a slabých 
stránkach. Vypracujú pripravený dotazník k téme. 

3. Životopis Rozvoj 
zručností 
potrebných 
pri príprave 
životopisu.  

Účastníci vytvoria svoj životopis s podporou lídra a podľa 
pripraveného vzoru.  

4. Motivačný list Rozvoj 
zručností 
potrebných 
pri príprave 
motivačného 
listu.  

Účastníci vytvoria motivačný list s podporou lídra a podľa 
pripraveného vzoru. 

Hodnotenie (Čo bolo 
výsledkom? Čo 
fungovalo? Čo bolo 
náročné?) 

Účastníci sa aktívne zapájali avšak pri časti venovanej simulácii pohovoru 
do zamestnania sa prejavovali skôr nesmelo. V závere vyjadrili 
spokojnosť s vystúpením z vlastnej komfortnej zóny. 

Návrhy na zlepšenie / 
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Poznámky 

……………………………………………………………………......................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………......................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………......................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………......................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………......................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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Mladiinfo - Slovensko   

AKTIVITA: Zlepšenie vlastného vnímania a kooperácie v skupine prostredníctvom 
dramaterapie 

Ciele: • Lepšie porozumieť samému sebe a zlepšiť si obraz o sebe. 
• Zlepšiť interpersonálne zručnosti účastníkov s cieľom znížiť ich sociálne  
        vylúčenie a zvýšiť sebadôveru a pocit vlastnej hodnoty.  
• Predstaviť účastníkom dramaterepiu. 

Trvanie 2 h 

Metódy Autorom metódy Divadlo utláčaných (Theater of the oppressed) je Brazílsky 
divadelný režisér Augusto Boal. Autor pracoval s chudobnými obyvateľmi v 
getách mesta Sao Paulo. Metóda používa divadelný jazyk ako prostriedok 
hľadania alternatív napríklad pri riešení konfliktov. Používa sa tiež pri 
odstraňovaní predsudkov a xenofóbie. Reflektuje aktuálnu situáciu osoby. 
Herci majú možnosť preniesť na pódium osobnú skúsenosť s útlakom, so 
životom na ulici, s medziľudskými vzťahmi. 

Materiál • Drevené hudobné nástroje 
• Tabuľa 
• Papier a písacie potreby 

Realizácia 

Téma Cieľ  Opis 

1. Úvod Úvod do 
workshopu.  
 
Krátke vysvetlenie 
priebehu. 
 
Vzájomné 
spoznanie sa. 
 
Budovanie dôvery 
v skupine. 

Aktivita na zoznámenie s názvom „dialóg od chrbta“. 
Účastníci stoja otočení k sebe chrbtom. Za úlohu majú 
vyjadrovať rozličné pocity. Je to náročná úloha. Účastníci 
sa môžu cítiť bezradní a dokonca nahnevaní. Líder má 
dôležitú úlohu vysvetliť nedorozumenia v komunikácii 
a vyzdvihnúť pozitívne stránky komunikácie.  

2. Aktivity na 
zahriatie 

Rozvíjať aktívne 
počúvanie a 
spoluprácu. 
  
Vzájomné 
spoznanie sa 
prostredníctvom 
dramaterapie. 

Účastníci sa rozdelia do párov. Jeden z dvojice opisuje 
miesto kde býva a druhý kreslí na papier čo počuje. 
Následne sa úlohy vymenia. Kresby sú vystavené 
v miestnosti. Účastníci prichádzajú akoby do múzea. 
Nasleduje debata a snaha uhádnuť ktoré bývanie je 
koho. Účastníci si vyberú s ktorým obyvateľom by sa 
chceli stretnutí a pripravia na túto tému krátku rolovú hru. 
V závere účastníci zdieľajú svoje pocity. 
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3. Reflexia a 
záver 

 Diskusia vedená terapeutom.  

5. Moja vízia Definovať túžby a 
ciele účastníkov. 

Na úvod sú stanovené konkrétne túžby a ciele a SWOT 
analýza. Nasleduje práca s časťami SWOT analýzy 
a tvorba stratégií:  
1) WO – stratégia, ktorá minimalizuje slabé stránky 
a využíva príležitosti; 
2) ST – stratégia, ktorá využíva silné stránky 
s cieľom eliminovať ohrozenia; 
3) SO – stratégia, ktorá využíva silné stránky 
s cieľom maximalizovať príležitosti.  
Stratégie sa používajú po tom, ako sú stanované túžby a 
ciele. 

Hodnotenie (Čo 
bolo výsledkom? 
Čo fungovalo? 
Čo bolo 
náročné?) 

Skupinová dynamika bola na veľmi dobrej úrovni. Skupina bola rôznorodá 
a tvorili ju aj ľudia z rôznymi formami znevýhodnenia. Z tohto dôvodu bolo 
vysvetlenie niektorých častí náročnejšie. Nie s každým zo skupiny sa nám 
podarilo nadviazať rovnaký vzťah založený na vzájomnej dôvere. Nie každý 
porozumel zadaniu od začiatku. Viac krát sme sa museli vracať späť 
a odpovedať na otázky.  

Návrhy na 
zlepšenie 

Účastníci môžu byť rozdelení do menších skupín s ohľadom na ich rozdielnu 
skúsenosť.  
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AKTIVITA: Rozvoj sociálnych zručností prostredníctvom ergoterapie (pracovnej) terapie 

Ciele: • Podporiť samostatnosť a sebavedomie účastníkov.  
• Podporiť iniciatívu a kreativitu. 
• Vytvoriť priestor pre neformálne diskusie a vzájomné lepšie  
         spoznanie sa.  

Trvanie 4 h 

Metódy Ergoterapia (pracovná terapia) – použitie práce na zlepšenie sociálnych 
zručností. Účastníci sa aktívne zapojili do revitalizácie divadelného 
materiálu. Získali pocit dôležitosti a aktívneho zapojenia pri práci na jasnom 
a viditeľnom cieli. 

Materiál • Farba na drevo 
• Neopracované drevo 
• Opracované drevo, časti pódia 

Realizácia 

Téma Cieľ  Opis 

1. Revitalizácia 
v divadle 

Zlepšiť tímovú prácu 
medzi účastníkmi.  
 
Podporovať 
plánovanie a 
samostatnosť. 
 
Rozvíjať zručnosti 
pracovať s 
konkrétnym 
náradím. 

Účastníci spoločne s terapeutom a tímom Mladiinfo 
strávili dopoludnie spoločnou prácou. Cieľom bolo 
revitalizovať divadelný materiál, konkrétne časti 
pódia a rôzne kulisy. Práca prebiehala v príjemnej 
a priateľskej atmosfére. Každý sa zapojil podľa 
svojich schopností. Účastníci s telesným 
znevýhodnením sa najviac venovali maľovaniu 
dreva. Iný účastníci pracovali napríklad na úlohách, 
kde bolo treba použiť väčšiu fyzickú silu.  

Hodnotenie (Čo 
bolo výsledkom? Čo 
fungovalo? Čo bolo 
náročné?) 

Účastníci spolupracovali a vzájomne si pomáhali. Viditeľným výsledkom 
aktivity bola obnovená divadelná tribúna a ďalšie divadelné kulisy. S 
výsledkom boli účastníci spokojní. 

Návrhy na 
zlepšenie 

Aktivita prebiehala plynule a bez problémov. Niektorým účastníkom bolo 
pomerne teplo, pretože bol horúci slnečný deň a aktivita prebiehala na 
otvorenom priestranstve. 
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AKTIVITA: Kariérne poradenstvo s použitím tradičných metód a sociálnych médií 

Ciele: • Pomôcť účastníkom identifikovať vlastné kompetencie a zručnosti.  
• Pripraviť kvalitnú prezentáciu vlastných zručností pre potreby  
        pracovného trhu.   
• Vytvoriť priestor pre “nový začiatok”. Identifikovať slabé stránky  
        vlastného vzdelávania a skúseností a poskytnúť odporúčania pre  
        zlepšenie. 

Trvanie 2,5 h 

Metódy • Prezentácia 
• Diskusia, otázky a odpovede 
• Vytvorenie on-line profilov 
• Hodnotenie 

Materiál • Tabuľa and písacie potreby 
• Projektor 
• Notebook 

Realizácia 

Téma Cieľ  Opis 

1. Porozumieť významu 
prvého dojmu.  

Účastníci dostanú obrázky, na ktorých sú 
znázornené rôzne osoby. Následne vyberajú 
obrázky osôb, ktoré by pozvali na pracovný 
pohovor. Nasleduje diskusia a zdôvodnenie 
výberu. Dôraz je kladený na porozumenie 
dôležitosti prvého dojmu. 

2.  Poskytnúť pohľad na 
vlastné ja a na moje 
vnímanie spoločnosti. 

Účastníci sa na začiatok nakreslia a opíšu ako 
vidia samých seba. Aktivita pokračuje videom k 
téme. 

3. Vytvoriť on-line 
prezentáciu svojich 
zručností. 

Vytvorenie profilu na LinkedIn. Pridanie vhodných 
kontaktov z radov možných budúcich 
zamestnávateľov. 

Hodnotenie (Čo bolo 
výsledkom? Čo 
fungovalo? Čo bolo 
náročné?) 

Aktivita bola pre účastníkov zaujímavá. Na začiatku boli niektorí trochu 
skeptický pokiaľ ide o ich schopnosti, ktoré môžu ponúknuť na pracovnom 
trhu. Počas aktivity nenastali problémy, atmosféra bola príjemná a 
komunikácia bezproblémová.  

Návrhy na zlepšenie / 
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AKTIVITA: Workshop na tému prezentačných zručností  

Ciele: Pomôcť účastníkom prekonať strach z vystupovania na verejnosti a z účasti na 
pracovnom pohovore a pomôcť porozumieť argumentácii. 

Trvanie 2 h 

Metódy • Prezentácia 
• Diskusia 
• Skúška 

Materiál • Tabuľa a písacie potreby 
• Projektor 
• Notebook 

Realizácia 

Téma  
 

Cieľ  Opis 

1. Oboznámenie sa 
s vystupovaním 
na verejnosti a s 
jeho 
dôležitosťou.  

Prezentácia k téme.  

2.  Vysielanie 
efektívnych správ 
prostredníctvom 
postoja a moci. 

Účastníci sa na začiatok nakreslia a opíšu ako vidia samých 
seba. Aktivita pokračuje videom k téme. 

3. Vhodné 
správanie počas 
pracovného 
pohovoru. 

Rolová hra. Účastníci si vyskúšajú rolu uchádzača počas 
pracovného pohovoru a následne rolu zamestnávateľa, ktorý 
robí pohovor s uchádzačom. Všetci účastníci sa vystriedajú 
v obidvoch pozíciách. Pozorovaním ostatných účastníci vidia 
rôzne situácie, ktoré môžu počas pohovoru nastať.  

4. Hodnotenie. Diskusia o tom, čo sme sa naučili a čo bolo najužitočnejšie. 

Hodnotenie 
(Čo bolo 
výsledkom? Čo 
fungovalo? Čo 
bolo náročné?) 

Úvodná časť venovaná prezentácii a niekoľkým teoretickým konceptom nebola 
pre všetkých účastníkov zaujímavá. Časť, kde sa mohli aktívne zapojiť sa im 
páčila. 

Návrhy na 
zlepšenie 

Hneď na úvod začať s praktickými príkladmi s aktívnym zapojením všetkých 
účastníkov. Mať pripravené krátke rozcvičky, keď pozornosť účastníkov klesá. 
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EIVA - Rumunsko   

AKTIVITA: Sebapoznanie 

Ciele: • Uvedomiť si význam osobnostného a profesionálneho rozvoja ako aj  
        význam rozvoja podnikateľských zručností. 
• Poskytnúť nástroje každodenného plánovania. Rozvíjať schopnosť  
        rozpoznať a chytiť sa každodenných príležitostí.  

Trvanie 4 h 

Metódy • Úvod, prezentácia. 
• Urob prvý krok – facilitácia a diskusia. 
• Moja minulosť – diskusia. 
• Kto som, čo dokážem? Kvíz a skupinová práca. 
• Moja vízia - prezentácia. 

Materiál Vizuálne pomôcky, obrázky, ceruzky a papier.  

Realizácia 

Téma  
 

Cieľ  Opis 

1. Úvod Poskytnúť 
účastníkom 
program aktivít. 

Vyjasnenie očakávaní. Predstavenie programu. Určenie 
pravidiel. Osobné príbehy účastníkov a získané údaje budú 
použité len na vzdelávacie účely.  

2. Urob prvý 
krok 

Jasne 
formulovať prvky 
osobného 
príbehu cez 
otázky a 
odpovede. 

Účastníci identifikujú: 
1) Tlačiace (push) sily – obavy, strach, znepokojenie, úlohy, 
termíny a podobne. 
2) Túžby – predovšetkým inšpiratívne, ktoré motivujú a 
dodávajú človeku energiu. 
3) Otázky k téme osobnostného rozvoja. Aké sú vaše 
očakávania? 

3. Môj príbeh  Poskytnúť 
poučenia z 
konkrétnych 
životných 
situácií z 
minulosti. 

Účastníci na základe vlastných spomienok samostatne 
vypracovali zoznam svojich životných udalostí, významných 
ľudí a miest. Tieto následne prepojili s ohľadom na dopad na 
ich vlastný život.  
V ďalšej fáze účastníci identifikovali v akej etape života sa 
aktuálne nachádzajú – vzostup, vrchol alebo zostup. Na 
vizualizáciu bol použitý obraz dlhého vlaku s vagónmi na 
“ceste života”, ktorý ide raz hore, inokedy dole.  
Každý z účastníkov následne predstavil ”náklad” svojho vlaku 
a jeho vagónov. Ľudí (rodina, učitelia, kolegovia, susedia a 
podobne), miest (domov, škola, práca, väzenie). Brzdí tento 
náklad vlak? Alebo predstavuje pre vlak palivo, ktoré ho 
poháňa? Príkladom paliva môže byť dobré vzdelanie, 
zručnosti alebo postoje k životu. 
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4. Kto som a čo 
dokážem?  

Uskutočniť 
internú analýzu, 
ktorá pomenuje 
oblasti, ktoré je 
možné zlepšiť a 
odkryje 
príležitosti. 

Účastníci dostanú obrázok, ktorý následne analyzujú. Snažia 
sa vžiť do situácie osoby na obrázku a pomenovať: 
 
1. Silné stránky (S): pracovné skúsenosti; vzdelanie; 

technické zručnosti; vodcovské schopnosti; kontakty; 
zdravotný stav; vek a podobne. Silné stránky tvoria 
neoddeliteľnú súčasť našej osobnosti. Silné stránky 
môžeme využívať pri plánovaní. 

 
2. Slabé stránky (W): nedostatok vedomostí z určitej oblasti; 

nedostatočné porozumenie samému sebe; nejasné ciele; 
negatívne vlastnosti; málo zručností; nedostatok 
pracovných skúseností. Slabé stránky nám môžu 
sťažovať dosahovanie cieľov. 

 
3. Príležitosti (O): siete kontaktov; ďalšie vzdelávanie; 

pracovné príležitosti. Príležitosti ležia mimo nás. Môžeme 
ich aktívne využívať.  Môžu priniesť zmenu a ovplyvniť 
naše rozhodnutia. 

 
4. Ohrozenia (T): negatívne trendy v oblasti legislatívy; 

rôzne prekážky; diskriminácia; nezačlenenie do 
spoločnosti a nedostatok podpory. Ohrozenia sú externé 
a negatívne. 

5. Moja vízia Preniesť túžby 
do písomnej 
formy. Vytvoriť 
základ pre 
stanovanie 
cieľov. 

Účastníci pracujú na SWOT analýze. Sledujú nasledujúci 
postup: 

1) WO - minimalizovanie slabých stránok 
a maximalizovanie príležitostí; 
2) ST - využitie silných stránok na minimalizovanie 
ohrození; 
3) SO - využitie silných stránok na maximalizovanie 
príležitostí. 

Hodnotenie 
(Čo bolo 
výsledkom? Čo 
fungovalo? Čo 
bolo náročné?) 

Pri výbere metódy sme predpokladali, že účastníci sú schopní riešiť problémy 
a hľadať odpovede na stanovené otázky. Vybrali sme štyri obrázky, ktoré nám 
slúžili na predstavenie konceptov a facilitovanie ich porozumenia. Obrázky slúžili 
ako vzdelávací nástroj a viedli účastníkov cez sériu otázok k sebareflexii svojej 
minulosti a súčasnosti. Pre väčšinu účastníkov to bola prvá takáto skúsenosť. 
Tréneri aj z toho dôvodu upozorňovali na vzdelávací cieľ aktivity a jej prepojenie 
s reálnym svetom. Použitá bola diskusia, brainstorming a reálne príklady. 
Názory, nápady a vyjadrenia neboli hodnotené ako dobré alebo zlé. Účastníci si 
aktivitou viac uvedomili príležitosti vo vlastnom živote. Metódu môžu uplatniť 
v ďalších etapách života s cieľom lepšie sa rozhodovať. 

Návrhy na 
zlepšenie 

Účastníci môžu dostať ďalšiu podporu v práci s novými objavenými 
informáciami. Aktivita bola zameraná na rozvoj podnikateľského myslenia ako 
súčasti vlastného osobnostného a profesionálneho rozvoja. Efektivita tohto 
procesu závisí od motivácie účastníkov. Aktivita je efektívna, ak dokážeme 
účastníkov zaujať a poskytneme im dostatok času. 
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AKTIVITA: Moja cesta na pracovný trh – kariérny plán 

Ciele: • Oboznámiť sa s novými trendami a výzvami na pracovnom trhu. 
• Zladiť osobné preferencie, zručnosti a pracovné skúsenosti s  
         relevantnými ponukami trhu práce.   
• Spoznať klasické a nové zdroje vyhľadávania pracovných príležitostí. 

Trvanie 4 h 

Metódy Prezentácia a brainstorming 
Kariérny plán – brainstorming, individuálna práca 
Kartová hra – zámok z kariet 

Materiál kariérny plán, papiere a ceruzky, hracie karty 

Realizácia 

Téma Cieľ  Opis 

1. Úvod a 
program 

Porozumieť 
významu 
kariérneho 
plánovania 
a jeho 
adaptovanie na 
špecifický 
kontext 
a skúsenosti 
účastníkov. 

Aktivita začala predstavením vzdelávacích cieľov 
účastníkov. Toto je dôležitý krok v procese kariérneho 
plánovania po prepustení na slobodu. Ďalej sme účastníkom 
rozdali materiály, ktoré obsahovali detailnejší program 
aktivít. 
Na začiatok tréneri priblížili niektoré jednoduché príklady zo 
života. Napríklad aké je to pripravovať jedlo pre rodinu oproti 
pripravovať jedlo pre viac hostí. Úspech závisí od dobrej 
prípravy a plánovania. Je potrebné vziať do úvahy napríklad 
rozpočet, kvalitu potravín, potrebný čas na prípravu, 
reklamu a komunikáciu navonok, technické znalosti 
a zručnosti. Jedlo pripravené pre rodinu môže teoreticky 
zniesť určité nedostatky. Pri príprave jedla pre hostí sa 
predpokladá väčšia snaha o ich maximálnu spokojnosť, 
preto tento proces môžeme porovnať s ponukou pre 
platiacich zákazníkov.  
Diskusia ďalej pokračovala v podrobnejšom opise 
pracovného prostredia. Čo všetko je potrebné pre chod 
vlastného podniku, v zmysle zodpovednosti majiteľa alebo 
zamestnanca? Z toho vyplývajú aj povinnosti a práva pri 
výkone práce. 
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2. Kariérny plán Získať obraz 
o dôležitých 
zručnostiach, 
ktoré sú potrebné 
pre pracovný trh 
po prepustení na 
slobodu. 
  
  

Kariérny plán identifikuje všetky relevantné informácie 
o osobe, ako sú jej skúsenosti, zručnosti a záujmy pri 
nájdení vhodného povolania.  
Na úvod:  
A. 
- Osobné údaje ako meno, pohlavie, vek; 
B. 
- Aké sú moje hodnoty?  
- Krátky opis záujmov. 
- Zoznam kompetencií a zručností. Väčšina účastníkov mala 
nízke dosiahnuté vzdelanie a nedostatok zručností. Väčšia 
časť z nich bola zapojená do práce v rámci nápravného 
zariadenia. Jednalo sa o krajčírske práce a šitie tašiek.  
- Zoznam kľúčových kompetencií. Každý účastník zaškrtol 
určitý stupeň kompetencií, ktorý je potrebný pre určité 
povolanie. Vo všeobecnosti účastníci vyberali vysoký stupeň 
kompetencií. 
- Zoznam silných a slabých stránok. Pripomenuli sme si 
diskusiu z predchádzajúcej aktivity. V diskusii sme porovnali 
zručnosti a predpoklady a niektoré negatívne stránky 
osobnosti a to, ako tieto vplývajú na pracovný život. 

3. Stavba hradu Podpora tímovej 
práce. 

Príprava: 
Rozdelili sme účastníkov do dvoch skupín. Pripravili sme 
stoly, stoličky a karty. 
 
Inštrukcie: 
1. Každá skupina si sadne ku stolu. 
2. Každá skupina dostane aspoň 50 kariet. 
3. Úlohou je v obmedzenom čase (približne 10 minút) 
postaviť z kariet čo možno najvyšší hrad. 
4. Víťazom sa stáva skupina, ktorá postaví najvyšší hrad.   
 
Skupiny mali reflektovať proces budovania hradu 
a pomenovať prípadné problémy. Ako sa cítili keď sa ich 
hrad zrútil? Ako sa cítili, keď si uvedomili, že druhý tím 
dokázal postaviť vyšší hrad? Akú mali stratégiu pri výstavbe 
hradu? Ďalšie témy pre debriefing: práca v tíme, vytrvalosť, 
kooperácia, vyjednávanie, motivácia.  

5. Moja vízia Zdieľať túžby 
a ambície 
účastníkov. 

V ďalšom kroku účastníci skombinovali svoje silné a slabé 
stránky s príležitosťami a ohrozeniami podľa nasledujúcej 
schémy:  
1. WO - minimalizovanie slabých stránok 

a maximalizovanie príležitostí; 
2. ST - využitie silných stránok na minimalizovanie 

ohrození; 
3. SO - využitie silných stránok na maximalizovanie 

príležitostí. 
Stratégie je možné použiť po definovaní cieľov.  
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Hodnotenie (Čo 
bolo výsledkom? 
Čo fungovalo? 
Čo bolo 
náročné?) 

Prečo sme si vybrali práve túto metódu? Počas aktivity sme použili materiály, 
ktoré boli vytvorené univerzitou Vasile Goldis Arad v spolupráci so študentami 
na odbornej praxi. Tieto sme upravili pre potreby našej organizácie EIVA. 
Úprava mala za cieľ zjednodušenie materiálov tak, aby s nimi mohli pracovať aj 
negramotné osoby v našom prípade vo výkone trestu. Ponechali sme 
jednoduché kroky, ktoré vedú k nájdeniu kompetencií, ktoré sú potrebné pri 
výbere relevantného pracovného miesta. Účastníci boli počas aktivity 
sústredení a zapájali sa do skúmania pracovných príležitostí.  
Stavba hradu z kariet bola pre účastníkov zaujímavá a dynamická. Na začiatku 
sa zapojili všetci. Akonáhle nastali prvé problémy, napríklad pád hradu, niektorí 
účastníci sa rozhodli aktivitu ukončiť, nahnevali sa a vyrušovali ostatných. 
V záverečnej reflexii sme zhodnotili čo sa stalo a rozprávali sme sa 
o podobnosti aktivity s pracovným prostredím.  

Návrhy na 
zlepšenie 

Bola to plodná aktivita. Účastníci mali konkrétne návrhy a finalizovali svoje 
osobné kariérne plány.  
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AKTIVITA: Zvládanie konfliktov. 

Ciele: • Porozumieť konfliktom a spoločne ich definovať. 
• Pochopiť kroky vedúce k vyriešeniu konfliktu. 
• Spoznať komunikačné zručnosti relevantné pri konfliktoch. 

Trvanie 4 h 

Metódy • Prezentácia 
• Brainstorming  
• Otázky a odpovede 
• Reflexia a facilitácia 

Materiál Obrázky, papiere a ceruzky 

Realizácia 

Téma Cieľ  Opis 

1. Úvod Úvod ku 
konfliktom.  
 
 

Aktivita začala diskusiou a hľadaním odpovedí na otázku Čo 
je konflikt? 
Účastníci dostali opis bežných a dobre známych situácií zo 
života. Následne mali za úlohu vybrať si jednu situáciu a 
opísať okolnosti vzniku konkrétneho konfliktu.  
Účastníci postupne hovorili slová alebo slovné spojenia, 
ktoré sa im spájajú s konfliktami. Tréner tieto slová zapisoval 
na tabuľu do dvoch stĺpcov: pozitívne a negatívne. Cieľom 
bolo vytvoriť približne rovnako dlhý zoznam v obidvoch 
stĺpcoch. 

2. Definícia 
konfliktu 

Definovať 
konflikt.  

Test k téme. Test obsahoval 12 uzatvorených otázok, 
odpovedať bolo možné áno alebo nie. Každá z otázok bola 
vysvetlená a prediskutovaná, aby bolo zabezpečené jej 
porozumenie.  
Úvaha nad rôznymi definíciami konfliktu. Porovnanie dvoch 
navrhnutých definícií konfliktu. Účastníci si vybrali jednu 
z definícií a svoje rozhodnutie zdôvodnili. Navrhnutie 
vlastnej definície konfliktu. 

3. Dobrý alebo 
zlý konflikt?  

Porozumieť 
konfliktu. 

Reflexia v skupine – podstata konfliktu 
(konštruktívny/deštruktívny): diskusia účastníkov.  
 
Facilitácia: je konflikt zlý alebo dobrý? Účastníci opísali 
príklady konfliktov z ich života a ich dopad a dôsledky.  
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4. Kroky k 
riešeniu 
konfliktov 

Porozumieť 
rôznym 
prístupom ku 
konfliktu. 

Účastníci sa postupne oboznámili s rôznymi druhmi 
komunikácie a ako tieto môžu ovplyvniť konflikt. Venovali 
sme sa otázke kontroly v konflikte. Detailne sme vysvetlili 
rôzne situácii počas konfliktu ako napríklad: úplná kontrola 
verzus úplnú strata kontroly počas konfliktu; udržateľná 
verzus neudržateľná situácia; s uspokojivým koncom verzus 
s neuspokojivým koncom; s pozitívnym vplyvom na vzťah 
alebo bez vplyvu verzus s veľmi negatívnym vplyvom na 
vzťah. 
1. Priama komunikácia 
2. Vyjednávanie 
3. Mediácia 

  
Účastníci si mali pripraviť skutočný alebo vymyslený príbeh 
s riešením konfliktu pre každú z metód. 

Hodnotenie 
(Čo bolo 
výsledkom? Čo 
fungovalo? Čo 
bolo náročné?) 

Účastníci boli počas workshopu veľmi aktívni. Boli otvorení novým poznatkom. 
Pochopili, že konflikt je viac ako len stret rozdielnych názorov. Je to situácia pri 
ktorej je ohrozená jedna zo strán alebo sú ohrozené obidve strany (bez ohľadu 
na to či je hrozba reálna alebo nie). Aktivita bola dobrým prostriedkom k riešeniu 
konfliktov. 

Návrhy na 
zlepšenie 

Téma bola pre účastníkov aktuálna. Tréneri udávali celkové tempo s ohľadom 
na dynamiku skupiny a so zameraním na vzdelávací cieľ. Viac sme používali 
prezentáciu, brainstorming a facilitáciu a menej rolovú hru a simuláciu.  
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AKTIVITA: Management času 

Ciele: • Pochopiť zmysel času v našich životoch. 
• Porozumieť vzácnosti času. 
• Vyskúšať si prácu s časovými údajmi v cvičení. 

Trvanie 4 h 

Metódy • Prezentácia a brainstorming 
• Reflexia a facilitácia 
• Logická úloha 

Materiál Obrázky, post-it, fľaša, papiere a ceruzky 

Realizácia 

Téma  
 

Cieľ  Opis 

1. Aktivita 
tikajúce planéta 

Byť si vedomí 
rozdielov vo 
vnímaní času. 

Účastníci sa posadili do kruhu. Na zemi sme zobrazili hodiny 
a do stredu hodín umiestnili fľašu. Každý z účastníkov 
postupne fľašou zatočil. Po zastavení fľaša ukázala na rôzne 
časové obdobia napríklad včera, predvčerom a podobne. 
Účastníci rozprávali o udalostiach zo zvoleného obdobia. 
Aktivita bolo zameraná na pamäť, na vnímanie času a na 
spomienky na dobré, zlé alebo nudné časy.  

2. Kalendár Získať predstavu 
o význame času v 
našom živote. 
  

Aktivitu sme naplánovali na mesiac december. Je to obdobie, 
keď bilancujeme uplynulý rok a keď si dávame predsavzatia 
a tvoríme plány na rok budúci.  
Postupne sme si zapísali obdobia života, keď je naše 
vnímanie času rozdielne, napríklad v období detstva, 
dospievania, školy, športovej súťaže, cvičenia, zamestnania 
alebo zamestnávania, výkonu trestu odňatia slobody 
a podobne. Rozprávali sme sa o mnohých príkladoch 
dôležitosti času napríklad počas varenia, komunikácie, 
cestovania a podobne. 
Je pravdou je „čas všetko vylieči“? Ako sa postaviť k času, 
ktorý máme? Tréneri ďalej facilitovali proces porozumenia 
dôležitosti času a schopnosti uspieť v rôznych životných 
etapách. Čas je dôležitý a má nevyčísliteľnú hodnotu. Často 
nám uniká medzi prstami a nie sme schopný ho využiť 
efektívne.  
Čas by mal pracovať v náš prospech. Roky strávené vo 
väzbe nemusia znamenať stratený čas. Toto obdobie je 
možné aktívne plánovať. Sústredili sme sa preto na pozitívne 
stránky. Čas je pre nás externou a objektívnou realitou, 
napriek tomu máme možnosť využiť ho efektívne. 
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3. “To do list” Určenie si priorít.    Každý má schopnosť pracovať s časom efektívne. 
Účastníkov sme sa opýtali jednoduché otázky: 1. Čo 
očakávate od života? 2. Kde sa chcete dostať? 3. Na čo sa 
potrebujete zamerať? 
Prostredníctvom odpovedí sme získali základnú predstavu 
o cieľoch pre nasledujúcich 10 rokov. Následne sme otázky 
viac konkretizovali a plánovanie sme rozdelili na kratšie 
obdobia: päť rokov, budúci rok, budúci mesiac a skončili sme 
pri zajtrajšku. Plánovať môžeme začať okamžite. Je to veľmi 
priami spôsob dosahovania našich cieľov. 

4.  Matematická 
úloha 

Vyriešenie 
matematickej 
úlohy spojenej 
s časom.  

Na zľahčenie a spestrenie aktivity sme navrhli matematickú 
úlohu.  
Pri prípravu steaku potrebujeme na opečenie každej jeho 
strany jednu minútu. K dispozícii máme jednu panvicu. 
Môžeme na nej pripravovať dva steaky naraz. 
Ako môžeme pripraviť: 

• 4 strany steaku za 4 minúty, 
• 5 strán steaku za 5 minút. 

Úloha bola náročná a pri jej riešení sme pomáhali. Téma 
varenia bola pre účastníkov zábavná.  

Hodnotenie 
(Čo bolo 
výsledkom? Čo 
fungovalo? Čo 
bolo náročné?) 

Účastníci boli vo všeobecnosti aktívni i keď úroveň aktivity bola premenlivá. 
Program workshopu bol dobre vybilancovaný. Striedali sa hry, prezentácie 
a časti venované reflexii. Účastníci mohli prispievať s príkladmi a názormi. 

Návrhy na 
zlepšenie 

Nálada počas stretnutia bola dobrá. Účastníci si odniesli pozitívny postoj k 
vnímaniu času. 
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Vicolocorto - Taliansko   

AKTIVITA: Vzájomné spoznanie  

Ciele: Vzájomne sa lepšie spoznať a rozvíjať slovnú zásobu, ktorá je potrebná pri 
predstavovaní sa. 

Trvanie 2 h 

Metódy diskusia, frontálna výučba, skupinová práca 

Materiál pracovný list: ľudské Bingo, písanie potreby a tabuľa  

Realizácia 

Téma  Cieľ  Opis 

1. Úvod Vzájomne sa 
spoznať. Naučiť 
sa mená. 
Precvičiť si 
prezentáciu pred 
skupinou  
a aktívne 
počúvanie. 

Účastníci si vo dvojiciach kladú otázky s cieľom lepšie sa 
spoznať. Následne predstavia jeden druhého pred celou 
skupinou. 

2. Hra “Ľudské 
Bingo” 

Tvorba otázok. 
Lepšie vzájomné 
spoznanie sa. 

Každý účastník má kartičku z hry Bingo. Na kartičke je 
napísaná veta ako napríklad: „Varím vegetariánske jedlo...“.  
Následne účastníci hádajú, kto má čo napísané a uhádnuté 
mená si zapisujú na hrací plán. V súlade s pravidlami hry 
víťazí ten, kto ako prvý vyplní všetky políčka hracieho plánu.  

3. Skupinové 
diskusie  

Diskusia na 
náhodnú tému. 
Vyjadrovanie 
pocitov 
a názorov.  

Dvojice debatujú na náhodnú tému po dobu desiatich minút. 
Každý účastník môže hovoriť najviac päť minút.  
Debatuje sa vo väčších skupinách po štyroch až päť 
účastníkov. K témam je potrebné zaujať stanovisko, obhájiť 
ho a súhlasiť alebo nesúhlasiť s názormi druhých. Metóda 
veľmi dobre aktivizuje skupinu.  

4. Gramatika a 
výslovnosť   

Podpora 
správnej 
výslovnosti 
a gramatiky. 

Najčastejšie sa opakujúce chyby boli zvýraznené na tabuli 
a spoločne opravené.  
Frontálna výučba: účastníci nájdu chybu a opravia ju, čo je 
dobrý spôsob reflexie. 

Hodnotenie 
(Čo bolo 
výsledkom? Čo 
fungovalo? Čo 
bolo náročné?) 

Prvá aktivita prebehla veľmi úspešne. Účastníci boli motivovaní, stihli všetko 
včas, všetky aktivity sa realizovali tak, ako boli naplánované a vytvorili sme 
súdržnú skupinu pre ďalšie aktivity. Prekvapila nás dobrá úroveň znalosti 
anglického jazyka (napriek tomu že účastníci sa podceňovali). V hre Bingo chceli 
všetci zvíťaziť a preto behali a boli veľmi aktívni. Záverečná diskusia bola veľmi 
živá, plná nadšenia a pomerne hlasná s množstvom názorov. 

Návrhy na 
zlepšenie 

Zvážiť počet tém. Kvôli nedostatku času sme sa nevenovali všetkým témam so 
všetkými skupinami. Nepokladáme to ale za vážny problém.    
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AKTIVITA: Pracovný pohovor v anglickom jazyku (1. časť) 

Ciele: Rozvíjať slovnú zásobu, ktorá je užitočná počas pracovného pohovoru v 
anglickom jazyku. Podporiť vhodnú prezentáciu kandidáta počas pracovného 
pohovoru.  

Trvanie 3 h 

Metódy skupinová práca, frontálna výučba, plenárna diskusia  

Materiál pracovný list: slovná zásoba, tabuľa  

Realizácia 

Téma Cieľ  Opis 

1. Úvod Vzájomné 
spoznanie sa.   

Hra: “pravda-nepravda”. Každý účastník napíše o sebe na 
papier tri výroky – dva pravdivé a jeden nepravdivý. Ostatní 
účastníci sa pýtajú otázky s cieľom nájsť nepravdivý výrok. 

2. Slovná 
zásoba  

Rozvoj slovnej 
zásoby potrebnej 
pri pracovnom 
pohovore 
prostredníctvom 
hry.  

Hra s definíciami. Účastníci priraďujú k novým slovíčkam 
odpovedajúce anglické definície.  
Skupinová práca (3-4 účastníci). Účastníci v skupine 
diskutujú o najvhodnejšej definícii pre konkrétne slovo. 
Vzájomne sa pri tom môžu podporovať. Účastníci, ktorí 
ovládajú jazyk na vyššej úrovni, môžu pomôcť účastníkom 
s menšími znalosťami jazyka.  

3. Diskusia Oprava 
prípadných chýb 
v 
predchádzajúcej 
aktivite.  

Účastníci nahlas prečítajú slovo a k nemu priradenú 
definíciu. Ostatní účastníci poskytujú spätnú väzbu, 
prípadne navrhnú alternatívnu definíciu pre vybrané slovo.  
Plenárna diskusia. Každý z účastníkov sa môže vyjadriť 
k slovám a k ich definíciám. 

4. Gramatika a 
výslovnosť 

Oprava 
gramatiky a 
výslovnosti.  

Opakujúce sa chyby sa napíšu na tabuľu. Líder aktivity 
vysvetlí správne tvary.  
Frontálna výučba: Každý účastník má možnosť reflexie 
vlastného učenia sa a chýb. Poznámky z tabule sa môžu 
poznačiť do zošita. 
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Hodnotenie (Čo 
bolo výsledkom? 
Čo fungovalo? 
Čo bolo 
náročné?) 

Úvodná hra mala veľký úspech a účastníci boli motivovaní. Z tohto dôvodu 
trvala celá aktivita dlhšie ako sme plánovali. Časť venovaná novej slovnej 
zásobe a definíciám prebiehala bez problémov. Pre niektorých účastníkov boli 
ale niektoré slová relatívne náročné. Účastníci potrebovali na vyriešenie úloh 
viac času. Vzájomne si pri tom pomáhali – silnejší slabším.  
Do plenárnej diskusie sa zapojili všetci. Účastníci so slabšími znalosťami jazyka 
tiež predstavili svoje riešenia. Prípadné nejasnosti boli vysvetlené a na záver 
bolo všetko jasné.   
V záverečnej fázy líder poukázal na časté chyba a zvýraznil ich na tabuli. 
Väčšina účastníkov prejavila záujem zlepšovať sa a pýtali sa doplňujúce otázky 
z gramatiky a z výslovnosti.  
Účastníkom sa aktivity páčili, o čom nás presvedčila ich motivácia ako aj 
celková skupinová dynamika. 

Návrhy na 
zlepšenie 

Bolo by vhodné skrátiť úvodnú časť venovanú hre a získať tak viac času na 
nasledujúce aktivity. Viac času skupina potrebovala najmä kvôli rozdielnej 
úrovni ovládania jazyka. Bez predchádzajúcej znalosti ich jazykových 
vedomostí bolo náročné zostavovať jazykovo vyrovnané skupiny.  
Aktivita venovaná slovnej zásobe a definíciám obsahovala 30 slovíčok. To bolo 
pravdepodobne priveľa, aj s ohľadom na náročnosť definícií. Vhodné by bolo 
znížiť počet slovíčok alebo zjednodušiť definície.  
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AKTIVITA: Pracovný pohovor v anglickom jazyku (2. časť)  

Ciele: Rozvíjať slovnú zásobu, ktorá je užitočná počas pracovného pohovoru v 
anglickom jazyku. Podporiť vhodnú prezentáciu kandidáta počas pracovného 
pohovoru. 

Trvanie 2 h 

Metódy skupinová práca, frontálna výučba, plenárna diskusia  

Materiál pracovný list: časté otázky a užitočné frázy počas pracovného pohovoru 

Realizácia 

Téma Cieľ  Opis 

1. Úvod/Aktivita: 
Slovná zásoba 

Zopakovanie 
a prehĺbenie 
slovnej zásoby. 

Facilitátor pomohol pri zopakovaní slovnej zásoby 
z minulého stretnutia.  Účastníci spájali slová so skupín 
(podstatné mená, prídavné mená, slovesá, synonymá). 
Slová sa zapisovali na tabuľu. 
Spoločná diskusia o slovíčkach, ktoré si účastníci 
zapamätali. Slová sa zapisovali na tabuľu a rozdelili do 
skupín pre jednoduchšie zapamätanie. 

2. Slovná 
zásoba, 
hádanky 

Zopakovanie 
a prehĺbenie 
slovnej zásoby. 

Jeden z účastníkov si vybral náhodné slovo a opísal ho. 
Zvyšok skupiny mal za úlohu slovo uhádnuť.  
Skupinová práca (3-4 účastníci): Účastníci v skupine 
diskutujú o definíciách jednotlivých slov a pomáhajú si 
navzájom s učením. 

3. Prezentácia – 
Otázky a 
užitočné frázy 
počas 
pracovného 
pohovoru 

Naučiť sa 
užitočné otázky 
a frázy, ktoré sa 
používajú počas 
pracovného 
pohovoru formou 
rolovej hry. 

Účastníci dostali od facilitátora zoznam užitočných otázok 
a fráz aj s ich vysvetlením. Účastníci sa mali možnosť pýtať 
otázky. 
Frontálna výučba: účastníci získali informácie o úlohách 
v pracovnom liste, ktoré sa použijú v ďalšej aktivite. 

4. Rolová hra - 
pracovný 
pohovor 

Simulácia 
pracovného 
pohovoru 
a nácvik vlastnej 
pozitívnej 
prezentácie.  

Účastníci sa rozdelili na zamestnancov a zamestnávateľov. 
Po krátkej príprave predstavili pred ostatnými účastníkmi 
simuláciu pracovného pohovoru s použitím novej slovnej 
zásoby.  
Rolová hra je vhodná metóda ako podporiť samostatnosť 
a sebadôveru účastníkov. Je tiež vhodným pozitívnym 
a aktívnym zakončením stretnutia. Účastníci sa počas 
aktivity môžu sami alebo navzájom opravovať. 

Hodnotenie 
(Čo bolo 
výsledkom? Čo 
fungovalo? Čo 
bolo náročné?) 

Účastníkom sa páčilo hádanie slov ako aj rolová hra. Úspech aktivít bol najmä 
vďaka angažovanosti účastníkov a ich pozitívnemu prístupu. Do hádania slov 
sa na naše potečenie zapojili aj účastníci, ktorí boli doteraz skôr tichší 
a výraznejšie sa nezapájali. Výzvou bolo načasovať aktivitu, keďže skupiny 
chceli prejsť úplne všetky slová zo zoznamu. 

Návrhy na 
zlepšenie 

Menej slov na zozname slovnej zásoby. Na záver podrobnejší zoznam so 
všetkými opravenými chybami.  
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AKTIVITA: Gastronómia a cestovný ruch  

Ciele: Rozvíjať slovnú zásobu na témy jedlo. 

Trvanie 2 h 

Metódy skupinová práca, frontálna výučba, plenárna diskusia.  

Materiál tabuľa, papier, slovná zásoba 

Realizácia 

Téma Cieľ  Opis 

1. Úvod – 
gramatika 

Zhrnutie 
predchádzajúcich 
stretnutí 
a upozornenie na 
často sa vyskytujúce 
chyby.  

Učiteľ pomáha účastníkom pri identifikovaní a oprave 
často sa vyskytujúcich chýb.   

2. Slovná zásoba Oboznámiť sa so 
špecifickou slovnou 
zásobou z oblasti 
gastronómie. 
Podpora správnej 
výslovnosti.  

Účastníci priraďujú slová k ich definíciám. Následne 
pracujú v skupine po troch až štyroch na podobnej 
úlohe. Práca v skupine je vo všeobecnosti 
zábavnejšia. 

3. Obľúbený 
recept  

Vytvoriť recept. Účastníci si vyberú svoj obľúbený recept. S pomocou 
poskytnutej slovnej zásoby ho napíšu. Skupinová 
práca (3-4 účastníci) na spoločných receptoch a ich 
vzájomná prezentácia. 

4. Objednávky Oboznámiť sa 
s príslušnou slovnou 
zásobou. 

Slovná zásoba pre kuchárov. 

Hodnotenie (Čo 
bolo výsledkom? 
Čo fungovalo? Čo 
bolo náročné?) 

Viacerí účastníci meškali. Tento čas sme využili a s účastníkmi, ktorí boli 
prítomní. Domov sme odchádzali s receptom na tiramisu. 

Návrhy na 
zlepšenie 

Je možné zlepšiť management času a pouvažovať nad ďalšou užitočnou 
slovnou zásobou.  
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Youropia - Španielsko   
Cieľová skupina: Dospelí s intelektuálnym znevýhodnením. 

AKTIVITA: Emočná inteligencia, predchádzanie konfliktom, ich zvládanie a riešenie 

Ciele: • Lepšie porozumieť konfliktu (vrátane jeho emočnej dimenzie). 
• Vedieť identifikovať a pomenovať pocity počas konfliktu. 
• Získať a zdieľať nástroje, ktoré je možné vhodne použiť  
        v každodenných konfliktoch. 

Trvanie 2,5 h 

Metódy • Brainstorming  
• Tímová práca – identifikácia a prezentácia emócií 
• Divadelná improvizácia 
• Debriefing 

Materiál • Tabuľa a písacie potreby  

• Obrázky/fotografie zobrazujúce emócie  
• Obrázky/fotografie zobrazujúce rôzne konflikty 
• Kamera (voliteľné) 

Realizácia 

Téma Cieľ  Opis 

1. Príprava  Vytvoriť vhodné 
prostredie 
a predstaviť 
aktivitu 
účastníkom. 

Predstavenie aktivity a témy. Budeme hovoriť o konfliktoch 
s ktorými sa možno každodenne stretávame a o našich 
reakciách na ne. Predstavíme si stratégie ako predchádzať 
konfliktom alebo ako ich zvládať. Hlavný cieľ aktivity sa 
napíše na tabuľu. 

2. Vyjadrenie 
základných 
pocitov 

Naučiť sa ako 
identifikovať 
základné emócie 
a pocity.  
Nacvičiť si hlavné 
mimické výrazy a 
gestá, ktoré 
reprezentujú 
typické emócie. 

Účastníci sa rozdelia do skupín po 5 až 6 osôb. V závislosti 
od schopností skupiny, je možné, že každá zo skupín si 
bude vyžadovať aspoň jedného facilitátora. 
Každá skupina dostane niekoľko obrázkov, na ktorých sú 
osoby vyjadrujúce rôzne emócie. Je možné začať 
s jednoduchými emóciami (zobrazené napríklad formou 
kreslených postavičiek) a postupne prechádzať na 
zložitejšie, komplexné situácie, ktoré sú realistickejšie.  
Skupina má za úlohu identifikovať emócie, pomenovať ich 
a vyjadriť ich formou mimiky (20 až 30 minút podľa 
skupiny). 

3. Úvod do 
konfliktov 

Identifikovať 
jednoznačne 
konfliktné 
situácie. 
Uvažovať nad ich 
možnými 
príčinami 
a dôsledkami. 

Účastníci v skupine predstavia obrázky rôznych konfliktov 
a popíšu čo sa presne deje.  
Brainstorming o možných príčinách konfliktov a ako sa 
s nimi vyrovnať. 
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4. Divadlo na 
tému konflikt  

Analyzovať 
základné prvky 
konfliktu.  
Uvažovať nad 
alternatívnymi 
riešeniami 
vybraných 
konfliktov. 

Skupiny si pripravia krátku scénku, ktorá vyjadruje určitý 
konflikt. Scénka by mala jasne zachytiť podstatu konfliktu 
a mala by trvať do troch minút. V určitom momente scénka 
akoby „zamrzne“. Vtedy sú ostatní účastníci vyzvaní 
pomenovať čo práve vidia a tiež ako by bolo možné 
v takejto situácii postupovať. Následne skupina, ktorá hrá 
scénku dokončí a predstaví svoje riešenie. 
Na prípravu scénky treba vyčleniť dostatok času (asi 20 
minút). Samotné hranie aj s komentármi od ostatných 
účastníkov môže spolu trvať približne 10 minút. 

5. Debriefing Nájdenie 
prepojenia medzi 
aktivitou 
a reálnym 
životom s cieľom 
použiť naučené 
stratégie. 

Po odohraní všetkých scénok treba dostatok času venovať 
debriefingu (napríklad 30 minút). Rozprávať sa o 
súvislostiach medzi scénkou a reálnym životom 
účastníkov. Účastníci sú vyzvaní podeliť sa o ich stratégie, 
ktoré by za podobných situácií reálne použili. Túto časť je 
možné realizovať buď v menších skupinách alebo 
spoločne, v závislosti od skupiny a profilu účastníkov. 

Hodnotenie (Čo 
bolo výsledkom? 
Čo fungovalo? 
Čo bolo 
náročné?) 

Dopad aktivity na účastníkov bol pozitívny. Aktivita bola dynamická a pomohla 
zúčastneným lepšie porozumieť emóciám, s ktorými sa stretávajú počas 
konfliktov. 
Veľmi vhodným sa ukázalo pracovať s účastníkmi v menších skupinách, najmä 
počas scénok a diskusií. Každá skupina mala prideleného facilitátora 
a rovnako bola stanovená jedna osoba, ktoré dávala pozor na čas. 
Poznámka: Namiesto scénky môžu účastníci vytvoriť sochu/súsošie, ktoré 
reprezentuje konflikt. Diskutovať sa bude o interpretácii diela a o emóciách 
jednotlivých sôch. Týmto je možné ušetriť čas. 

Návrhy na 
zlepšenie 

Odporúčame sa téme venovať aspoň počas dvoch stretnutí. Po každej aktivite 
je dôležité vykonať debriefing a prepojiť aktivitu s reálnymi situáciami zo života 
účastníkov. 
Na úvod a na záver aktivity odporúčame poskytnúť účastníkom dostatok času 
na spoločné osobné rozhovory (napríklad 15 minút). Ukončenie by malo 
prebiehať v priateľskej atmosfére. 
Pred samotným začiatkom by bolo dobré zopakovať si témy predchádzajúcich 
stretnutí. Opýtať sa účastníkov čo si pamätajú, čo by zdôraznili. Toto môže byť 
dobrý spôsob ich aktivizácie pre novu aktivitu. 
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Cieľová skupina: Dospelí s intelektuálnym postihnutím. 

AKTIVITA: Voľby – aktívne občianstvo a zodpovednosť, demokratické procesy a 
volebný systém 

Ciele: • Porozumieť pojmom aktívne občianstvo a participácia. 
• Porozumieť dôležitosti politiky a volebného práva. 
• Pochopiť demokratické procesy a ich mechanizmus. 
• Rozvíjať sociálne zručnosti ako skupinová dynamika, líderstvo, 
komunikácia, vyjednávanie, rozhodovania a podobne. 

Trvanie 2,5 h 

Metódy • Úvodná prezentácia témy 
• Debata 
• Rozhodovanie prostredníctvom konsenzu 
• Rozhodovanie väčšinou  
• Tímová práca: brainstorming a argumentácia k politickým programom 
• Debriefing 

Materiál • Rôzne vizuálne materiály z predchádzajúcich volieb, referenda,  
      politickej kampane vo forme obrázkov alebo prezentácie. 
• Tabuľa a písacie potreby. 
• Grafy/infografika, ktoré analyzujú tému (napríklad vzdelávanie,  
      zdravotníctvo, zamestnanosť, rodová rovnosť) a ktoré sa umiestnia na  

           tabuľu. 
• Hlasovacie urny a hlasovacie lístky. 

Realizácia 

Téma Cieľ  Opis 

1. Úvod Vytvoriť vhodné 
prostredie 
a predstaviť 
aktivitu 
účastníkom. 

Krátky úvod do volebného systému a jeho významu. Na 
vysvetlenie niektorých súvislostí je možné použiť obrázky 
z volebných kampaní alebo z referend. 
My sme aktivitu realizovali pred voľbami a zamerali sme sa 
preto na aktuálne otázky a správy v médiách. 

2. Tvorba 
politického 
programu 

Zlepšovanie 
sociálnych 
zručností.   

Rozdeľte skupinu na dve politické strany a nechajte ich 
formulovať svoje názory na niektoré zásadné otázky 
týkajúce sa napríklad vzdelávania, zdravotníctva, 
zamestnanosti, rodovej rovnosti. 
Hlavné myšlienky zapíšte na tabuľu. Mali by vyjadrovať 
politický program a odpovedať na otázku „Čo robiť?“, aby 
sa zlepšila aktuálna situácia.  
Poznámka: V závere aktivity sa bude o rozhodnutiach 
skupiny hlasovať, preto v tejto fáze sa rozhodnutia môžu 
prijímať na základe diskusie a vyjednávania.  

3. Prezentácia 
politických 
programov 
a čas na 
otázky 

Zlepšiť 
komunikačné 
zručnosti 
a podporiť aktívne 
počúvanie.   

Každá skupina si spomedzi seba vyberie zástupcu, ktorý 
predstaví ich politický program. 
Skupiny by mali mať dostatok času na prípadné otázky 
a vysvetlenia. 
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4. Voľby a ich 
dôsledok 

Oboznámiť sa 
s volebným 
systémom. 
Porozumieť 
dôležitosti 
politických 
vyhlásení.  

Účastníci dostanú volebné lístky. Tieto sú odlíšené 
napríklad farbou ale logom politickej strany. 
Každý účastník odvolí vhodením hlasovacieho lístka 
vybranej strany do priloženej urny.  
Po odvelení nasleduje oficiálne sčítanie hlasov 
a vyhlásenie výsledkov volieb. 
Zástupca víťaznej strany ešte raz prednesie ich politický 
program a vysloví záväzok program naplniť. 

5. Debriefing a 
záverečná 
diskusia 

Nájdenie 
prepojenia medzi 
aktivitou 
a reálnym 
životom.  

Záverečný debriefing je dôležitým časom, kedy účastníci 
zdieľajú svoje dojmy z aktivity a pochopenie celého 
procesu. 
Ak je to v skupine vhodné, účastníci môžu zdieľať aj svoje 
osobné skúsenosti počas posledných volieb alebo 
referenda. 
Debriefing je možné uskutočniť v menších skupinách alebo 
spoločne. 

Hodnotenie 
(Čo bolo 
výsledkom? Čo 
fungovalo? Čo 
bolo náročné?) 

Aktivita nám umožnila venovať sa dôležitým predvolebným otázkam ako sú 
vzdelávanie, zdravotníctvo a zamestnanosť. Rovnako sme prostredníctvom 
aktivity mohli pracovať so skupinovou dynamikou a s témami ako sú líderstvo, 
komunikácia, vyjednávanie, rozhodovania a podobne. 
Náročné bolo vnímať niektoré nereálne návrhy. Na druhej strane boli časti 
venované reflexii a spoločným diskusiám veľmi hlboké a inšpiratívne. 

Návrhy na 
zlepšenie 

Reakcia niektorých účastníkov, ktorých program nebol zvolený, bola pomerne 
negatívna. K tejto téme by bolo možné pripraviť samostatnú aktivitu, ktorá by 
sa venovala napríklad zvládaniu stresu s cieľom účastníkov lepšie pripraviť. 
Pred aktivitou je veľmi dôležité si overiť, či majú všetci účastníci možnosť voliť. 
Aktivita môže ostať rovnako relevantnou a užitočnou ale niektoré časti budú 
prispôsobené novej situácii. 
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Cieľová skupina: migranti. 

AKTIVITA: Tvorba značky 

Ciele: • Rozvíjať podnikateľské zručnosti. 
• Vytvoriť logo a vybrať názov skupiny. 
• Podporiť súdržnosť v rámci skupiny.  
• Pripraviť uvedenie produktu na trh. 
• Predstaviť produkt na internete. 

Trvanie 2 h 

Metódy • Výber obrázku. 
• Príprava miest a prezentácie produktov. 
• Úvaha o cenách a ziskovosti produktu.  
• Brainstorming o marketingových stratégiách. 

Materiál • fotoaparát 
• menovky 
• farebná vlna  
• ceruzky 

Realizácia 

Téma Cieľ  Opis 

1. Výber 
obrázku 

Výber názvu 
a vizuálnej 
reprezentácie 
skupiny. 

Účastníci si zvolili obrázok, ktorý ich ako skupinu 
charakterizuje. Na výber mali z fotografií a rôznych tipov 
loga. V skupine sme mali účastníčky, ktoré mali určité 
ťažkosti so svojimi dokumentami. Preto na našich 
fotografiách skupiny boli iba ich ruky.  
Spoločne sme sa rozhodli vybrať si fotografiu, na ktorej boli 
zobrazené ruky a nazvať skupinu “Mano de Santo” (svätá 
ruka). 

2. Tvorba 
menovky 

Použitie názvu 
v menovke. 

Náš názov „Svätá ruka“ (Mano de Santo) môže evokovať 
náboženské predstavy. Preto sme sa rozhodli ho bližšie 
vysvetliť a tým pádom aj informovať o projekte. Na menovku 
sme umiestnili nasledujúci text:  
“Mano de Santo“ prináša šťastie alebo lieči. Názov je 
príznačný pre ľudí alebo predmety. My sme ho zvolili ako 
názov skupiny ľudí v rámci projektu „Do your best just 
invest“ (financovaný zo zdrojov Erasmus+). Počas projektu 
sa títo ľudia naučili háčkovať s cieľom získať dodatočné 
finančné prostriedky. Kúpou produktu si vážite ich prácu. 
Ďakujeme! 

3. Účasť na trhu Pripraviť stánok 
a rozdeliť úlohy. 

Trh trval dlhší čas, preto sme sa rozhodli pri stánku striedať. 
Produkty sme usporiadali čo možno najlepšie, aby boli 
dobre viditeľné. V závere trhu sme zorganizovali workshop 
na tému háčkovanie. Pred jeho uskutočnením sme 
prediskutovali a rozhodli o viacerých aspektoch workshopu 
(hlavná aktivita, materiál, zodpovednosť, rozdelenie úloh a 
podobne). 
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4. Rozhodnutie 
o cenách 

Umožniť 
účastníkom 
vytvoriť 
jednoduchú 
cenovú 
kalkuláciu. 

Účastníci spočítali cenu materiálu, ktorý použili a počet 
hodín, ktoré venovali šitiu. Následne na základe 
jednoduchej cenovej kalkulácie odhadli konečnú cenu 
produktu. 

5. Brainstorming 
o 
marketingových 
stratégiách 

Prezentovať 
produkty 
navonok.  

Účastníci boli vyzvaný uvažovať nad viditeľnosťou 
produktov s použitím zvolenej značky. Rozhodli sa produkty 
odfotografovať a fotografie zverejniť prostredníctvom 
internetu. Nasledovalo spoločné fotenie, kde účastníci 
a dobrovoľníci prezentovali vyrobené časti oblečenia.  

Hodnotenie (Čo 
bolo 
výsledkom? Čo 
fungovalo? Čo 
bolo náročné?) 

Zaujímavým bol pre nás proces, pri ktorom sme všetky rozhodnutia 
uskutočňovali spoločne. Podporovali sme tým súdržnosť skupiny. Účastníci 
spolu vyjednávali, vysvetľovali, uvažovali, čo reprezentovalo zaujímavé fázy 
skupinovej dynamiky. 

Návrhy na 
zlepšenie 

Niektorí účastníci nehovorili po španielsky. Aktivita prebiehala preto pomalšie 
a niekedy zložitejšie. Kvalitnejší výsledok by sme mohli dosiahnuť lepším 
plánovaním času a jazykových znalostí účastníkov. 
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Cieľová skupina: migranti. 

AKTIVITA: Spoločná prikrývka 

Ciele: • Zopakovať si rôzne techniky, ktorými sme sa počas projektu zaoberali. 
• Naučiť sa zošívať kusy látky v tvare štvorca. 
• Spoločne zhotoviť prikrývku, ktorá bude pozostávať z častí od  
         jednotlivých účastníkov.  
• Vytvoriť darček pre jedného z dobrovoľníkov. 

Trvanie 2 h 

Metódy • Vysvetlenie  
• Prezentácia  
• Šitie 

Materiál • Látky, vlna  
• Ihly 
• Nožnice 

Realizácia 

Téma  
 

Cieľ  Opis 

1. Úvod Podporiť kreativitu. Účastníci si vyberú kusy látky rôznych farieb a zvolia si 
vhodný steh. 

2. Zopakovanie 
stehov 

Zopakovať si stehy, 
ktoré sa účastníci 
naučili počas 
projektu. 

Účastníci si vyberú vhodný steh a začnú pracovať na 
látkach. 

3. Šitie Zhotoviť prikrývku 
(pre deti) 
z jednotlivých kusov 
látky. 

Látky sa spoja do jednej spoločnej prikrývky. 

Hodnotenie 
(Čo bolo 
výsledkom? Čo 
fungovalo? Čo 
bolo náročné?) 

Účastníci sa tešili, že môžu spoločne niečo hmatateľné a trváce vytvárať. Niečo, 
čo bude obsahovať malú časť od každého z nich. Aktivita bola vhodným 
zakončením projektu, pretože si účastníci mohli zopakovať čo sa doteraz naučili. 

Návrhy na 
zlepšenie 

Na aktivitu sme si mohli vyhradiť viac času, aby sme si ju mohli ešte lepšie 
naplánovať. 
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Poznámky 
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Čo sme sa naučili počas 
realizácie projektu? 
 

STRIM - Poľsko  
 

Tím STRIM pozostával zo 7 pracovníkov, kvalifikovaných pedagógov, 

terapeuta, študenta sociálnej práce, učiteľa anglického jazyka, fyzioterapeuta 

a magistra umení.  

Ich vzdelávací proces prebiehal na dvoch úrovniach.  

Po prvé, cieľom koordinujúceho tímu bolo monitorovať priebeh fungovania vo všetkých 

krajinách zapojených do projektu, byť v pravidelnom kontakte so všetkými partnermi, 

monitorovať ich plány, pokrok a naplnenie úloh, reagovať v prípade nenaplnenia cieľov a priorít 

projektu a nastaviť pravidlá a podmienky medzi všetkými aktérmi.  Rovnako ich úlohou bolo 

dohliadať na rozpočet projektu a jeho čerpanie. Z tohto dôvodu projekt vyžadoval ich zapojenie 

ako po medziľudskej stránke tak aj po stránke vodcovskej. Projekt im pomohol rozvinúť 

kompetencie v týchto oblastiach. Rovnako však boli schopní čeliť problémom spôsobených 

počas koordinovania, čo sa stalo rovnako cennou skúsenosťou, ktorá vychádzala z napĺňania 

konkrétnej roly v projekte. Občas napĺňanie tejto úlohy bolo spojené s frustráciou, čo mohlo 

byť výsledkom skutočnosti, že v rozsahu projektu neboli schopný naplniť medzinárodné akcie 

spojené so vzdelávaním alebo vďaka skutočnosti, že sa nemohli osobne stretnúť s partnermi 

projektu (medzi medzinárodnými stretnutiami) a tak realizovať jednu z dôležitých súčastí 

projektu.  

Avšak aj napriek tomu to bol veľmi poučný proces pri koordinujúci tím. Nielenže získali nové 

skúsenosti spojené s realizáciou tak veľkého projektu, načerpali aj kľúčové informácie o 

metódach partnerov, čo môže z dlhodobého hľadiska zvýšiť kvalitu ich budúcich projektov. 

Druhá úroveň vzdelávania boli skúsenosti nadobudnuté prípravou a napĺňaním 

cvičení/aktivít/workshopov pre cieľovú skupinu. Počas projektu vystavali stabilný tím ľudí, ktorí 

vykonával aktivity s väčšími a s menšími skupinami (v závislosti od predmetu) po dobu dvoch 

rokov. Vzniknutá stabilita a spolupráca viedla k vzájomnej dôvere a k väčšej efektivite 

plánovania. 

Vnútorná spolupráca pracovnej skupiny pomohla vytvoriť sieť profesionálov, s ktorými budú 

schopný pracovať i naďalej. Spolupráca členov pracovnej skupiny s cieľovou skupinou 

ovplyvnila tvorbu nových metód a stratégií práce so skupinou. Dôsledkom tejto skutočnosti 

bolo, že cieľová skupina nebola veľmi stabilná a často vznikali problémy s dochádzkou a 
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systematickou participáciou. Toto ich primälo zmeniť stratégiu aktivít a použiť novú, viac 

atraktívnu formu práce s účastníkmi projektu. 

To naštartovalo a posilnilo zručnosti spojené s kreativitou a flexibilitou. Pri práci so skupinou 

vždy treba brať do úvahy, že je úzko spojená so skupinovou dynamikou, ktorá je prirodzenou 

súčasťou, najmä v prípade dlho spolupracujúcich skupín. Preto mohli pozorovať, že po fáze 

integrácie a bežnej podpory, skupina prišla do malej krízy, čo viedlo k zníženiu participácie a 

redukcie motivácie. V tej chvíle sme sa rozhodli, že je nevyhnutné zmeniť prístup k našej 

cieľovej skupine, rovnako sme zmenili metódy a začali ponúkať aktivity atraktívnejšou formou. 

Práca v časovom rozmedzí dva roky ponúka možnosť pozorovať, uvedomiť si kľúčové 

elementy a posilniť pozitíva, rovnako ako eliminovať negatíva. Dlhodobé akcie dovoľujú byť 

flexibilný a konštruktívne vyvodzovať závery. 

Toto viedlo k zvýšeniu kvality napĺňaných úloh. Okrem získavania a zlepšovania zručností, 

ktoré nám pomohli lepšie manažovať skupinu, efektívnejšie plánovať, realizovať akcie a 

celkovo byť oveľa zdatnejší s prácou v skupine, kľúčovým elementom našej práce sa stala 

energia účastníkov a pozorovanie ich vývoja počas dvoch rokov. Každý účastník poľskej 

skupiny priniesol so sebou novú časť skladačky, zdieľal svoje skúsenosti spojené s prácou, 

rodinou a životom. Každé stretnutie sa tak stalo súčasťou vzdelávacieho procesu pre 

koordinátorov, lebo tento typ aktívnej interakcie je vždy spojený s učením sa a možnosťou 

zobrať si to najlepšie z oboch strán. 

Po dvoch rokoch mohli všetci zapojení s čistým svedomím usúdiť, že realizácia projektu „Do 

your best  - just invest“ mala zmysel  a veľký vplyv na účastníkov. 

Rozdiel je znateľný na každom z účastníkovi. Ženy, čo sa zúčastnili tohto projektu sa stali viac 

energickými, nadšenými a sebavedomými, čo sa odzrkadlilo na ich prístupe, sú teraz viac 

otvorené ku medziľudským vzťahom a k hľadávaniu medziľudského kontaktu. 

Navyše, každá z nich vyjadrila, že projekt v nich vzbudil veľkú zmenu. Ich vnútorná motivácia 

a sebavedomie vzrástlo, časť z nich začala realizovať plány, ktoré na začiatku projektu boli 

len snami (napr. začatie štúdia, hľadanie praxe/práce, učenie sa angličtiny), zvyšok teraz 

naopak vytvára svoje plány do budúcnosti a má viac prostriedkov a kompetencií na ich 

naplnenie. 

Jeden z neodlučiteľných efektov projektu sú aj vzniknuté priateľstvá a kontakty, ktoré sú 

výsledkom participácie na projekte a rovnako aj záujem byť súčasťou rôznych aktivít tohto 

typu. 
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Mladiinfo - Slovensko   
 

Na úplnom začiatku projektu sme odsúhlasili, že budeme tímom, ktorí bude 

vykazovať hmatateľné výsledky v dohodnutej oblasti a naša práca bude 

založená na spolupráci, dôvere, efektivite a transparentnosti. Žiaľ, nie všetky z týchto vecí 

vychádzali od začiatku bezchybne hneď od začiatku z dôvodu, že nikto z nás nebol skúsení v 

oblasti vzdelávania dospelých, rovnako sme sa nepoznali navzájom predtým so všetkými 

partnermi. Preto sme si začali pomáhať a zdieľať tú časť vedomostí, čo sme mali z predošlých 

projektov a začali sme vytvárať pracovný model budúcej spolupráce.  

Počas práce s ľuďmi vo všeobecnosti, či sú to znevýhodnené skupiny alebo bežní ľudia, vždy 

je priestor na učenie sa niečoho nového, vyskúšanie niečoho nového, nezávisle od toho či to 

vychádza z pozitívnej alebo negatívnej skúsenosti. Naučili sme sa, ako byť viac tolerantní, 

flexibilní, robiť ad-hoc rozhodnutia a aktivity v závislosti na potrebách účastníkov a správať sa 

na základe situácie, pokojne byť aj trošku prísny, ak to situácia vyžaduje, napríklad za účelom 

udržania serióznej atmosféry. Niekedy sme uvažovali aj o svojom vystupovaní a čo sme sa 

naučili vďaka workshopom, dávali sme si vzájomne spätnú väzbu, čo by sme mohli vylepšiť a 

ktorý prístup nebol vhodný na prácu s danou skupinou. Absencia jedného člena tímu na 

najväčšej časti projektu mala veľký vplyv na udržiavanie tímového ducha a počas tejto doby 

tím cítil naliehavú potrebu čeliť tejto situácií a znova sa sceliť. Napriek všetkým prekážkam bol 

projekt výzvou, ktorú sme dokázali zdolať a priniesla veľa pozitívneho do ľudských životov, čo 

sa stalo aj našou najväčšou odmenou na jej konci.  
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EIVA - Rumunsko   

Pre tím združenia EIVA bol projekt prvou štruktúrovanou iniciatívou v oblasti 

vzdelávanie dospelých, hoci členovia tímu mali viacnásobné skúsenosti s prácou s dospelými 

ako tréneri a facilitátori. Z dôvodu, že naše zameranie je orientované najmä na deti, mládež a 

pracovníkov z mládežou sme sa na začiatku rozhodli hlbšie reflektovať najlepší spôsob v 

identifikovaní našej cieľovej skupiny pre lokálne aktivity/workshopy. Po niekoľkých stretnutiach 

a brainstormingoch sme sa rozhodli začať spoluprácu s väznicou Arad a navrhnúť našu 

vzdelávaciu ponuku väzneným ženám. Spoločne so zodpovedným z väznice sme identifikovali 

vzdelávacie potreby cieľovej skupiny a uvedomili si veľkú príležitosť pre projekt DYBJI a 

rovnako aj pre túto zraniteľnú a stigmatizovanú skupinu. Vo veľmi málo prípadoch bývajú 

takéto skupiny vystavované podobnému typu vzdelávacích aktivít, preto je ťažšie ich zaujať. 

Aj ich motivácia od začiatku bola nízka, postupne sa ale vžili do neformálnych metód počas 

workshopov a začali si užívať vzdelávanie.   

 

Projektové aktivity boli skvelou vzdelávacou príležitosťou nie len pre účastníčky, ale aj pre náš 

tím. Radi by sme zdôraznili pár bodov, ktoré boli výsledkami vzdelávania ktoré sa podarilo 

získať počas projektu:  
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 Uvedomili sme si dôležitosť adekvátneho vodcovstva a manažmentu medzinárodných 

projektov. Naši kolegovia zo STRIM ako vedúci partner DYBJI projektu, vykonávali 

svoju úlohu zodpovedne a flexibilne. Ich aktivita prispela k naplneniu cieľov. Toto bolo 

veľmi nápomocné lebo s nedostatočnou koordináciou môžu projekty ľahko zlyhať. 

V tomto prípade sa domnievame, že tím STRIM riadil projekt vhodným spôsobom a 

podporil jeho úspech. Spolupráca so všetkými partnermi bola pre nás plodnou a 

príjemnou skúsenosťou. 

 

 Na lokálnej úrovni sme spolupracovali s konkrétnymi predstaviteľmi väznice Arad  s 

cieľom implementovať naše aktivity. Bol to partner s veľmi štruktúrovaným a 

striktným  režimom a procedúrami. Spoločne s menovanými zodpovednými z väznice 

sa nám podarilo ponúknuť relevantné vzdelávacie skúsenosti pre viac ako 20 

uväznených žien počas realizácie projektu. Museli sme sa prispôsobiť obmedzeniam 

a osobitému režimu, spoločne sa nám ale podarilo pretransformovať to na príležitosť 

pozitívne zapojiť účastníkov, čo prispelo aj k zníženiu ich doby trestu.   

 

 Pre EIVA facilitátorov a trénerov bol tento projekt skvelou príležitosťou spolupracovať 

v novej oblasti (vzdelávanie dospelých) a v štruktúrovaní vhodných návrhov na 

tréningy/workshopy pre takto zraniteľnú cieľovú skupinu. Aktivity boli pre nás výzvou, 

z dôvodu, že sme museli pracovať s účastníkmi, ktorí neboli zvyknutý zúčastňovať sa 

podobným vzdelávacím aktivitám. Navyše, väčšina z nich bola negramotná alebo s 

nedostatkom vzdelania a kvalifikácie. Bolo to náročné nepoužívať slovnú zásobu na 

ktorú sme boli zvyknutí a bojovať o nastavenie a prispôsobenie obsahu a metód s 

cieľom stimulovať a udržiavať motiváciu k učeniu. Rovnako to bolo pre nás potvrdením 

spojitosti medzi nedostatkom vzdelania a osobného/profesionálneho zlyhania. Väčšina 

účastníčok upozornila na tento aspekt, a rovnako na skutočnosť, že oceňujú tieto 

aktivity, lebo pre niektoré z nich to bola prvá skutočná vzdelávacia skúsenosť ako 

dospelých ľudí. Aj pre náš tím workshopy boli dôležitou úlohou, výzvou a príležitosťou 

pre rozvoj.  

 

 Celková implementácia projektu DYBJI bola dobrou príležitosťou pre našu organizáciu 

rozšíriť oblasť partnerstiev a zvýšiť vizibilitu našich aktivít na lokálnej, národnej a 

Európskej úrovni. Bola to rovnako aj dobrá príležitosť demonštrovať, že vytváranie 

vhodného vzdelávacieho prostredia pomáha ľuďom prijať samých seba ako študentov, 

napriek kritickým podmienkam a predpisom. Závery ako: “vzdelávací proces sa 
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nekončí spolu so školou“, alebo “Keď chcem tak sa naučím čokoľvek” ktoré prišli od 

našich účastníčok nás priviedli k pevnej viere, že sme naplnili ciele projektu DYBJI. 
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Vicolocorto - Taliansko  
  

Účasť na projekte bola pre nás výzvou a zároveň obohacujúcou 

skúsenosťou. 

Vicolocorto aktívne funguje už 10 rokov a venuje sa neformálnemu vzdelávaniu a najmä 

aktivitám pre mládeže. Rovnako ale máme skúsenosti z krátkodobých aktivít v oblasti 

vzdelávania dospelých. Tento projekt bol našou prvou dlhodobou skúsenosťou v oblasti 

vzdelávania dospelých a vďaka naším predošlým krátkodobým aktivitám, sme sa rozhodli 

zapojiť sa. 

Po „kick-off“ stretnutí, ktoré sa uskutočnilo vo Februári 2015, sme začali analyzovať našu 

lokálnu situáciu s cieľom identifikovať cieľovú skupinu a správny pracovný postup. Počas prvej 

polovice roku 2015 sme mali problémy identifikovať cieľovú skupinu, lebo dospelí boli pre nás 

neprebádaná kategória, takže počas tohto obdobia bolo ťažké najmä identifikovať špecifickú 

a stabilnú skupinu účastníkov. Aj napriek tomu sa nám podarilo začať organizovať workshopy 

zamerané na mladých dospelých z mesta Pesaro. 

Táto skúsenosť nám dala motiváciu dovoliť si viac experimentovať a vďaka podpore a výmene 

skúseností s inými partnermi projektu sme po pár mesiacoch skupinu identifikovali a začali 

pracovať na úlohách s väčším nasadením, výsledkami a dopadom na lokálnej úrovni. 

Jeden z hlavných efektov tohto projektu na našu organizáciu bolo uvedomenie si dôležitosti 

strategických partnerstiev s dôveryhodnými a podporujúcimi partnermi z iných krajín, vďaka 

čomu sme rástli osobnostne aj profesne. Práca s medzinárodnými partnermi po dobu dvoch 

rokov nás naučila dôležitosti konštantnej a dlhodobej spolupráci a komunikácii, lebo jasná a 

priamočiara komunikácia je kľúčom k zabráneniu nedorozumení a možných zlyhaní. 

Takéto partnerstvo funguje iba ak každý partner pracuje podobnou rýchlosťou, čo sa pri 

dlhodobých projektoch ťažko udržiava. Naučili sme sa ako dôležité je aktualizovať informácie 

o procese, úspechoch a ťažkostiach, pomôcť a poskytnúť mentoring. 

Ako výsledky spoločnej práce so skupinou sme mohli pozorovať zmeny na účastníkoch napr. 

sebavedomie, motivácia a aktívna lokálna participácia, a sme hrdý, že nezamestnaní ľudia sa 

rozhodli znovu naštartovať svoj život a začať hľadať prácu, aj vďaka nám. Po workshopoch 

niektorí účastníci rozvili vzťah s našimi facilitátormi a stále spolu komunikujú za cieľom podpory 

a mentoringu.   

Na lokálnej úrovni mal tento projekt silný dopad na to, ako je naša organizácia vnímaná 

a chápaná. Vďaka projektu sme naštartovali partnerstvá s rôznymi aktívnymi inštitúciami ako 

napríklad Úrad práce a táto skúsenosť nám dala novú motiváciu upevniť našu spoluprácu a 

začať spoločné projekty. Nakoniec nám projekt dal šancu pracovať s profesionálmi z 

Vicolocorto, lebo niekoľko facilitátorov sa zapojilo do aktivít prvý krát. Výsledkom je, že 
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plánujeme pokračovať v spolupráci s Úradom práce, dokonca nás poprosili zopakovať 

rovnaké workshopy na jeseň, a to je pre nás skvelou príležitosťou ako zotrvať pracovať v 

oblasti vzdelávania dospelých a ďalej rozvíjať naše kompetencie vo vytváraní pozitívneho 

vplyvu na lokálnej úrovni.    
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Youropia – Španielsko 
   

Počas celého projektu DYBJI sa náš tím stretával skoro každý týždeň kvôli 

práci na workshopoch, hodnoteniam výsledkov, udržiavaniu kontaktov s 

lokálnymi partnermi, manažovaniu byrokracie a zhrnutiu celého procesu. Po tom, čo všetky 

výsledky boli zozbierané a analyzované, sme potvrdili, čo sme pociťovali aj počas všetkých 

stretnutí: keď príde otázka na výsledky vzdelávania celého tímu - sedem ľudí vo vedení 

projektu plus lokálny dobrovoľníci, nemôžme hovoriť iba v mene “dosiahnutých výsledkov”; 

musíme zvážiť, že táto veľká dlhodobá vzdelávacia skúsenosť nás obohatila v rôznych 

smeroch. Aj napriek tomu, že už predtým sme mali veľa skúseností s medzinárodnou 

spoluprácou, Youropia sa nikdy predtým nezúčastnila tak dlhotrvajúceho projektu. Po dvoch 

rokoch priebehu DBYJI, troch medzinárodných stretnutiach, veľa hodín práce bok po boku s 

lokálnymi združeniami a veľa zdieľania skúseností, by sme chceli zdôrazniť dôležitosť 

medzinárodného vzdelávania, ktoré vzišlo z tohto vzťahu. Interkulturalita bola nesmierne 

dôležitá nie iba pre osobný rozvoj a zmenu postojov, ktorá z toho pramenila ale rovnako aj pre 

osvojenie nových metód a pohľady získavané pozorovaním pracovných postupov, sociálno-

politických podmienok a lokálnych aktivít. Na jednej strane všetky lokálne iniciatívy začaté v 

rámci DYBJI si zaslúžia byť opakované a môžu reprezentovať cenný príklad pre budúce 

aktivity. Na druhej strane, osobné a profesné vzťahy vydláždili cestu pre budúcu spoluprácu a 

networking. Rovnako tak netreba opomenúť ani učenie sa projektovému manažmentu a ako 

sa adaptovať do komplexnejšej dynamiky otvorenej medzinárodnej dimenzií v sociálnej a 

vzdelávacej oblasti.  
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Praktické vedomosti získané úspešným vedením workshopov a osobné puto k účastníkom, ku 

skupine postihnutých dospelých a ku skupine imigrovaných žien , zahŕňala oveľa viac než len 

zoznam odborných zručností a technických schopností. V skutočnosti, ľudská a emočná 

stránka bola tá, čo dala hlbší zmysel ďalším výstupom. Vzťah s ľuďmi z rôznych podmienok, 

či už ich odlišoval psycho-sociálny status, osobné a kultúrne pozadie mal prioritu pred 

vedomosťami týchto ľudí a dovolil nám rozšíriť naše know-how. Práve po tejto skúsenosti sa 

niektorí členovia tímu rozhodli začať študovať a pracovať s imigrantami a ľuďmi s postihnutím 

(rovnako to malo aj pozitívny vplyv na zamestnateľnosť nášho tímu).  

Prácou s dospelými s rôznym stupňom mentálnej poruchy sme sa naučili ako zlepšiť 

dostupnosť neformálnych vzdelávacích metód, adaptovať naše stretnutia na základe potreby, 

nechať účastníkov sa zapojiť a získať niečo každým jedným workshopom (uistenia sa, že 

každý rozvinul a využil svoju zručnosť a kompetencie). Skúsenosť nás tiež naučila, že rešpekt 

k individualite je tým hlavným spôsobom ako dosiahnuť naše ciele.  

Keď interagujete s postihnutými dospelými rovnako ako s imigrovanými ženami (podobnosť je 

pre poruchu alebo nedostatok jazykových zručností) rozvoj sociálnych zručností a špeciálnych 

komunikačných zručností sa stáva cieľom aj potrebou. Zistili sme a naučili sme sa, ako 

aplikovať novú formu komunikácie, založenú hlavne na gestách, aktívnom pozorovaní a 

fyzickom kontakte. Bez pochyby rozvoj sociálnych zručností bol základným kameňom na 

ktorom bol založený ďalší rozvoj empatických vzťahov s našimi účastníkmi a väčšie 

porozumenie ich sociálneho zázemia. 

Na koniec by sme chceli ešte zdôrazniť, že na rozdiel od všetkých nadobudnutých zručností a 

metód počas projektu, najväčšia vzdelávacia príležitosť bola osobne sa vnoriť do vzťahu s 

ľuďmi, lebo v opačnom prípade im dávame najavo rozdiel a pocit menejcennosti.  

Zistili sme, že účastníci, ktorým schopnosti "nedávajú nárok" integrovať sa do "našej 

spoločnosti", sú schopní zabudnúť na naše rozdiely, čo nám pomáhalo odpútať sa od 

stereotypov, ktoré sme mali a dovolilo nám to byť súčasťou ich komunity a ich životov.  

Naučili sme sa, že trpezlivosť, rešpekt a tolerancia sú základom pre ľudské vzťahy. A aj to, že 

napriek špecifickým problémom, ktorým podaktorí čelíme, bolesti a radosti každodenného 

života sú prakticky rovnaké.  

Uzatvárame projekt DYBJI, naplnení skúsenosťami, s vďakou a s láskou. O chvíľu nová časť 

nášho osobného a profesionálneho života začne s novým projektom. Avšak bez najmenšej 

pochybnosti budeme naďalej vyhľadávať nové možnosti ako pracovať s týmito skupinami. 

Máme pocit, že sme už dosiahli niekoľko dobrých výsledkov, napriek tomu nedostatky, potreby 

a ciele nám znova prišli do cesty. Tieto ciele nám opäť pomôžu zostať na trase tohto 

vzdelávacieho dobrodružstva. 
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