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Mladiinfo Slovensko zorganizovalo 18. mája už druhý ročník podujatia KLIK NaKLIKaj si leto 2022. Počas viac ako dvoch hodín sme predstavili päť organizácií
zo štyroch krajín a vypočuli sme si niekoľko inšpiratívnych príbehov. Veríme, že sme
inšpirovali mladých ľudí k tomu, aby trávili voľný čas aktívne a zažili nezabudnuteľné
leto.
V dokumente nájdeš letné ponuky od nasledujúcich organizácií:
●
●
●
●
●
●

Nexteria
AMAVET
Kolégium Antona Neuwirtha
Mareena
Discover
Za hranice s hudbou

Okrem toho nájdeš kontaktné údaje nasledujúcich organizácií: Bystriny, Growni, JA
Slovensko, IAMbitious, Aj Ty v IT, EduEra a Bratislavské dobrovoľnícke centrum.
Odporúčame sledovať ich ponuky počas celého roka.
Okrem toho dokument obsahuje aj zahraničné ponuky našich partnerov. Ak ťa
zaujímajú aj iné projekty, KLIKaj na aktuálne ponuky na našej stránke.
Jednotlivé ponuky obsahujú linky, ktoré ťa zavedú na tie najzaujímavejšie ponuky
na toto leto. Stačí na ne len KLIKnúť.

Tím Mladiinfo Slovensko
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Nexteria
Organizácia:
Nexteria je neziskové združenie, v ktorom pomáhame mladým ľuďom rásť,
budujeme aktívnu, rôznorodú a slušnú komunitu a spolu prinášame pozitívne
zmeny, čím tvoríme budúcnosť Slovenska pre nás všetkých.
Leto 2022:
Posledné voľné miesta do Nexteria Leadership Academy
2-týždňový ONLINE program Nexteria Lab
Kariérne eventy Night of Chances
Kontakty:
Web FB IG

Foto: Nexteria

3

AMAVET
Organizácia:
Občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré pod značkou AMAVET
združuje na dobrovoľníckej báze viac ako 3500 členov. Ako jediná organizácia
na Slovensku má oprávnenie nominovať nádejných mladých vedcov
na najprestížnejšie svetové súťaže stredoškolskej mládeže. Členskú základňu
AMAVET tvoria deti základných a stredných škôl, ktorým sa po školskom
vyučovaní systematicky venujú stovky dobrovoľníkov z radov pedagógov, vedcov
a rodičov, ale aj študenti slovenských a zahraničných univerzít. Dobrovoľníkom
poskytujeme podporu formou certifikovaných školení na prácu s mládežou.
Leto 2022:
Staň sa dobrovoľníkom na dennom tábore Zvedaví vedci
Kontakty:
Web

Kolégium Antona Neuwirtha

Organizácia:
Kolégium Antona Neuwirtha vzniklo v roku 2009 ako nezávislá vzdelávacia
inštitúcia, ktorej cieľom je formovať mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt
a kultúrneho odkazu západnej civilizácie. V súčasnosti tvorí univerzálne
vzdelávacie programy pre deti, stredoškolákov, vysokoškolákov aj širokú
verejnosť.
Leto 2022:
Free Society Seminar
Letná univerzita
Letná akadémia pre stredoškolákov
Kontakty:
Web FB IG
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Mareena
Organizácia:
Víziou organizácie Mareena je Slovensko, ktoré je bezpečným a dôstojným
domovom pre všetkých bez ohľadu na národnosť, etnickú a náboženskú
príslušnosť. Prostredníctvom dobrovoľníckeho programu a vzdelávacích aktivít
Mareena asistuje cudzincom pri integračnom procese, vďaka komunitným
aktivitám vytvára priateľské prostredie, ktoré spája Slovákov s cudzincami
a rozvíja otvorenú celospoločenskú diskusiu o témach migrácie, integrácie a ich
výzvach.
Leto 2022:
Rôzne dobrovoľnícke ponuky, momentálne zamerané na pomoc utečencom
z Ukrajiny.
Kontakty:
Web FB IG

Zdroj: Mareena
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Discover
Organizácia:
Discover spája inšpiratívnych ľudí zo všetkých kútov sveta, ktorí venujú svoj čas
zdieľaniu znalostí, skúseností a nadšenia ďalej – napríklad prostredníctvom Letnej
akadémie Discover, online webinárov, mentoringu či magazínu Ignis. Cieľom
Discoveru a motiváciou všetkých členov a členiek Discover komunity je hľadanie
odpovedí na rôzne otázky, rozširovanie vlastných obzorov a prebudenie nadšenia
v druhých. Toto nadšenie, náš „vnútorný oheň“, je spájajúcim prvkom všetkých
aktivít Discoveru. Discover je medzinárodná komunita ľudí s vášňou
pre spoznávanie nielen okolitého sveta, ale aj seba samých.
Leto 2022:
Letná Akadémia
Kontakty:
Web FB IG

Za hranice s hudbou
Organizácia:
Dlhodobým cieľom organizácie je založiť modernú, multižánrovú a medzinárodnú
Hudobnú vysokú školu na Slovensku. Bude zameraná na súčasné štýly (pop, jazz,
elektronika) a rôzne povolania v hudobnom priemysle: performer, skladateľ,
songwriter, manažér, booker, zvukár a iné. Za hranice s hudbou rozvíjajú
ambicióznych a charakterných hudobníkov, ktorí sa budú vedieť uplatniť
na súčasnom trhu, ale aj na tom o 10 rokov.
Leto 2022:
Letný hudobný workshop
Kontakty:
Web FB IG
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Leto v zahraničí
Associazione Kora
Dvojmesačný dobrovoľnícky
zemetrasením. Viac info tu.
Kde: Norcia, Taliansko

projekt

v

talianskom

meste

zasiahnutom

Ročný projekt zameraný na udržateľné varenie v Taliansku. Viac info tu.
Kde: Passignano sul Trasimeno, Taliansko
Ročný projekt o neformálnom vzdelávaní v komunitách. Viac info tu.
Kde: Passignano sul Trasimeno, Taliansko

Vicolocorto
Polročný dobrovoľnícky projekt s Červeným krížom v Taliansku. Viac info tu.
Kde: Pesaro, Taliansko
Polročný projekt s ľuďmi v núdzi. Viac info tu.
Kde: Senigallia, Taliansko

Zdroj: Associazione Kora
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Na koho ešte KLIKať?
Bystriny
Organizácia:
Bystriny využívajú online nástroje, vďaka ktorým sa vedia rýchlo spojiť ľudia
z rôznych kútov Slovenska, navzájom si poradiť a poskytnúť odbornú pomoc.
Snažia sa tak narušiť centralizmus hlavného mesta a posilniť aktivity v regiónoch
po celej krajine. Organizujú komunitné stretnutia aktívnych ľudí a odborníkov
a spájajú ich s programom plným inšpirácií, tréningov a konzultácií.
Kontakty:
Web FB IG

Growni
Organizácia:
Na jednom mieste sa Naskilluj cez videá, Poraď Sa s mentorom, Pomáhaj ako
dobrovoľník alebo Pracuj v zaujímavých firmách, neziskovkách či verejnom
sektore.
Kontakty:
Web FB IG

JA Slovensko
Organizácia:
Junior Achievement (JA) Slovensko pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných
a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť
a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych
zručností.
Kontakty:
Web FB IG
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IAMbitious
Organizácia:
I AMbitious prepája teba, aktívneho stredoškoláka s inšpiratívnymi profíkmi
z praxe. I AMbitious Academy je ročný nadupaný program neformálneho
vzdelávania, kde stretneš ambicióznych stredoškolákov ako si ty a posunieš sa
vpred!
Kontakty:
Web FB IG

Aj Ty v IT
Organizácia:
Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012. V dobe, keď počet dievčat
na IT fakultách vysokých škôl dlhodobo osciloval medzi 3 % – 5 % z celkového
počtu študentov týchto škôl. Ich počet sa dal prakticky spočítať na prstoch jednej
ruky. Často sa hovorilo o chýbajúcich IT odborníkoch a samostatnou kapitolou boli
(a stále sú) aj chýbajúce ženy v IT sektore. Aj Ty v IT sa to rozhodlo zmeniť.
Kontakty:
Web FB IG
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EduEra
Organizácia:
EduEra vzdeláva a trénuje skupiny aj jednotlivcov cez neformálne vzdelávanie
doma i v zahraničí. Medzi ďalšie aktivity tejto organizácie patrí: podpora iniciatívy,
šírenie myšlienky participácie a budovania svojich kompetencií prostredníctvom
rôznych vzdelávacích príležitostí. EduEra je tvorená mladými ľuďmi z celého
Slovenska.
Kontakty:
Web FB IG

Bratislavské dobrovoľnícke centrum
Organizácia:
Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) je občianske združenie, ktoré vzniklo
v roku 2012. Prepája dobrovoľníkov a dobrovoľníčky s organizáciami v Bratislave
a celom Bratislavskom kraji, motivuje ľudí k dobrovoľníctvu a učí organizácie, ako
s dobrovoľníkmi pracovať. Pre jednotlivcov má na výber množstvo
dobrovoľníckych ponúk a pre organizácie samotných dobrovoľníkov.
Kontakty:
Web FB IG

Zdroj: Za hranice s hudbou

