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Kontakty
POBOČKA BRATISLAVA
Bratislava office
Mlynská Dolina, Átriove domky F,
1. poschodie, č. 49b
Bratislava poštová adresa a sídlo
Mladiinfo Slovensko
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Kontakty:
Ivana Petrisková
projektová koordinátorka / kontakt pre partnerské org.
0911 233 180 (kontakt cez WhatsApp, dlhodobo mimo EÚ) | ivana@mladiinfo.eu
Terézia Paňková
koordinátorka hosťovaných dobrovoľníkov v Bratislavskom kraji
0949 164 981 | terezia.pankova@mladiinfo.sk
Dajana Dimitrieska
koordinátorka pre vysielanie dobrovoľníkov do zahraničia
0944 258 390 | dimitrieska.dajana@gmail.com
Karolína Fabianová
komunikačná manažérka
marketing@mladiinfo.sk
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POBOČKA DOLNÝ KUBÍN
Dolný Kubín office
STREDCO Coworking na Obchodnej akadémii
Radlinského 1725/55, 4. poschodie, č. 406
Dolný Kubín poštová adresa
Mladiinfo Dolný Kubín
Na Sihoti 1170/14, 026 01 Dolný Kubín
Ondrej Mäsiar
predseda OZ
0907 330 521 | info@mladiinfo.sk | LinkedIn
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ÚVOD
Nezisková organizácia Mladiinfo Slovensko pôsobí v neziskovom sektore už desať
rokov a jej prioritnou činnosťou je práca s mladými ľuďmi, ktorých svojou činnosťou motivuje
k sebarozvoju, vzdelávaniu sa a spoločenskej zodpovednosti.
Mladiinfo Slovensko je organizácia, ktorá organizuje projekty pre mladých na lokálnej,
národnej a medzinárodnej úrovni. Tiež informuje o vzdelávacích príležitostiach pre mladých a
rovnako takéto príležitosti aj vytvára. Ďalšou z činností organizácie je koordinácia
zahraničných dobrovoľníkov pre školy a neziskové inštitúcie. Vysiela slovenských
dobrovoľníkov do zahraničia, a zároveň je aj hosťovskou organizáciou zahraničných
dobrovoľníkov na slovenskej pôde. Sme jedna z najaktívnejších vysielajúcich organizácií na
Slovensku – do zahraničia sa nám podarilo vyslať už viac ako 200 dobrovoľníkov.
Naša organizácia vzdeláva mladých ľudí cez témy dobrovoľníctva a témy podnikania
so sociálnym dopadom. V regiónoch pôsobí cez ambasádorov a iné neformálne skupiny. Má
právnu formu občianskeho združenia.
Čo v Mladiinfo Slovensko robíme?
• Informujeme mládež o možnostiach vzdelávania sa,
• Koordinujeme medzinárodných dobrovoľníkov pre slovenské organizácie a školy (pomoc s
akreditáciou, náborom, hosťovaním, mentorstvom atď.),
• Vysielame slovenských dobrovoľníkov do zahraničia,
• Vzdelávame miestnu mládež,
• Organizujeme medzinárodné projekty pre mládež a pracovníkov s mládežou.
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Profil organizácie
Vznik:

30.12.2010 registráciou na Ministerstve vnútra SR

Číslo spisu:

VVS/1-900/90-36896

Predseda:

Ing. Ondrej Mäsiar, PhD. (štatutárny zástupca)

Podpredseda:

Mgr. Ivana Petrisková

Predsedníctvo:

Ing. Ondrej Mäsiar, PhD., Mgr. Ivana Petrisková, Mgr. Dajana Dimitrieska,
Mgr. Terézia Paňková

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava

42183774

2023179378
+421 907 330 521
info@mladiinfo.sk

SK76 0900 0000 0006 3521 176
www.mladiinfo.sk
Mladiinfo Slovensko
@mladiinfo_slovensko
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Organizačná štruktúra
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Členstvo
Mladiinfo Slovensko má v súčasnosti členstvo vo viacerých organizáciách:
Mladiinfo International bola založená v roku 2003 ako nezisková nezávislá
organizácia zameraná na pomoc mladým ľuďom pri napĺňaní ich potenciálu s cieľom priniesť
mladým ľuďom medzinárodné príležitosti: štipendiá, stáže, konferencie či dobrovoľníctvo. Po
rozšírení do medzinárodnej siete sa k mladým nadšencom pridalo aj Slovensko.
Ako členská organizácia pôsobí Mladiinfo Slovensko aj v inštitúcii Rada mládeže
Slovenska. RmS združuje mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži. V
súčasnosti ich zastrešuje 25, každá z nich je formálne registrovaná ako občianske združenie
alebo nezisková organizácia. Všetky spolu združujú viac ako 60-tisíc detí a mladých ľudí.
Eurodesk Slovensko, ktorého členmi je aj Mladiinfo Slovensko, vytvára sieť, ktorá
spája vyše tisíc mládežníckych expertov v 35 krajinách sveta, s cieľom zvýšiť povedomie
mladých ľudí o vzdelávacích mobilitách a povzbudiť ich k aktívnemu občianstvu. Eurodesk je
medzinárodná nezisková asociácia založená v roku 1990, ktorá je hlavným zdrojom informácii
o mládeži zaoberajúcich sa Európskymi politikami, informáciami o mobilitách a nových
príležitostiach.
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii, ktorej poslaním je podporovať
vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku, s úmyslom byť
hlasom dobrovoľníckych centier a organizácií, ktoré rozvíjajú dobrovoľníctvo, obhajovať ich
potreby a záujmy a pretavovať ich do legislatívnej či celospoločenskej praxe. Aktívnymi členmi
sme aj my.
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Prehľad činností v roku 2020
Rok 2020 bol rokom plným neistoty, prispôsobovaniu sa či rýchlemu reagovaniu na
nielen cestovné obmedzenia. Kvôli pandémii spôsobenej koronavírusom sme niektoré projekty
presúvali alebo úplne zrušili. Pre organizáciu, ktorá roky pôsobí práve na medzinárodnej
úrovni, to nebolo práve najúspešnejším obdobím, avšak dokázali sme sa prispôsobiť a projekty
v čo najväčšej miere realizovať.
Dokázali sme pokračovať vo viacerých projektoch, čo nás nesmierne teší. Aj keď bola
pre väčšinu z nás situácia vo svete aj na Slovensku v dôsledku korona krízy premiérou, naši
členovia a dobrovoľníci sa rozhodli naďalej pomáhať.

INTEGRÁCIA ZNEVÝHODNENEJ MLÁDEŽE
Strategic EVS: “Future is in your hands. Start off with Volunteering!”
Tento trojročný strategický projekt je zameraný na mladých ľudí, ktorí potrebujú
osobitnú podporu, aby dokázali využiť svoj vzdelávací potenciál, pretože sú vystavení mnohým
vzdelávacím

nevýhodám

spôsobeným

osobitnými,

sociálnymi,

kultúrnymi

alebo

ekonomickými okolnosťami súvisiacimi s ich potrebou špecifického prístupu. Počas jeho
trvania sa organizácii Mladiinfo Slovensko podarilo vyslať dve zrakovo postihnuté dvojičky na
8-mesačný projekt do Portugalska. Projekt bol spustený v roku 2018 a jeho ukončenie je
naplánované na rok 2020.

No Limits
Ide o nový projekt, ktorý Mladiinfo Slovensko koordinuje. Cieľom tohto projektu je
zvýšiť integráciu slovenských znevýhodnených mladých ľudí či so špeciálnymi potrebami do
spoločnosti prostredníctvom dlhodobého dobrovoľníctva. Zároveň je cieľom podporiť u týchto
účastníkov rozvíjanie zručností a schopností, ktoré im pomôžu do budúcna na trhu práce. Sme
koordinujúca organizácia pre tento projekt a dobrovoľnícke aktivity sa realizujú v spolupráci s
Centrom rodiny, ktoré sídli v Dúbravke.
Realizácia aktivít projektu začala v polovici októbra 2020, kedy mentálne
znevýhodnená dobrovoľníčka začala so svojimi prvými aktivitami v Centre rodiny. O mesiac
na to sa do projektu zapojili ďalší dvaja znevýhodnení dobrovoľníci. Jedna z nich má fyzický
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hendikep a ďalší dobrovoľník pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Všetkých trom znevýhodneným účastníkom projektu je poskytnutá maximálna podpora a
pravidelné

individuálne

konzultácie

so

špeciálnym

pedagógom.

I keď ide o pilotný projekt a prebieha veľmi krátko, už teraz pozorujeme dopad zdravej
komunity na účastníkov projektu, ale takisto je tento projekt veľmi obohacujúci aj pre miestnu
komunitu, ktorá prichádza do kontaktu s účastníkmi projektu.

SOCIÁLNE PODNIKANIE MLÁDEŽE
Social Innovators Network
Projekt Social Innovators Network (SIN) je súčasťou rozsiahlejšieho programu Social
Impact Award (SIA), ktorý bol založený v roku 2009. Ide o program, ktorého cieľom je
vzdelávanie mladých ľudí v prvých štádiách sociálneho podnikania. Pomáha pri vývoji a
implementácii rôznych inovatívnych riešení do podnikania. Je rozšírený v 20-tich krajinách
Európy, Afriky a Ázie. Cieľom je zvyšovanie povedomia o sociálnom podnikaní medzi
mladými ľuďmi a naučiť ich zručnostiam, ktoré im pomôžu pri premene myšlienky na reálny
projekt o sociálnom podnikaní.
Projekt (vzhľadom na meniacu sa situáciu je prispôsobený), má však 4 hlavné ciele, počas
ktorých dochádza k realizácií čiastkových vytýčených cieľov:
1. Zisťovanie potrieb mladých ľudí: Počas prvej etapy sa zhromažďujú sociálne
iniciatívy mladých a združujú mladí ľudia a pracovníci s mládežou z 3 krajín - zo
Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Cieľom je podporovať partnerstvá a
vzájomné učenie sa medzi mládežou. Snahou je posilniť ich nápady sociálneho
podnikania a ich zámery stať sa podnikateľmi.
2. Online letná akadémia pre mladých sociálnych inovátorov zo všetkých 3 krajín.
Cieľom je zvyšovanie motivácie účastníkov pracovať na svojom podnikaní a posilniť
vzájomné učenie sa.
3. Školenie pre 21 pracovníkov s mládežou, učiteľov a mentorov: z 3 krajín v oblasti
podnikania. Školenie „Train the trainers“. Účastníci získajú prehľad o sociálnom
podnikaní, aby ho mohli neskôr uplatniť pri svojej práci (v školách, centrách mládeže
atď.).
4. Vytvorenie interaktívnej platformy s informáciami o sociálnom podnikaní mládeže v
Strednej Európe.
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MEDZINÁRODNÉ DOBROVOĽNÍCTVO
EuroAsia II.
Rozvíjame dobrovoľnícky manažment v organizáciách v Európe a Ázii. Princíp spočíva
na výmene dobrovoľníkov počas troj až šesť mesačných projektov s cieľom posilnenia kapacít
európskych

a

ázijských

organizácií

v

oblasti

riadenia

dobrovoľníctva.

Projekt bol kvôli koronakríze pozastavený, ale pracujeme na jeho modifikácii, ktorá bude
realizovateľná aj počas zákazov cestovania medzi Áziou a Európou.

Bridging the Minds: Gruzínsko
Tento projekt je postavený na dlhodobej spolupráci medzi Slovenskom a Gruzínskom
(od roku 2013, kedy sa prvá skupina dobrovoľníkov zúčastnila na krátkodobom
dobrovoľníckom projekte v mestečku Rustavi).
Chceme pokračovať v spolupráci a realizovať tieto aktivity:
●

dlhodobé dobrovoľníctvo pre 2 dobrovoľníkov zo Slovenska v Gruzínsku;

●

dlhodobé dobrovoľníctvo pre 2 dobrovoľníkov z Gruzínska na Slovensku.

REACH
Projekt REACH je krok vpred v oblasti spolupráce, rozvoja a posilňovania postavenia
mládeže. Projekt je kombináciou odborných znalostí a našej terénnej práce, a preto chce
podporiť posilnenie postavenia mladých ľudí prostredníctvom dobrovoľníckych príležitostí a
príkladov sociálneho podnikania v Afrike - s cieľom inšpirovať mladých ľudí, ako sa môžu stať
tvorcami pracovných miest a nie uchádzačmi o zamestnanie a na zároveň podporovať rozvoj
práce s mládežou na iných kontinentoch. V tejto skúsenosti sme si všimli, že mnohým
začínajúcim podnikom alebo iniciatívam, ktoré mali veľký potenciál, chýbali predovšetkým
ľudské zdroje a pomoc pri propagácii. Hlavnými cieľmi projektu sú:
●

Zdieľanie vedomostí a skúseností partnerov v projektovom manažmente,
manažmente dobrovoľníctva, rozvojovej pomoci z hľadiska inovácií, motivácia,
mentorstvo a koučing dobrovoľníkov (školenie školiteľov).

●

Vytvorte povedomia o sociálnom podnikaní a dobrovoľníctve a posilnenie
ekosystémov a mechanizmu podpory pre dobrovoľníkov, organizácie aj so
zapojením miestnych komunít.
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●

Vytváranie príležitostí pre dobrovoľnícke činnosti pre mladých ľudí z Európy
a pomoc v sociálne orientovaných organizáciách v Ugande a Keni (bude
vyslaných 8 mladých ľudí).

●

Vypracovanie pokynov a podporných materiálov pre hostiteľské / vysielajúce
organizácie, ako aj pre dobrovoľníkov.

Aktivity online
Online Summer Academy on Social Entrepreneurship
V dňoch 24. - 27. augusta 2020 sa konala naša “Online Summer Academy on Social
Entrepreneurship”

zameraná

na

riešenia

naliehavých

sociálnych,

kultúrnych

a

environmentálnych problémov spoločnosti. Cieľom tohto projektu bolo ukázať, že nám
všetkým záleží na prostredí, v ktorom žijeme a nie je nám ľahostajné. Ukazuje totiž, že nie je
pre nás prioritou profitovanie a zisk, ale jeho hlbší význam v podobe pozitívneho sociálneho
dopadu na spoločnosť. Toto školenie s rozmanitým programom pokrývajúcim témy sociálneho
podnikania, udržateľnosti a marketingu vedené skúsenými trénermi bolo pre záujemcov
sprístupnené zadarmo. Spolu s 20 účastníkmi zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky sme
preskúmali tému sociálneho podnikania a dozvedeli sme sa, čo to znamená byť mladým
sociálnym podnikateľom.

Mladiinfo Live Talks
V októbri sme s našimi členmi tímu zorganizovali prvý Mladiinfo Live Talk o
Dobrovoľníctve, ktorý bol vysielaný naživo prostredníctvom Facebooku. Zamerali sme sa na
informácie, ktoré chcú mladí ľudia vedieť o dobrovoľníctve v zahraničí, o programe Erasmus+
alebo o Európskom Zbore Solidarity. V novembri sme kvôli veľkému záujmu uskutočnili druhý
Live Talk s dobrovoľníčkou a projektovou manažérkou, kde sme sa rozprávali o ich
skúsenostiach a pohľadoch na dobrovoľníctvo počas pandémie.
Live talks mali veľký úspech a ich dosah na diváka dosiahol ciele Mladiinfo Slovensko.
Vďaka nim sa nám viacerí mladí ľudia ozvali a následne sme im mohli priblížiť informácie o
možnostiach cestovania na projekt. Plánujeme preto v tejto aktivite pokračovať aj v roku 2021.
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Time to Move 2020
Každoročná kampaň Time to Move je zameraná na šírenie povedomia o
medzinárodnom vzdelávaní, medzinárodnom dobrovoľníctve a o možnostiach stáže v
zahraničí, pričom ide o výzvu organizácie Eurodesk. Počas októbra sa tak spájajú stovky
mládežníckych organizácii naprieč Európou a informujú tisíce mladých ľudí o príležitostiach
či programoch pre ich osobnostný a profesijný rozvoj. Cieľom týchto aktivít je predstaviť
mladým ľuďom najrôznejšie možnosti, ako môžu ísť do zahraničia, zúčastniť sa
medzinárodného projektu, preskúmať Európu alebo získať cenné skúsenosti do budúcnosti.
Tento rok sa do októbrovej kampane opäť zapojilo aj Mladiinfo Slovensko a spoločne
s našimi dobrovoľníkmi uskutočnili diskusiu zo zahraničia. Diskutovalo sa o aktivitách
Mladiinfo Slovensko, o programe Erasmus+ či Európskom Zbore Solidarity. Počas diskusie
boli zodpovedané otázky publika týkajúce sa dobrovoľníctva a jeho súčastí. Ku kampani si
Mladiinfo Slovensko pripravilo aj fotosúťaž, ktorej troch výhercov s najúspešnejšou fotkou
ocenilo darčekmi.

Online Prieskum Potrieb Mládeže
Tento projekt je súčasťou rozsiahlejšieho programu Social Impact Award, ktorý bol
založený v roku 2009. Ide o vzdelávací program realizovaný v 20 krajinách Európy, Afriky a
Ázie, ktorý podporuje mladých podnikateľov v ranom štádiu vývoja a implementácie ich
inovatívnych obchodných riešení zaoberajúcimi sa najdôležitejšími spoločenskými výzvami
našej doby. Cieľom vzdelávacieho programu SIA je zvýšiť povedomie o sociálnom podnikaní
medzi mladými ľuďmi a naučiť potrebné zručnosti na prechod z predstav do realizácie
projektov.
„Sieť sociálnych inovátorov“ v prvej fáze mapuje sociálne iniciatívy mládeže a ďalej
bude spájať mladých ľudí a pracovníkov s mládežou z 3 krajín regiónu strednej Európy
(Slovensko, Česká republika a Maďarsko) s cieľom posilniť partnerstvá či nápady mladých pre
sociálne podniky a ich zámery stať sa podnikateľmi. V druhom kroku projektu chceme spojiť
a vyškoliť pracovníkov s mládežou, mentorov a ďalších multiplikátorov pracujúcich s
mládežou v oblasti podnikania.
Momentálne sa nachádzame v prvej fáze, ktorá prostredníctvom dotazníku zbiera
odpovede na sledované oblasti týkajúce sa cieľov a náplne projektu.
(https://drive.google.com/drive/folders/1Iu3ZwZWDUWm14fohfJiCwyrFFDg6WkPI?usp=sharing )
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Komunikácia
Komunikácia je jedným zo základných pilierov práce neziskového sektora a
nenahraditeľným nástrojom plnenia cieľov a vízie Mladiinfo Slovensko. Počas roku 2020 sme
implementovali komunikačnú stratégiu, ktorej primárnou cieľovou skupinou boli mladí ľudia
a mládež vo veku 18-30 rokov. Hlavným zámerom komunikačnej stratégie Mladiinfo
Slovensko v roku 2020 bolo informovať mladých ľudí o vzdelávacích a dobrovoľníckych
príležitostiach, ako aj o ponukách mládežníckych výmen, seminárov, školení a iných
možnostiach rozvoja, prostredníctvom propagácie týchto možností, ako aj prostredníctvom
nadväzovania partnerstiev, budovania profesionálnych a komunitných vzťahov a podpory tých
existujúcich.
Náš komunikačný plán zahŕňal nástroje ako aj v online tak aj v offline priestore, aj keď
s príchodom pandémie COVID-19 počas jari 2020, sa väčšina našej komunikácie presunula do
digitálneho priestoru. Táto nepredvídateľná zmena však príliš negatívne neovplyvnila našu
komunikačnú stratégiu a jej implementáciu či už v rámci rozsahu internej, ale aj externej
komunikácie. Práve naopak, dokázali sme sa v krátkom čase adaptovať na nové podmienky a
zaručiť v nich udržateľný rast našej organizácie a komunity.
Počas roka 2020 sme vytvorili obsiahly komunikačný dokument obsahujúci, ako aj
obsahový kalendár (content calendar), dôležité dáta, tak aj pravidlá vizuálnej identity Mladiinfo
Slovensko ako napríklad vybrané farby a písma v záujme zachovania jednotnej identity
organizácie.

Interná komunikácia
Interná komunikácia je nevyhnutná pre efektívne fungovanie tímu a celej organizácie,
čo v dôsledku ovplyvňuje efektívnosť komunikácie externej. Interná komunikácia Mladiinfo
Slovensko prebiehala najmä prostredníctvom emailov, až do septembra 2020 kedy bola v
organizácii zavedená interná komunikačná platforma Slack.

Externá komunikácia
Hlavným zámerom externej komunikácie Mladiinfo v roku 2020 bolo efektívne
komunikovať s širšou verejnosťou, zaujať cieľovú skupinu mladých ľudí vo veku 15-30 a
rozšíriť tak komunitu organizácie. Okrem toho externá komunikácia prispela k udržateľnému
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zvyšovaniu povedomia a viditeľnosti Mladiinfo Slovensko v spoločnosti, budovanie kredibility
Mladiinfo ako dôveryhodnej organizácie, transparentnosti organizačnej štruktúry a aktivít a
nadväzovanie nových partnerstiev.
Externá komunikácia Mladiinfo Slovensko prebiehala priamo aj nepriamo a zahŕňala
nasledovné nástroje komunikačného mixu.

Informačné podujatia
Mladiinfo Slovensko sa už dlhoročne zúčastňuje rôznych podujatí a udalostí
zameraných na podporu a informovanie mladých ľudí pri hľadaní vzdelávací, dobrovoľníckych
alebo pracovných príležitosti. Tieto príležitosti využívame na priamu komunikáciu našich
aktivít a projektov mladým ľuďom, ktorí tieto podujatia navštevujú. Okrem toho, že sa nám
týmto spôsobom darí osloviť mladých ľudí, ktorí majú možnosť sa Mladiinfo tímu na mieste
spýtať otázky, ktoré ich zaujímajú, je to aj skvelý spôsob ako zvýšiť viditeľnosť organizácie a
povedomie o našich aktivitách v očiach iných organizácii z neziskového, ale aj súkromného
sektoru. V roku 2020 sme sa zúčastnili len Profesia Days (4-5.3. 2020), nakoľko väčšina
ďalších podujatí bola zrušená.

E-mailová komunikácia
Prostredníctvom kontaktného mailu “marketing@mladiinfo.sk” prebiehala počas roku
2020 priama e-mailová komunikácia primárne s
●

organizáciami, ktoré chcú s Mladiinfo Slovensko nadviazať spoluprácu v rámci
projektov alebo kampaní, alebo s ktorými chceme naopak nadviazať spoluprácu
my;

●

organizáciami, ktoré majú záujem o hosťovanie/vysielanie dobrovoľníkov a
kontaktujú

Mladiinfo

so

záujmom

stať

sa

vysielajúcou/hosťujúcou

organizáciou;
●

organizáciami, ktoré kontaktujú Mladiinfo so zámerom ďalšieho zdieľania ich
ponúk na projekty, školenia, semináre alebo kampane;

●

partnerskými organizáciami a podnikmi, ktoré kontaktujeme za účelom
zapojenia sa do našich projektov, kampaní alebo zdieľania našich ponúk v rámci
ich sietí;

●

organizáciami a podnikmi, ktoré oslovujú Mladiinfo s ponukou účasti na
podujatiach a veľtrhoch;
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●

jednotlivcami, ktorí majú záujem o prácu, dobrovoľníctvo/stáž v Mladiinfo
Slovensko, alebo ktorí majú záujem vycestovať ako dobrovoľníci do zahraničia.

Tento komunikačný nástroj sa počas roku 2020 osvedčili ako efektívny najmä pri
vybavovaní konkrétnych podnetov a žiadostí. Vďaka priamej e-mailovej komunikácii sa nám
podarilo nadviazať nové spolupráce, ako napríklad s Nadáciou Pontis a zúčastniť sa kampane
Za pekné pondelky, zapojiť sa do veľtrhov a efektívne distribuovať dotazník v rámci prieskumu
projektu Social Innovators Network.

Newsletter
Na konci februára 2020 (29.2.2020) sme spustili možnosť odoberania newslettera pre
stávajúcu Mladiinfo komunitu, ale aj pre nových záujemcov, ktorí chcú byť pravidelne
informovaní o nových ponukách v zahraničí aj Slovensku, ako aj o našich Mladiinfo projektoch
a aktivitách. Newsletter odvtedy odosielame pravidelne posledný deň v každom mesiaci,
prostredníctvom online služby a platformy automatizácie marketingu Mailchimp. Obsah
newslettera je vždy aktualizovaný a doplnený o nové dobrovoľnícke projekty na Slovensku aj
v zahraničí. Okrem aktuálnych dobrovoľníckych ponúk je v ňom možné si prečítať aj množstvo
inšpiratívnych článkov a príbehov našich dobrovoľníkov z nášho webu, a taktiež sa informovať
o najbližších aktivitách Mladiinfo alebo našich partnerských organizácií. Odberatelia v
newslettri nájdu aj naše kontaktné informácie a dôležité oznamy. Navyše obsah newslettera
vždy tematicky upravujeme v súlade s aktuálnym dianím a trendmi, napr. Vianočný newsletter
atď.
Ku dňu 14.12.2020 má newsletter potvrdených 113 odberateľov. Podľa analýz v
programe Mailchimp si newsletter Mladiinfo Slovensko otvorilo priemerne 51,58%
odberateľov. Od februára 2020 nám počas celého roka pribudlo priemerne 10 odberateľov za
mesiac. Odkaz na odoberanie newsletteru sa nachádza na našom webe a pravidelne ho zdieľame
na našich sociálnych sieťach so zámerom získať viac odberateľov.

Sociálne siete
Vzhľadom na vekové rozhranie našej cieľovej skupiny a postupujúcu digitalizáciu
spoločnosti, a to nielen v dôsledku pandémie COVID-19, sociálne siete predstavovali v roku
2020 najdôležitejší nástroj našej komunikačnej stratégie. Sociálne siete sa osvedčili ako
efektívny nástroj pre oslovovanie mladých ľudí, budovanie komunity a zvyšovanie viditeľnosti
organizácie.
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Facebook
Facebook je už tradične obľúbenou sociálnou sieťou, s dobrou dostupnosťou a dosahom
v rôznych regiónoch a pre rôzne vekové kategórie. Mladiinfo Slovensko má na Facebooku
vybudovanú už tradične silnú komunitu s dosahom cez viac ako 7 800 sledovateľov. Využitie
Facebooku ako komunikačného nástroja v roku 2020 bolo určené primárne na dve oblasti:
●

komunikovanie aktivít a projektov Mladiinfo Slovensko širšej verejnosti;

●

budovanie online komunity a oslovovanie nových záujemcov o dobrovoľníctvo a

Mladiinfo projekty.
Náš Facebook slúžil na zdieľanie interaktívnych príspevkov a článkov, no taktiež aj ako
nástroj priamej komunikácie prostredníctvom možnosti kontaktovania organizácie priamo
prostredníctvom Facebook messenger. Tento spôsob komunikácie sa osvedčil ako jednoduchý
a ľahko dostupný pre obe strany. Mladiinfo Slovensko Facebook bol riadený v dvoch jazykoch,
slovenčine a angličtine.
Zatiaľ čo na konci roku 2019, k 29.12.2019 malo Mladiinfo Slovensko na Facebooku 7
207 sledovateľov, k 14.12.202 sa tento počet zvýšil na 7 686, vykazujúc nárast komunity o 661
nových sledovateľov. Počet “páči sa mi to” na profil Mladiinfo Slovensko bol ku dňu
14.12.2020 presne 7 531, oproti 7 270 “páči sa mi to” zo dňa 29.12.2019, vykazujúc nárast o
261 nových likeov.
Tento nárast bol zväčša organický, počas roka 2020 bolo na Facebookovom profile
Mladiinfo Slovensko finančne podporených 5 príspevkov v celkovej hodnote 73 Eur. Jedná sa
o príspevky:
●

Online Summer Academy on Social Entrepreneurship - udalosť (34,00 €) ;

●

Mladiinfo Live Talk I. - udalosť (4,00 €);

●

#TimeToMove2020 FOTOSÚŤAŽ - súťažný príspevok (10,00 €);

●

SIN - dotazník (20,00 €);

●

Mladiinfo Live Talk II. - udalosť (5,00 €).

Celkovo bolo na Facebookovom profile Mladiinfo Slovensku počas roka 2020
vytvorených 379 príspevkov, v priemere 32 príspevkov za mesiac. Počet príspevkov za
jednotlivé mesiace sa líšil nasledovne:
●

Január 2020 / 28 príspevkov;

●

Február 2020 / 33 príspevkov;

●

Marec 2020 / 34 príspevkov;

●

Apríl 2020 / 30 príspevkov;
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●

Máj 2020 / 37 príspevkov;

●

Jún 2020 / 33 príspevkov;

●

Júl 2020 / 30 príspevkov;

●

August 2020 / 43 príspevkov;

●

September 2020 / 45 príspevkov;

●

Október 2020 / 33 príspevkov;

●

November 2020 / 22 príspevkov;

●

December 2020 / 11 príspevkov (ku 14.12.2020).

Instagram
Instagram sa počas roka 2020 osvedčil ako rýchlo napredujúca a populárna sociálna
sieť s veľkým potenciálom pre Mladiinfo Slovensko, ako aj pre neziskový sektor ako taký. Naša
cieľová skupina začala využívať Instagram aj ako nástroj strategickej komunikácie, na hľadanie
príležitostí pre vycestovanie do zahraničia, na inšpiráciu o osobnostnom rozvoji, na zapájanie
sa do aktuálneho spoločenského diania, na šírenie povedomia o vzdelávacích a
dobrovoľníckych príležitostiach a vzdelávanie.
Ku dňu 14.12.2020 má Mladiinfo Slovensko na Instagrame 1056 sledovateľov, čo je o
161 viac ako pred 6 mesiacmi (14.06.2020), kedy mal náš profil 895 sledovateľov. Takmer
polovica (49,5%) našich sledovateľov na Instagrame sa nachádza v rozmedzí 25-34 rokov,
zatiaľ čo 31,6% sledovateľov má 18-24 rokov. Dokopy tak 81,1% našich sledovateľov na
Instagrame spadá do skupiny 18-34 rokov, čo zodpovedá našej cieľovej skupine. Až 68,8% z
celkového počtu sledovateľov na Instagrame tvoria ženy.
Okrem príspevkov na Instagrame sme aktívne využívali aj príbehy (stories),
prostredníctvom ktorých sme rozvíjali interaktívnu komunikáciu s našimi sledovatelmi
pomocou rôznych kvízov, videí a otázok. Do príspevkov a príbehov na instagrame sme aktívne
zapájali aj našich dobrovoľníkov, zdieľali ich príbehy v rámci sekcie #dobrovolnickydennik a
niekoľkokrát práve dobrovoľníci pripravili live program kedy ukazovali divákom na
Instagrame ako varia svoje tradičné recepty alebo zdieľali svoje zážitky z dobrovoľníctva.
Linkedin
LinkedIn bol v roku 2020 pre Mladiinfo Slovensko tou najmenej aktívnou sociálnou
sieťou, no aj napriek tomu má náš profil ku dňu 14.12.2020 až 780 sledovateľov. Nakoľko je
LinkedIn sociálna sieť primárne zameraná na vytváranie profesionálnych sietí a tzv.
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“networking”, je zrejmé že obsah dobrovoľníctva. mládežníckych výmen a a neformálneho
vzdelávania tu nie je príliš populárny. Avšak, pridávanie najmä dobrovoľníckych ponúk na
LinkedIn častokrát prinieslo pozitívnu odozvu. Zároveň je však LinkedIn dôležitý na dotváranie
“brand identity” a kredibility organizácie, keďže práve tu si môžu záujemcovia hľadať
jednotlivých členov tímu Mladiinfo a pozrieť si ich profesijné úspechy. Význam a dôležitosť
LinkedInu tak spočíva najmä v tomto smere.

Web
Od začiatku roka 2020 sme pridali viac ako sto blogových príspevkov na webovú
stránku Mladiinfo Slovensko. Webové príspevky sa venovali pestrým témam a na svoje si
mohol prísť každý čitateľ. Oblasti, ktorým sa blogové príspevky venovali, môžeme pomyselne
rozdeliť do viacerých skupín:
1. Prvou a prioritnou skupinou sú webové príspevky zamerané na mladých ľudí a
dobrovoľníctvo. Prostredníctvom tejto skupiny príspevkov sme mladých ľudí
oslovovali a motivovali k dobrovoľníctvu, prípadne k iným vzdelávacím aktivitám.
Jednalo sa o články, ktoré sa venovali konkrétnym dobrovoľníckym projektom a ich
obsahu, či o krajinách, v ktorých sa dobrovoľníctvo konalo. Pod prvú kategóriu spadá
aj

sekcia #dobrovolnickydennik,

prostredníctvom

ktorého dobrovoľníctvo a

dobrovoľnícke projekty približujú priamo dobrovoľníci, ktorí ho skúsili.
2. Druhú skupinu tvorili články, ktoré mali za úlohu približovať rôzne spoločenské témy,
informovali a vzdelávali nielen mladých ľudí v rôznych oblastiach zo sveta aj doma.
Tiež tu radíme aj príspevky venované činnosti organizácie ako takej - jej projektoch a
kampaniach.
Blogové príspevky boli tvorené v slovenčine a angličtine, v závislosti od typu oblasti.
Z prieskumov Google Analytics sme získali určité dáta o návštevníkoch našej stránky.
Sledovanie prieskumov nám dáva dôležité informácie o tom, či naše činnosti smerujeme
správne, napr. k správnej cieľovej skupine. Mladiinfo Slovensko má za cieľ oslovovať mladých
ľudí vo veku od 15 do 30 rokov, pričom z výsledkov na grafe č. 2. vidíme, že najvyššia skupina
návštevníkov je práve v súlade s cieľmi organizácie. Graf č. 3 ukazuje, z akej krajiny sú
používatelia, ktorí si našu stránku a sociálne siete prezerajú. Aj tu vidíme, že najväčšie percento
pochádza práve zo Slovenska, čo vnímame ako splnený cieľ demografických údajov cieľovej
skupiny. Môžeme však vidieť, že stránka je obľúbená aj pre zahraničných návštevníkov. Ide
najmä o Spojené štáty americké, Českú republiku a Rusko.
19

Dobrovoľníctvo
Hosťovanie dobrovoľníkov
Dobrovoľníkov zo zahraničia uvítalo Mladiinfo Slovensko v roku 2020 celkovo štrnásť.
Dobrovoľníci, ktorých sme hosťovali, pochádzajú z týchto krajín: Holandsko, Slovensko,
Taliansko, Rakúsko, Severné Macedónsko, Ukrajina, Nemecko, Rumunsko. Troch sme
hosťovali v rámci Slovenskej republiky - išlo teda o “domáce” projekty. Ich koordináciu na
Slovensku zastrešovala naša projektová koordinátorka Terézia Paňková.
V roku 2019 sme na slovenskej pôde privítali jedenásť (11) mladých dobrovoľníkov,
na rôznych projektoch. V porovnaní s aktuálnym rokom nejde o veľký rozdiel, keďže v roku
2020 sa pre dobrovoľníctvo na Slovensku rozhodlo štrnásť (14) mladých. Rozdiel bol však v
dĺžke trvania dobrovoľníctva. Niektorí dobrovoľníci svoj projekt prerušili predčasne a rozhodli
sa vrátiť do svojej domovskej krajiny, resp. v druhej polovici roka 2020 boli aj takí ktorí prišli
na krátkodobejší projekt.

Vysielanie dobrovoľníkov
V roku 2020 sa za dobrovoľníctvom rozhodlo vycestovať trinásť (13) mladých ľudí zo
Slovenska. Boli vyslaní do týchto krajín: Rumunsko, Francúzsko, Taliansko, Belgicko,
Portugalsko, Turecko, Chorvátsko, Poľsko, Španielsko a Nemecko. Ich koordináciu na
Slovensku zastrešovala naša projektová koordinátorka Dajana Dimitrieska. Dobrovoľníctvo za
hranicami Slovenska bolo teda aj v tomto roku z nášho pohľadu pomerne aktívne dobrovoľníkov sme vysielali počas celého roka v závislosti od dostupnosti projektov.
Rovnako, ako celý svet, aj nás v Mladiinfo Slovensko ovplyvnila korona.
Najintenzívnejšie sa to prejavilo na našej činnosti - teda prijímaní “hostingu” a vysielaní
“sendingu” dobrovoľníkov. Kvôli postupne zintenzivňujúcejším opatreniam vo svete došlo k
zrušeniu, pozastaveniu alebo úprave dobrovoľníckeho projektu. Pre bezpečnosť našich
dobrovoľníkov, ale aj pre zlepšenie situácie sme časť už bežiacich projektov presunuli do online
prostredia. Dodnes aktívne sledujeme situáciu vo svete aj na Slovensku a prispôsobujeme naše
naplánované činnosti. Rozdiel vidieť pri porovnaniach vo vysielaní do zahraničia. Zatiaľ čo v
roku 2019 sa dobrovoľníckeho projektu v zahraničí zúčastnilo dvadsaťšesť (26) mladých ľudí,
v roku 2020 to bolo trinásť (13). Pokles je spôsobený pandémiou koronavírusu vo svete.
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Hospodárenie
SÚVAHA
za rok 2020 (EUR)
AKTÍVA
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
Iné pohľadávky
Finančné účty
Pokladnica
Bankové účty
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
MAJETOK SPOLU

0,00
0,00
0,00
0,00
414 091,51
0,00
0,00
101 423,06
8 959,72
93 650,88
-1 187,54
313 638,79
13 231,12
299 437,33
0,00
414 091,51

PASÍVA
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
Imanie a peňažné fondy
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
CUDZIE ZDROJE SPOLU
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
Daňové záväzky
Ostatné záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

349 010,86
0,00
23 786,29
23 786,29
0,00
325 224,57
-134 411,80
0,00
609,90
609,90
-135 021,70
23 508,51
22 050,06
676,07
53,51
-181 309,85
0,00
199 492,45
0,00
199 492,45
414 091,51
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
za rok 2020 (EUR)
NÁKLADY
Číslo účtu
501 Spotreba materiálu
1 935,42
502 Spotreba energie
706,42
512 Cestovné
3 314,07
513 Náklady na reprezentáciu
260,96
518 Ostatné služby
23 072,04
521 Mzdové náklady
23 687,69
524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 7 366,45
527 Zákonné sociálne náklady
107,35
538 Ostatné dane a poplatky
207,50
549 Iné ostatné náklady
1,61
NÁKLADY SPOLU
60 659,51

VÝNOSY
Číslo účtu
602
Tržby z predaja služieb
691
Dotácie
VÝNOSY SPOLU
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591
Daň n príjmov
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ
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2 772,36
219 772,61
222 544,97
161 885,46
0,00
161 885,46

Ciele a výsledky 2020
S príchodom pandémie COVID-19 počas jari 2020, sa väčšina našej aktivity presunula
do digitálneho priestoru, čo do istej miery ovplyvnilo aj plnenie našich cieľov o istej miery.
Mladiinfo Slovensko si za ciele a priority na rok 2020 vytýčilo:
1. Zvýšenie dosahu a fanúšikov na sociálnych sieťach:
Ciele v tejto oblasti sa nám podarilo splniť veľmi dobre. Mladiinfo Slovensko
Facebook profil: k 14.12.202 mal 686 sledovateľov, vykazujúc nárast komunity o
661 nových sledovateľov. Počet “páči sa mi to” na profil Mladiinfo Slovensko bol ku
dňu 14.12.2020 presne 7 531, oproti 7 270 “páči sa mi to” zo dňa 29.12.2019,
vykazujúc nárast o 261 nových likeov.
Instagram: ku dňu 14.12.2020 má Mladiinfo Slovensko na Instagrame 1056
sledovateľov, čo je o 161 viac ako pred 6 mesiacmi (14.06.2020), kedy mal náš profil
895 sledovateľov. Takmer polovica (49,5%) našich sledovateľov na Instagrame sa
nachádza v rozmedzí 25-34 rokov, zatiaľ čo 31,6% sledovateľov má 18-24 rokov.
Dokopy tak 81,1% našich sledovateľov na Instagrame spadá do skupiny 18-34 rokov,
čo zodpovedá našej cieľovej skupine. Až 68,8% z celkového počtu sledovateľov na
Instagrame tvoria ženy.
Tento nárast bol zväčša organický. K zvýšeniu sledovanosti nám pomohla najmä niekoľko
kľúčových podujatí a aktivít, ktoré sme organizovali online:
●

Online Summer Academy on Social Entrepreneurship;

●

Mladiinfo Live Talks I. a II.;

●

#TimeToMove2020 FOTOSÚŤAŽ;

●

Pravidelné dobrovoľnícke ponuky;

●

Kvízy a interaktívne aktivity cez “Instagram stories”

2. Naďalej vysielať dobrovoľníkov na ESC projekty:
Kvôli postupne zintenzivňujúcejším opatreniam vo svete došlo k zrušeniu, pozastaveniu alebo
úprave dobrovoľníckych projektov. Pre bezpečnosť našich dobrovoľníkov, ale aj pre zlepšenie
situácie sme časť už bežiacich projektov presunuli do online prostredia. V roku 2020 sme
vyslali dokopy trinásť (13) mladých ľudí na zahraničné dobrovoľníctvo (v porovnaní z roku
2019 je to presne polovica; 26 vyslaných ľudí).
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3. Offline informovanie mládeže (školské veľtrhy, prezentácie, veľtrhy dobrovoľníctva,
osvetové kampane, informačné dni, …)
-

Prezentovanie možností na vycestovanie pre mladých ľudí (18-30 rokov)
Profesia Days - 4. - 5. Marec 2020
V bratislavskej Inchebe sa konal už 11. ročník podujatia Profesia Days. Tento ročník

bol pre Mladiinfo Slovensko jedinečný, pretože sa ho naša organizácia zúčastnila vo vybranej
zóne, tzv. ,,Zóne mladých talentov”. V danej zóne sa zoskupili najmä organizácie, ktoré
pracujú s mládežou a majú za cieľ rozvíjať ďalej ich zručností prostredníctvom ponúknutia
stáže či práce v ich organizáciách.
Mladiinfo Slovensko sa zúčastnilo na oboch dňoch Profesia Days 2020. S propagáciou
našich činností nám pomáhala naša dobrovoľníčky Ruxi z Rumunska a Barbara z Brazílie.
Pre záujemcov o dobrovoľníctvo sme prichystali množstvo aktivít, vrátane offline zoznamky
Voluntinder, ktorej cieľom bolo oboznámiť dobrovoľníka s aktuálnymi projektmi a pomohla
tak nájsť ideálny projekt pre mnohých z nich.
-

Stredné školy
Ciele v tejto oblasti sa nám pochopiteľne naplniť nepodarilo v klasickej prezenčnej

forme po zvyšok roka 2020, napriek tomu naďalej pracujeme na nadväzovaní spolupráce s
viacerými školami (aj cez online vyučovanie).
V decembri 2020 sme odprezentovali možnosti dobrovoľníctva a program Erasmus+ v online
forme na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave. Uskutočnili sa 3 online prednášky v
spolupráci s holandskou dobrovoľníčkou Tyrou pre študentov druhého ročníka (dokopy cca. 75
mladých ľudí). V aktivitách tohto typu plánujeme pokračovať aj naďalej.
-

Kultúrne poobedie
Mladiinfo Slovensko organizuje aj kultúrne podujatia, v rámci ktorých sú

odprezentované možnosti pre mladých ľudí (18-30 rokov). Tento rok sme zorganizovali
podujatie s názvom Poetry Afternoon 25.8.2020, kde naša macedónska dobrovoľníčka Renáta
Penchova čítala poéziu v macedónčine. Toto podujatie sa uskutočnilo v knižnici a zúčastnilo
sa ho v súlade s pandemickými nariadeniami okolo 10 ľudí.
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4. Angažovanosť mládeže (miestni dobrovoľníci, ambasádori, atď.)
Program Mladiinfo Ambasádor sme tento rok neorganizovali, ale podarilo sa nám do tímu
získať 6 nových dobrovoľníčok zo Slovenska, ktoré predstavujú veľké obohatenie pre ďalšie
smerovanie organizácie.
5. Posilnenie komunity Mladiinfo (bývalí dobrovoľníci, ALUMNI, ...)
Komunita pre nás znamená veľa. Snažíme sa ju naozaj rokmi budovať a nestratiť kontakt s
našimi či už bývalými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami (slovenskými aj zahraničnými),
ambasádormi, mentormi, ale aj v širšom zmysle s účastníkmi tréningových kurzov a
mládežníckych výmen. Našu komunitu udržiavame cez zasielanie pravidelných informácií o
činnosti organizácie (najmä prostredníctvom newslettra) ale aj oslovovaním s rôznymi
ponukami školení, účasti na diskusiách a pod.
6. Byť aktívnym členom v činnosti EURODESK
Každoročne sme zapojení do aktivít Eurodesk. Tento rok sa do októbrovej kampane “Time to
Move” opäť zapojilo aj Mladiinfo Slovensko a spoločne s našimi dobrovoľníkmi sme
zorganizovali online diskusiu o programe Erasmus+ či Európskom Zbore Solidarity. Počas
diskusie boli zodpovedané otázky publika týkajúce sa dobrovoľníctva a jeho súčastí. Ku
kampani Time to Move si Mladiinfo Slovensko pripravilo aj fotosúťaž “Kam ťa posunul tento
rok?”, do ktorej sa zapojilo 7 súťažiacich a ktorej troch výhercov s najúspešnejšou fotkou

ocenilo darčekmi.

7. Osláviť desiate výročie organizácie
Rok 2020 bol pre Mladiinfo Slovensko výnimočný. Bol to rok prvého okrúhleho jubilea
– oslavovali sme 10. výročie vzniku. Už 10 rokov informujeme mladých ľudí o možnostiach
neformálneho vzdelávania a vysielame ich na mládežnícke výmeny po celom svete. Pri tejto
príležitosti sme pozbierali dostupné dáta a vypracovali sumár.
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Za desať rokov sa nám spoločne podarilo vyslať viac ako 260 dobrovoľníkov do viac
než 38 krajín sveta. Vďaka Mladiinfo Slovensko dostalo viac ako 260 mladých ľudí možnosť
vycestovať za hranice Slovenska a zažiť neuveriteľné dobrodružstvo, získať nových kamarátov
a naučiť sa nové zručnosti.
Okrem vyslania stoviek dobrovoľníkov do zahraničia sme tiež privítali aj množstvo
zahraničných dobrovoľníkov u nás na Slovensku. V organizácii si za 10 rokov fungovania našlo
svoj projekt viac ako 80 zahraničných dobrovoľníkov z rôznych krajín sveta.
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Mladiinfo Slovensko poskytuje možnosti krátkodobého aj dlhodobého dobrovoľníctva. Od
vzniku organizácie sa krátkodobého dobrovoľníctva zúčastnilo 35% dobrovoľníkov, zatiaľ čo
dlhodobý projekt si zvolilo 65% mladých ľudí. Z celkového počtu dobrovoľníkov bolo 72,3%
žien a 27,7 % mužov. Najviac dobrovoľníkov bolo vo vekovom rozhraní od 21-24 rokov, druhé
najpočetnejšie vekové rozhranie v počte dobrovoľníkov bolo 24-27 rokov. Celkovo sa však
dobrovoľníctva zúčastnili dobrovoľníci všetkých preferovaných možností od 15-30 rokov.

27

