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Seminár alebo školenie?4



V posledných rokoch sa v rámci akcií 4.3. a 3.1, medzi podávanými projektmi, najčastejšie objavujú školenia a 
semináre. Často sa stáva, že niektoré dôležité časti v žiadosti o finančný príspevok nie sú dostatočne jasné, 
alebo dobre popísané a ani kvalita podávaných projektov nespĺňa požadovaný štandard. Z praxe sme zistili, že 
často krát žiadateľom ani nie je jasné, aký je rozdiel medzi seminárom a školením. 

Ďalším dôvodom pre vytvorenie príručky sú účastníci medzinárodných školení, ktorí prejavili motiváciu 
organizovať medzinárodné školenie a hľadali tipy a inšpiráciu, ako dobré školenie alebo seminár v rámci akcií 
4.3 a 3.1 zorganizovať. Keďže je aj naším záujmom, aby podávané projekty boli čo najlepšie, rozhodli sme sa 
napísať túto publikáciu. 
Dúfame, že objasní niektoré témy a pomenovaním najčastejších nedostatkov pomôže, aby podávané projekty 
boli lepšie a kvalitnejšie. 

Pre prípad, ak by sa táto publikácia dostala do rúk aj menej skúseným v programe Mládež v akcii, hneď v 
druhej kapitole uvádzame prehľad o jeho možnostiach. V prípade menej skúsených žiadateľov by sme 
odporučili začať s projektmi, ktoré sú menej náročné, prípadne nejdú v jednotlivých témach až do takej hĺbky, 
napríklad mládežnícke výmeny alebo mládežnícke iniciatívy. 

Prajeme Vám príjemné čítanie.
autori

 Úvod

Kapitola 1 – Úvod
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Program Mládež v akcii je programom, ktorý Európska únia pripravila pre mladých ľudí. S celkovým rozpoč-
tom 885 miliónov Eur na obdobie siedmych rokov chce podporovať myšlienku aktívneho európskeho 
občianstva, solidarity a tolerancie medzi mladými Európanmi a zapojiť ich do tvarovania budúcnosti Únie 
prostredníctvom zvýšenia ich participácie na demokratickom živote spoločnosti.
Program propaguje neformálne vzdelávanie a interkultúrny dialóg medzi európskou mládežou, povzbudzuje 
mobilitu mladých ľudí vnútri i mimo hraníc EÚ a poskytuje im možnosti rozširovať si horizonty a získavať 
hodnotné životné i pracovné skúsenosti.

Program je otvorený všetkým mladým ľuďom vo veku od 15 do 28 rokov (v niektorých prípadoch od 13 do 30). 
Zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí je jednou z kľúčových priorít.
Na dosiahnutie cieľov program podporuje veľké množstvo rôznorodých aktivít prostredníctvom piatich akcií. 
Tieto aktivity zahŕňajú mládežnícke výmeny, mládežnícke iniciatívy, európsku dobrovoľnícku službu ako i 
školenia a možnosti sieťovania pre mládežníckych pracovníkov a mládežnícke organizácie.

Akcia 1 - Mládež pre Európu

Zameriava sa na podporu aktívneho občianstva, participácie a kreativity mladých ľudí podporovaním 
mládežníckych výmen, mládežníckych iniciatív a projektov mládežníckej demokracie.

Akcia 2 - Európska dobrovoľnícka služba

Pomáha mladým ľuďom rozvíjať ich zmysel pre solidaritu prostredníctvom individuálnej či skupinovej účasti 
na neziskových a neplatených dobrovoľníckych aktivitách v zahraničí.

Prehľad akcií programu

Všeobecný prehľad programu Mládež v akcii 2007 – 2013

Kapitola 2 - Všeobecný prehľad programu 
Mládež v akcii 2007 – 2013
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Všeobecný prehľad programu Mládež v akcii 2007 – 2013

Akcia 3 - Mládež vo Svete

Zameriava sa na propagáciu partnerstiev a výmen medzi mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami vo 
svete.

Akcia 4 - Systémy podpory mládeže

Zahŕňa rôzne možnosti podpory mládežníckych pracovníkov a mládežníckych organizácií na podporu kvality 
ich aktivít a činností.

Akcia 5 - Podpora pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže

Podporuje spoluprácu v oblasti mládežníckej politiky na európskej úrovni, hlavne facilitovaním dialógu 
medzi mladými ľuďmi a osobami zodpovednými za mládežnícku politiku. 

Implementácia programu

Program je prevažne implementovaný decentralizovaným spôsobom prostredníctvom siete Národných 
agentúr, ktoré sú zriadené v každej programovej krajine za účelom zabezpečenia užšieho kontaktu s národnou 
realitou žiadateľov.  Sprievodca programom Mládež v akcii je k dispozícii na webovej stránke  a zahŕňa 
detailný popis a kritéria schválenia pre každú akciu. 
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Vzdelávacím aktivitám a vytváraniu sietí ľudí činných v práci s mládežou a v mládežníckych organizáciách sa 
venuje akcia 4.3 (v rámci akcie 4 - Systémy podpory mládeže) a akcia 3.1 (v rámci akcie 3 – Mládež vo Svete) 
programu Mládež v akcii. 

Obe akcie sú predovšetkým zamerané na podporu práce s mládežou vďaka vzájomnej spolupráci medzi 
osobami a organizáciami aktívnymi v práci s mládežou. Za týchto sa považujú najmä pracovníci s mládežou, 
ako aj odborníci v oblasti práce s mládežou, vedúci projektov, atď. 
Jedná sa o rozvoj a podporu spolupráce na medzinárodnej úrovni s krajinami Európskej únie, ale aj mimo nej.  
Akcie 4.3 a 3.1 sú zamerané i na aktivity, ktoré vedú k dlhotrvajúcim kvalitným projektom, partnerstvám a 
sieťam.  

Dá sa povedať, že projekty vzdelávacích aktivít a vytvárania sietí pozostávajú z dvoch typov:

1. Projekty propagujúce výmenu skúseností, spoluprácu organizácií a vzdelávanie v oblasti 
práce s mládežou. Projekty by mali byť zamerané najmä na podporu rozvoja kompetencií a 
inováciu rôznych prístupov v práci s mládežou, ako aj na výmenu odborných znalostí, 
zručností a príkladov dobrej praxe medzi osobami a organizáciami činnými v práci s 
mládežou. 

2 Projekty, ktoré vedú k rozvoju a tvorbe ďalších projektov v rámci programu Mládež v akcii. 
Je dôležité, aby tieto projekty obsahovali a realizovali aktivity, ktoré pomôžu všetkým 
potenciálnym organizátorom/žiadateľom pripraviť a rozvinúť nový vysokokvalitný 
projekt v rámci programu Mládež v akcii. Projekty by mali byť zamerané na poskytnutie 
podpory a rozvoj zručností potrebných pre tvorbu projektov; podpory pre hľadanie 
partnerov; nástrojov a prostriedkov pre zvýšenie kvality projektov.

Aktivity v v mládežníckych organizáciách

Kapitola 3 – Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí ľudí 
činných v práci s mládežou a v mládežníckych organizáciách
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Akcie 4.3 a 3.1 sú veľmi podobné. Totožné sú vo vzdelávacích aktivitách,  ktorými sú aj školenie a seminár. Ak 
teda plánujete pripraviť a zrealizovať projekt školenia alebo seminára, môžete požiadať o finančný príspevok v 
rámci hore uvedených akcií.

K základným rozdielom medzi akciami 4.3 a 3.1 patria formálne kritériá medzi ktoré patrí: počet organizáto-
rov, počet účastníkov, zapojené krajiny, profil žiadateľa, kam predložiť žiadosť o finančný príspevok, atď. 
Všetky aktuálne formálne kritériá nájdete v Sprievodcovi programom Mládež v akcii platný pre daný rok. 
Uvádzame najpodstatnejšie rozdiely.

Akcia 4.3 je administrovaná na decentralizovanej úrovni, to znamená, že projekty sú predkladané do Národnej 
agentúry programu Mládež v akcii. Projekty v rámci akcie 4.3 musia byť realizované len v spolupráci s 
„programovými krajinami“, ktorými sú : 

Rozdiel medzi akciami 4.3 a 3.1

Kapitola 3.1 - Rozdiel medzi akciami 4.3 a 3.1
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Členské štáty európskej únie (EÚ)

Rakúsko

Belgicko

Bulharsko

Cyprus

Česká republika

Dánsko

Estónsko

Fínsko

Francúzsko

Nemecko

Grécko

Maďarsko

Írsko

Taliansko

Litva

Lotyšsko

Luxembursko

Malta

Holandsko

Poľsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovenská republika

Slovinsko

Španielsko

Švédsko

Veľká Britania



Rozdiel medzi akciami 4.3 a 3.1

Cieľom akcie 3.1 je rozvíjať spoluprácu medzi členskými a nečlenskými krajinami EÚ. Na projektoch v rámci 
tejto akcie musia participovať programové krajiny v spolupráci so „susediacimi partnerskými krajinami“, 
ktorými sú:
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Programové krajiny európskej asociácie voľného obchodu (EFTA),

ktoré sú členmi Európskeho ekonomického priestoru (EEA)

Island Lichtenštajnsko Nórsko

Programové krajiny, ktoré sú kandidátmi na vstup do Európskej únie

Turecko

Juhovýchodná Európa

Albánsko

Bosna a Hercegovina

Chorvátsko

Macedónsko (FYROM)

Kosovo, na základe 

rezolúcie Bezpečnost-

nej rady OSN 

1244/1999

Čierna Hora

Srbsko

Arménsko

Azerbajdžan

Bielorusko

Gruzínsko

Moldavsko

Ruská federácia

Ukrajina

Alžírsko                  

Egypt

Izrael

Jordánsko

Libanon

Maroko

Palestínsky správny orgán pre 

západný breh a pásmo Gazy 

Sýria

Tunisko

Východná Európa a 

Kaukaz

Partnerské krajiny 

Stredomoria



Projekt sa môže realizovať v programovej krajine, v krajine regiónu Juhovýchodnej Európy, Východnej Európy 
a Kaukazu alebo v regióne Partnerských krajín Stredomoria. 
V závislosti od miesta, teda krajiny, kde sa budú aktivity projektu realizovať, musí žiadateľ o finančný 
príspevok, predložiť žiadosť:
· Na národnej/decentralizovanej úrovni: do Národnej agentúry tej ktorej krajiny. Národné agentúry sa 
nachádzajú vo všetkých programových krajinách. 
· Na európskej/ centralizovanej úrovni do Bruselu: do Vzdelávacej, audiovizuálnej a kultúrnej 
výkonnej agentúry. Viac informácií nájdete na stránke: http://eacea.ec.europa.eu/index.html
· Do grantového programu Euro-Med Mládež. Viac informácií o spolupráci s krajinami Stredomoria a 
programe Euro-Med Mládež nájdete na stránke:  alebo http://www.euromed-
p.org/default.asp

http://www.euromedyouth.net/

Rozdiel medzi akciami 4.3 a 3.1 13

Členské štáty európskej únie (EÚ)

Rakúsko

Belgicko

Bulharsko

Cyprus

Česká republika

Dánsko

Estónsko

Fínsko

Francúzsko

Nemecko

Grécko

Maďarsko

Írsko

Taliansko

Litva

Lotyšsko

Luxembursko

Malta

Holandsko

Poľsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovenská republika

Slovinsko

Španielsko

Švédsko

Veľká Britania

http://www.euromedyouth.net/


Rozdiel medzi akciami 4.3 a 3.1

Prehľad postupov pri predkladaní žiadosti:
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Región/krajina, kde sa uskutoční 

projekt 

Programové krajiny 

Kto môže podať žiadosť Kde je možné podať žiadosť 

Organizátor z programovej krajiny do príslušnej Národnej agentúry

Organizácie aktívne pôsobiace v 

oblasti práce s mládežou na 

európskej úrovni 

do Vzdelávacej, audiovizuálnej a 

kultúrnej výkonnej agentúry

Krajiny východnej Európy a 

Kaukazu 

Organizátor z programovej krajiny do príslušnej Národnej agentúry

Organizácie aktívne pôsobiace v 

oblasti práce s mládežou na 

európskej úrovni 

do Vzdelávacej, audiovizuálnej a 

kultúrnej výkonnej agentúry

Partnerské krajiny regiónu 

Stredozemného mora
Organizátor z krajiny Stredomoria

postup podávania prihlášok 

týkajúce sa programu Euro-Med 

Mládež je uvedený vyššie.

Krajiny juhovýchodnej Európy 

Organizátor z programovej krajiny do príslušnej Národnej agentúry

Organizátor z krajiny regiónu 

juhovýchodnej Európy hosťujúci 

aktivitu

do Vzdelávacej, audiovizuálnej a 

kultúrnej výkonnej agentúry



V prípade, že ste sa rozhodli spolupracovať so susediacimi partnerskými krajinami, počet partnerských 
organizácií  resp. počet účastníkov z jednotlivých krajín musí byť vyrovnaný. Na jednom projekte sa môžu 
zúčastniť krajiny z rôznych regiónov (Juhovýchodná Európa, Východná Európa a Kaukaz, Krajiny, Partnerské 
krajiny Stredomoria). 
Za prioritnejší je však možno považovať projekt, na ktorom sa zúčastnia krajiny, ktoré patria iba k jednému 
regiónu, najmä keď sa jedná o projekt, ktorý poskytuje a zlepšuje rozvoj spolupráce v rámci toho ktorého 
regiónu. 

Keďže program Mládež v akcii je flexibilný a reflektuje na aktuálne dianie, môže dôjsť k zmenám napr. pri 
rozdelení krajín na programové a partnerské, ale taktiež pri postupoch kam treba predložiť žiadosť o finančný 
príspevok. Prosím skontrolujte si aktuálnosť vyššie uvedených tabuliek s platným Sprievodcom programom 
Mládež v akcii. Aktuálny sprievodca sa nachádza na stránke www.mladezvakcii.sk

Rozdiel medzi akciami 4.3 a 3.1 15
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V praxi sa už viac krát stalo, že projekt, ktorý by svojím obsahom bol vhodnejší ako seminár, bol podaný ako 
školenie a naopak. Keďže Sprievodca programom Mládež v akcii bližšie nepopisuje, aký je medzi nimi rozdiel a 
ktorý typ projektu je vhodnejší na aké aktivity, rozhodli sme sa vniesť do tejto problematiky trochu svetla.
Skúsme si to vysvetliť na príklade s konkrétnou témou. 
Všeobecným cieľom projektu je zvýšenie záujmu a účasti mladých ľudí vo voľbách do Európskeho parlamen-
tu. Cieľovou skupinou sú pracovníci s mládežou a dobrovoľníci, ktorí vo svojich organizáciách a aktivitách 
riešia (prípadne by chceli) otázku participácie mladých ľudí. 

Cieľová skupina: účastníci, ktorí majú motiváciu a záujem organizovať aktivity na podporu účasti mladých 
ľudí vo voľbách do Európskeho parlamentu a nemajú s touto témou ešte skúsenosti

Možné ciele (obsahové témy) projektu:

1. Ozrejmiť si, čo mladých ľudí zaujíma, na akom princípe funguje motivácia a čo 
motivuje mladých ľudí zapájať sa do diania okolo seba.

2. Zmapovať nástroje, prostredníctvom ktorých môžeme efektívne komunikovať s 
mladými ľuďmi (internet, webové stránky, sociálne siete, video, fotky, interaktív
ne aplikácie) a naučiť sa niektoré z nich využívať vzhľadom na tému projektu.

3. Osvojiť si informácie o Európskom parlamente, aké má právomoci, aký systém 
rozhodovania, kto boli minulí kandidáti, kto sú súčasní a aké majú plány.

4. Prakticky v tímoch navrhnúť a vyskúšať si krátku aktivitu alebo nástroj 
(aplikáciu, zábavný test...), ktorými by motivovali mladých ľudí zapojiť sa do 
volieb a získať spätnú väzbu od ostatných účastníkov a členov tímu.

Príklad 1:
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Seminár alebo školenie?

Ak budeme teda cielene rozvíjať konkrétne zručnosti, vedomosti a postoje v jednotlivých témach a pôjdeme 
viac do hĺbky, vhodnejšie je pre nás školenie. To by mali realizovať školitelia, ktorí majú dostatok skúseností, v 
daných témach sú „doma“ a vedia aj ako prakticky, rôznorodo, zaujímavo a  efektívne odovzdávať ďalej to čo 
vedia. 

Cieľová skupina: skúsení dobrovoľníci a pracovníci s mládežou, ktorí aktívne pôsobia na poli participácie 
mladých ľudí a ich aktuálnou témou je podpora účasti mladých ľudí vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Možné ciele (obsahové témy) projektu:

1. Spoločne identifikovať najčastejšie prekážky pri oslovovaní a zapájaní mladých 
ľudí a navrhnúť možné riešenia a spôsoby ich odstránenia.

2. Vzájomne sa podeliť o dobré skúsenosti, nástroje a metódy, ktoré efektívne 
fungovali pri zapájaní mladých ľudí do diania v spoločnosti.

3. Vytvoriť priestor pre spoločné vytvorenie nástrojov a metód špecificky zamera
ných na zvyšovanie účasti mladých ľudí do volieb do Európskeho parlamentu.

V tomto prípade budeme vychádzať hlavne zo skúseností účastníkov. Je možné projekt obohatiť a pozvať 
expertov, ktorí sa téme venujú a zaradiť napríklad workshopy na rôzne témy.  V tomto prípade je však 
vhodnejší seminár. 

Zo skúseností môžeme povedať, že aj počas školení zohráva veľkú úlohu zdieľanie skúseností. Zároveň je 
zrejmé, že aj počas seminára účastníci rozvíjajú vedomosti, zručnosti a postoje. Otázka však je, na čo sa 
primárne zameriavame, čo musí byť jasné aj z popisu projektu. 

Príklad 2:
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Ak by ste sa na základe tohto ešte stále nevedeli rozhodnúť, čo je pre váš zámer vhodnejšie, uvádzame z praxe 
ešte niekoľko príkladov, kedy je vhodnejšie uvažovať o školení a kedy o seminári. Nejde o striktné pravidlá.  
Potreby potenciálnych žiadateľov i budúcich účastníkov môžu byť natoľko rôzne, že určite nie sme schopní 
urobiť jasnú deliacu čiaru, no veríme, že pri správnom výbere vám môžu pomôcť. 

Seminár alebo školenie? 19

Seminár Školenie

skupina má dostatok skúseností s danou témou

máme kratší časový úsek (3 – 5 dní)

účastníci chcú vedieť ako veci fungujú v krajinách či 

kontextoch ostatných účastníkov

cieľom je skôr sa inšpirovať a motivovať

ide o väčšiu skupinu ľudí (nad 20)

obsah do veľkej miery závisí od účastníkov 

samotných

účastníci nemajú toľko skúseností v danej oblasti

máme dlhší časový úsek (4 – 8 dní)

program je zameraný skôr na rozvíjanie 

konkrétnych kompetencií, je veľmi intenzívny

cieľom je ísť do hĺbky v danej problematike

máme menšiu skupinu (18 – 24 je optimálne)

obsah do veľkej miery záleží od tretej strany 

(školiteľov)
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Kritériám posudzovania projektov i ako pripraviť dobrý projekt sa venuje celá kapitola v Sprievodcovi 
programom Mládež v akcii. Tam teda odporúčame začať. V praxi však stále prichádza množstvo žiadostí, ktoré 
majú nedostatky a na ich základe sme spísali tipy a triky, ktoré by vám mohli pomôcť. 

Spolupráca medzi partnermi

Partnerstvo organizácií v projektoch mnoho krát začína i končí pri zabezpečení účastníkov z danej krajiny. 
Tým projekt stráca možnosť odzrkadľovať rôzne skutočnosti a špecifiká v jednotlivých krajinách, potenciál 
výmeny názorov a pohľadov na rôzne témy, spoločné hľadanie cieľov a obsahu projektu. Stáva sa skôr 
projektom organizátora s medzinárodnou účasťou než medzinárodným projektom. 
Projektový zámer a hlavná myšlienka môže vychádzať z praxe a potrieb žiadateľa. Ďalším krokom by však mala 
byť výzva potenciálnym partnerom, ktorí majú záujem na danej téme spolupracovať a ďalšie kroky riešiť 
spoločne. Spoločne definovať ciele, hlavné obsahové bloky projektu i cieľovú skupinu. Partneri sa môžu neskôr 
vyjadrovať aj k návrhu programu a poskytnúť cenné rady a inšpiráciu, z ktorej môžu neskôr čerpať všetci 
účastníci. 

Často sa nám stáva, že skúsení žiadatelia predkladajú projekty stále s rovnakými partnerskými organizáciami. 
Dlhodobé a kvalitné partnerstvo je určite cenné, dobré by však bolo zamyslieť sa aj nad možným prínosom 
nových partnerov. Nový partner nám môže ponúknuť nové pohľady, nové spôsoby riešenia, nové postupy a 
inšpiráciu. Preto kombinácia overených a nových partnerov určite stojí za zváženie. 

Inovatívnosť

Častejšie sa stáva, že organizácie podávajú rovnaké projekty, aké už v minulosti realizovali. I keď podobný 
projekt mohol byť vtedy úspešný, teraz bude mať iných účastníkov, tí majú iné potreby, pochádzajú z iného 
prostredia a vyvíja sa i mládežnícka prax prinášajúca nové výzvy. Tieto skutočnosti v projekte treba zohľadniť 
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a jasne popísať. Iba takto môžeme dosiahnuť, že sa mládežnícky sektor bude ďalej rozvíjať a nebudeme v tejto 
oblasti stagnovať. Tiež sa pokúste  reflektovať na aktuálne témy a dianie. 

Vhodná cieľová skupina

Primeraný počet účastníkov  je veľmi dôležitým kritériom posudzovania reálnosti projektu. Spravidla pri 
medzinárodných školeniach je ideálnym počtom 18 – 26 účastníkov. V prípade seminára ich môže byť aj viac, 
no v tom prípade je veľmi dôležité vhodne prispôsobiť a vysvetliť metódy, aby stanovené ciele mohli byť 
naplnené a aby účastníci navzájom mohli byť v dostatočnej interakcii.  V skupine 30 ľudí si často krát v 
priebehu niekoľkých dní nemajú šancu zapamätať ani svoje mená navzájom.

Nadväznosť na prax a realitu účastníkov

Očakávania účastníkov sú často spojené s tým, ako využiť nadobudnuté poznatky a skúsenosti vo svojej práci. 
Ak všetci partneri, ktorí účastníkov vysielajú, participovali na stanovovaní cieľov a obsahu školenia, nemalo by 
byť problémom pomenovať, ako získané skúsenosti prevedú do praxe. Táto skutočnosť je dôležitá hlavne pri 
posudzovaní využiteľnosti a dlhodobého dopadu projektu na účastníkov i mladých ľudí, s ktorými pracujú. 

Prepojenie s cieľmi a prioritami programu Mládež v akcii

Program Mládež v akcii má svoje ciele a stále priority. To sú témy a oblasti, ktoré musia podávané projekty 
jednoznačne rozvíjať, aby mohli získať finančnú podporu. Nestačí však zaškrtnúť príslušný štvorček v žiadosti 
o finančný príspevok, v projekte musí byť veľmi jasne a špecificky popísané ako. Niekedy menej môže byť viac a 
namiesto širokého pokrytia cieľov, kde zostanete na povrchu je lepšie vybrať si jeden prípadne dva, v ktorých  
je možné ísť viac do hĺbky. 
Program Mládež v akcii má okrem stálych priorít, ktoré sú platné na celé obdobie trvania programu aj ročné 
priority. Tie stanovuje Európska komisia a sú platné pre daný rok. Nie je nevyhnutné, aby každý projekt 
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reflektoval  ročné priority.  Tie môžu byť skôr inšpiráciou pre nové projekty alebo  témy projektov. Zvoliť si 
projekt, ktorý sa venuje ročnej priorite by ste mali iba v tom prípade, ak prostredníctvom neho odrážate 
potreby účastníkov a považujete danú tému za zaujímavú pre Vašu budúcu prácu. 

Popísanie cieľov

Správne stanovené a sformulované ciele sú jedným zo základných ukazovateľov kvality projektu. Už po ich 
prvom prečítaní by malo byť jasné, o čom projekt bude a čo by si z neho účastníci mali odniesť. 
Ciele musia byť dostatočne špecifické, aby zreteľne vypovedali o tom, čo chceme účastníkov naučiť. Musia byť 
realistické, aby zohľadňovali špecifiká a skúsenosti cieľovej skupiny a bolo možné ich v danom časovom 
horizonte naplniť. Musia byť dostatočne konkrétne a merateľné, aby sa dalo posúdiť či sú dosiahnuteľné a 
taktiež aby bolo možné po skončení projektu stanoviť mieru ich naplnenia. Ciele by však mali vychádzať z 
reálnej potreby, preto je dôležité popísať, z akej východiskovej situácie sa vychádza, a prečo práve projekt s 
danými cieľmi je potrebný a vhodný pre budúcich účastníkov.

Prepojenie cieľov a aktivít

Pri pohľade na program školenia alebo seminára musí byť  jasné, ktorou aktivitou v programe napĺňame ktorý 
zo stanovených cieľov. Ak sú v programe časti, ktoré s témou či zameraním nesúvisia, je ťažké pochopiť, prečo 
sú zaradené. Na druhej strane sa stáva, že žiadatelia majú v projekte ciele,  ktoré nenapĺňa žiadna zo zarade-
ných aktivít. Je teda veľmi dôležité, aby bolo prepojenie medzi aktivitami a stanovenými cieľmi jasné.

Aktivity a metodológia

Podrobné popísanie jednotlivých aktivít v programe je dôležité z viacerých hľadísk. Na ich základe by malo byť 
zjavné, ako napĺňajú stanovené ciele, či sú vhodné pre danú cieľovú skupinu a či metodika umožňuje dosiah-
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nutie stanovených cieľov. Preto je dôležité venovať tejto časti projektu dostatočne veľa pozornosti. Ak sú 
metódy a aktivity popísané iba veľmi všeobecne, je ťažké posúdiť ich relevanciu, a tak si žiadateľ znižuje svoje 
šance na podporu. Ideálne by bolo do programu, kde sú popísané jednotlivé aktivity pridať stĺpec, kde by bolo 
uvedené, ktorý cieľ,  ktorou aktivitou napĺňame. 

Odborné zabezpečenie

Je vhodné, aby boli uvedené informácie o školiteľoch popr. ich životopis so skúsenosťami a stručný popis ich 
pôsobenia. Vysvetlenie kto sú a aké majú skúsenosti môže byť dôležitou garanciou pri posudzovaní kvality 
projektu. Zároveň je potrebné nájsť vhodnú rovnováhu lektorov či facilitátorov vzhľadom na veľkosť skupiny. 
V bežnej praxi sa dá počítať s pomerom 1 skúsený školiteľ na skupinu 6 – 8 ľudí a prípadne 1 facilitátor na 
skupinu 8 – 15 účastníkov.

Finančná efektívnosť

Dlhodobo je podávaných projektov viac, ako je možné z rozpočtu podporiť. Preto je dôležité zvažovať, koľko 
peňazí bude na projekt vynaložených a na druhú stranu či ponúkaná kvalita i následný efekt za to stoja. Je 
dobré položiť si otázky typu:

- Nedá sa to čo chceme stihnúť v kratšom čase?
- Využívame celý čas efektívne a produktívne?
- Nie je skupina príliš veľká aby sme dosiahli požadovaný efekt?
- Má náš projekt priamy efekt na širšiu skupinu ľudí?

Rozsah a obsah žiadosti

Ľudia, ktorí váš projekt budú hodnotiť nepoznajú vašu realitu a kontext a vychádzajú iba z toho, čo je napísané. 
Preto je potrebné vysvetliť všetky dôležité súvislosti, ktoré sa vám môžu zdať na prvý pohľad jasné. Na druhej 
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strane sa často krát stáva, že jedna myšlienka, ktorá sa dá vystihnúť dvoma vetami je rozpísaná na celú stranu. 
V žiadosti sa potom veľmi ťažko orientuje, pôsobí  nejasne a nezrozumiteľne. Skúste sa teda vyjadrovať 
stručne, jasne a zrozumiteľne. Ak chcete získať objektívny pohľad na váš projekt, dajte ho prečítať niekomu 
nezainteresovanému z vášho okolia, aby kriticky zhodnotil, či projektu rozumie a je mu jasné čo ním chcete 
dosiahnuť a ako. 

Ktoré dôležité kroky by sme mali dodržať, aby mal náš projekt vyššiu šancu na podporu?

- Spolupráca s partnermi je intenzívna hlavne v príprave projektu a zodpovedá myšlienkam 
medzinárodnej spolupráce.

- Cieľová skupina je dostatočne popísaná a jej veľkosť zodpovedá cieľom, ktoré sme si 
stanovili (v prípade skupiny so špecifickými potrebami sú popísané aj špecifiká, ako sa v 
projekte budú zohľadňovať a ako bude skupina zapojená do všetkých fáz projektu).

- Projekt veľmi konkrétne rozvíja konkrétne priority a ciele programu Mládež v akcii.
- Projekt nie je opakovaním z minulosti ale má jasné inovatívne prvky.
- Obsah školenia má zjavné praktické využitie pre účastníkov a zo žiadosti je zrejmé ako.
- Aktivity sú dostatočne popísané a jasne prepojené s cieľmi.
- Metodológia zodpovedá špecifikám cieľovej skupiny a speje k naplneniu cieľov.
- Ciele sú dostatočne špecifické, realistické a dosiahnuteľné, nie je ich príliš veľa, ani príliš 

málo.
- K žiadosti prikladáme aj informácie o lektoroch či facilitátoroch (i keď to nie je formálne 

kritérium, deklarujeme ním kvalitu projektu).
- Projekt je finančne efektívny.
- Žiadosť je napísaná zrozumiteľne a jasne pre ľudí, ktorí nepoznajú kontext našej organizá

cie.
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Projekty školenia a seminára, ktorým sa venujeme v tejto publikácii, sú iba dvoma aktivitami, ktoré je možné v 
rámci akcií 4.3 a 3.1 realizovať (o rozdiele medzi nimi informujeme v kapitole 3).  

V rámci akcií  4.3  a 3.1 je možné realizovať aj aktivity/projekty ako:

Pracovná stáž  

Môžeme ju tiež pomenovať ako praktickú vzdelávaciu skúsenosť. Ide o krátkodobý, 10 – 20. dňový pobyt v 
partnerskej organizácii v inej krajine. Cieľom pracovnej stáže je vymieňať si dobré skúsenosti medzi oboma 
organizáciami na medzinárodnej úrovni, získať zručnosti a znalosti a/alebo vybudovať dlhodobé partnerstvá 
prostredníctvom zúčastneného pozorovania. Radi by sme Vás upozornili, že v prípade stáže podáva projekt na 
účastníka hostiteľská organizácia.

Realizačná poradná návšteva 

Ide o 2. - 3. dňové stretnutie s potenciálnymi partnermi projektu. Zámerom je preskúmať a/alebo pripraviť 
medzinárodný projekt. Cieľom stretnutia je zlepšiť alebo rozvinúť existujúcu spoluprácu a/alebo pripraviť 
budúci kvalitný projekt v rámci programu Mládež v akcii. Táto aktivita ponúka možnosť osobne sa stretnúť s 
partnerskými organizáciami a spoločne si pripraviť projekt. 
Ciele projektu sa stanovujú spoločne tak, aby vychádzali z potrieb a východiskových situácií  všetkých 
zúčastnených organizácií a krajín. Taktiež  detailný denný program projektu sa vytvára spoločne tak, aby na 
ňom participovali všetci účastníci. Vďaka realizačnej poradnej návšteve sa môžu dohodnúť všetky potrebné 
detaily, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu vysoko kvalitného projektu.
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Hodnotiace stretnutie  

Toto stretnutie pomáha partnerom vyhodnotiť a prediskutovať prípadné následné aktivity po uskutočnení 
spoločného projektu ako napr. zistiť či a ako sa zabezpečil trvalo udržateľný dopad projektu, atď.  Je to 
naplánované stretnutie s partnermi projektu, ktorého cieľom je vyhodnotiť predchádzajúce stretnutia, 
semináre, školenia... V rámci hodnotiaceho stretnutia sa využíva celý rad metód, ktoré tento proces zefektívňu-
jú a skvalitňujú.

Študijná návšteva  

Organizovaný krátkodobý študijný program, ktorý ponúka pohľad na prácu s mládežou a/alebo opatrenia 
mládežníckej politiky v krajine, kde sa bude projekt hosťovať. Študijná návšteva sa zameriava na určitú tému a 
pozostáva z návštev a stretnutí rôznych projektov alebo organizácií vo vybranej krajine a taktiež na aspekty 
rozvoja neformálneho vzdelávania a kultúrnu rozmanitosť. 
Jej snahou je podporiť potenciálnych partnerov pri vytváraní spoločných projektov a budúcej spolupráce. 
Počas študijnej návštevy účastníci navštívia mládežnícke organizácie s rozličným zázemím a/alebo stretnú sa 
s miestnymi autoritami zodpovednými za politiku mládeže.  

Budovanie partnerstiev  

Podujatie zorganizované za účelom umožniť účastníkom nájsť si partnerov pre medzinárodnú spoluprácu 
a/alebo vypracovanie projektu. Aktivita na vybudovanie partnerstva spája potenciálnych partnerov a 
uľahčuje tvorbu nových projektov na zvolenú tému a/alebo akciu programu Mládež v akcii. 
Môže ísť o stretnutie viacerých organizácií s rovnakou cieľovou skupinou, alebo podobnými aktivitami, ktoré 
realizujú. Na základe spoločného stretnutia zameraného na  budovanie partnerstiev je možné zvoliť si 
partnerskú organizáciu, ktorá najviac vyhovuje požiadavkám a potrebám a s ktorou sa najlepšie spolupracuje. 
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Vytváranie sietí  

Kombinácia série aktivít, ktoré sú zamerané na vytvorenie nových sietí alebo na posilňovanie a rozširovanie 
existujúcich sietí v rámci programu Mládež v akcii. Ide o komplex jednotlivých aktivít, ktorých cieľom je užšia 
a odbornejšia spolupráca jednotlivých subjektov v rámci Slovenska ako aj Európskeho priestoru.
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IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky, 
aktívna v oblasti práce s mládežou. Jej poslaním je pripravovať, organizovať a vyhodnocovať opatrenia na 
podporu a rozvoj práce s mládežou a prispievať tak k praktickému uplatňovaniu cieľov koncepcií štátu v 
oblasti politiky voči mládeži v SR. 

V rámci svojho poslania IUVENTA:

- Zabezpečuje rozvoj a uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.
- Pripravuje podklady a koncepčné materiály v oblasti plnenia koncepcií mládežníckej 

politiky.
- Pripravuje, organizuje a vyhodnocuje výskumné, metodické, informačné a konzultačné 

projekty na podporu a rozvoj práce s mládežou.
- Podporuje mládežnícke dobrovoľníctvo.
- Vydáva publikácie pre oblasť práce s mládežou.
- Realizuje výskumy v oblasti mládeže.
- Podporuje zapojenie mládeže s nedostatkom príležitostí.
- Podporuje plnenie európskych smerníc a odporúčaní pre prácu s mládežou.
- Zabezpečuje európske (Mládež v Akcii) a národné (ADAM) dotačné programy pre oblasť 

podpory a rozvoja práce s mládežou.
- Koordinuje predmetové olympiády.
- Vykonáva servis pre komisie zriaďované ministerstvom pre oblasť práce s mládežou.
- Realizuje aktivity vzdelávacieho charakteru v rámci neformálneho vzdelávania.
- Spolupracuje s relevantnými subjektmi.
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IUVENTA

Cieľovými skupinami aktivít sú pracovníci s deťmi a mládežou, pracovníci samospráv zodpovední za mládež, 
mladí výskumníci, pedagogickí pracovníci zo školských zariadení, členovia občianskych združení detí a 
mládeže a široká verejnosť. 

IUVENTA je Národnou agentúrou programu Európskej únie Mládež v akcii, ktorá tento program administruje. 
Program Mládež v akcii sa zameriava hlavne na medzinárodné projekty založené na princípoch neformálneho 
vzdelávania, ktoré sa dotýkajú priorít kultúrnej diverzity, európskeho občianstva, participácie a problematiky 
mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

IUVENTA je zároveň Národným partnerom európskej informačnej siete pre mládež EURODESK, ktorá 
poskytuje množstvo zaujímavých aktuálnych informácií o možnostiach pre mladých ľudí.
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Dúfame, že ste v tejto publikácii našli inšpiráciu a my sa môžeme tešiť na ďalšie kvalitné projekty. 
V každom prípade, postupovanie podľa tejto príručky ešte nie je garanciou, že projekt, ktorý pripravujete bude 
schválený, určite však môžete zvýšiť jeho šance  na podporu v rámci programu Mládež v akcii. 

Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, odporúčame aby ste kontaktovali regionálneho konzultanta vo vašom 
kraji (kontakty nájdete na ) prípadne sa obrátili na Národnú agentúru. 
A nezabúdajte na ďalšie výborné možnosti programu Mládež v akcii, ku ktorým môžete tiež nájsť zaujímavé 
publikácie na stránkach IUVENTY ( ) v sekcii publikácie. 

Prajeme veľa úspechov pri príprave a realizácii ...

autori

www.mladezvakcii.sk

www.iuventa.sk
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