
Príklad dobrej praxe 

Program: Mládež v akcii 

 

Projekt: „Found it- Run it- Lead it“ 

Realizátor projektu: Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže; Strojárenská 3, 

040 01 Košice; www.rcm.sk; rcm@rcm.sk 

Téma projektu: Rozvoj potenciálu mladých ľudí 

Dátum a miesto realizácie: 24.4.2014-30.4.2014, Tatranská Štrba 

Partnerské krajiny: Grécko, Fínsko, Írsko, Taliansko, Španielsko, Turecko, Bulharsko 

Ciele projektu: Zámer školenia bolo pripraviť mládežníckych pracovníkov a vedúcich efektívne viesť 

mládežnícku organizáciu so zreteľom na potreby mladých ľudí a orientovať sa v možných dostupných 

zdrojoch a postupoch pri získavaní grantu. Cieľom bolo vytvorenie čo najlepších podmienok pre 

účastníkov, aby mohli zdieľať vlastné skúsenosti z manažmentu  mládežníckych centier a organizácií. 

Účastníci mali získať viac informácií o vzťahu medzi tromi dôležitými prvkami v oblasti práce 

s mládežou: fyzický priestor pre mládež a aktivity, činnosti mládeže (rôzne mládežnícke centrá podľa 

legislatívy a podmienok podľa krajiny, mládežníckej politiky a kultúry) a mládežnícke organizácie / 

asociácie ako také a ich prepojenie s miestnymi orgánmi verejnej správy. Cieľom preto tiež bolo 

vytvoriť  verejný priestor ako spôsob implementácie mládežníckej politiky, a tak poskytnúť priestor na 

realizáciu aktivít pracovníkom s mládežou alebo mladým ľuďom. Čiastkové ciele boli zamerané na 

školenie účastníkov v oblasti písania žiadostí, projektového manažmentu, správne strategické 

zameranie pri rozvoji svojej vlastnej potenciálnej organizácie. Projekt mal poukázať na aktuálne priority 

v oblasti mládeže a  osvojovanie si metód zameraných na motiváciu mladých ľudí. Podporovať ich 

v kreatívnosti a podnikavosti.  

Cieľová skupina:  

- mladí ľudia vo veku 18- 30 rokov 

- dobrovoľníci, animátori 

- odborní pracovníci s mládežou, 

- členovia manažmentu centier 

Hlavné aktivity: Školenie bolo rozdelené do 5 modulov. Išlo o metódy neformálneho vzdelávania kde 

inšpirovali mladých ľudí a podnietili ich ku kreatívnemu a podnikavému mysleniu. Pri prebraných 

témach sa zameral na motiváciu, manažment organizácie, strategické plánovanie a základy 

projektového manažmentu. Metódy aktivít, s ktorými účastníci počas projektu pracovali boli tiež 

brainstorming, skupinová práca, strategická hra, mind map, diskusia, SWOT analýza, workshopy, 

kreatívna práca s prvkami biznis plánovania,  analýza cieľovej skupiny a teambuildingové hry. Projekt 

zahŕňal školenie osôb aktívnych v oblasti mládeže a výmenu skúseností medzi nimi.  Sú časťou bola 

prezentácia centier mládeže  partnerov, ilustrácií kľúčových bodov týkajúcich sa riadenia, vzťah medzi 

centrami mládeže a mládežníckymi združeniami.  



Výstupy a vzdelávacie ciele: Zastúpenie mladých ľudí na školení a časť venovaná motivácii mladých 

ľudí, spoločnému plánovaniu prispeli k rozvoju participatívneho zmýšľania mladých ľudí a tiež 

k objavovaniu vlastnej kreativity a podnikavosti. Školenie poskytlo účastníkom nové poznatky o práci 

s mládežou a pomohlo im uvedomiť si nutnosť reflexie v rámci porovnávania s inými subjektami na 

európskej úrovni. Účastníci získali informácie o manažmente, rôznych štýloch vedenia a projektovom 

manažmente. Svojimi poznatkami tak obohatili seba a súčasne môžu naďalej obohacovať ostatných 

rozvojom svojho talentu. Výstupom je spracovaný manuál napísaný v angličtine s názvom projektu 

„Found it- Run it- Lead it“, ktorý bude neskôr preložený do všetkých jazykov partnerských krajín. 

Manuál je taktiež dostupný na webstránke.   

Odkazy a videá: 

http://rcm.sk/wp-content/uploads/2014/12/brozura-SLIDES-1.pdf 
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