
Príklad dobrej praxe 

Program: Mládež v akcii- Erasmus + 

 

Projekt: Vtancuj medzi nás 

 

Realizátor projektu: Dance Fusion; Lombardiniho 3, 83 102 Bratislava; karin.kobesova@gmail.com 

 

Téma projektu: Zdravie a zdravý životný štýl 

 

Dátum a miesto realizácie: 14.8.2015-24.8.2015, Martin 

 

Partnerské krajiny: Stowarzyszenie "Spokotaniec" Poľsko 

 

Ciele projektu: Cieľom projektu bolo spoznávanie kultúr, odlišností a výnimočností, výmena skúseností 

a poznatkov v oblasti tanca, sociálnych rôznorodostí, zdieľať názory a skúsenosti v oblasti práce s mládežou 

a taktiež skúsenosti z oblasti tanca a tvorby choreografie. Cieľom výmeny bolo naučiť sa pozitívne vnímať, 

pochopiť a hlavne tolerovať aj iné skupiny obyvateľstva ako je práve tá "naša". Dôležitou súčasťou bolo aj 

nadviazanie dlhodobej spolupráce so skupinou podobného zamerania. Projektom sa snažili poukázať na 

chybné predsudky a stereotypy v našej spoločnosti, z ktorých pramenia problémy ako intolerancia, rasizmus, 

xenofóbia, nepochopenie individualít, problémov mladých a  kultúr a takto cestou neformálneho 

vzdelávania otvárať medzi mladými ľuďmi interkultúrny dialóg postavený na tolerancii a porozumení. 

 

Cieľová skupina: 

- mladí ľudia vo veku 15-22 rokov 

- členovia, ktorí sa venujú práci s mládežou ako lídri a tréneri skupín 

- mládežníci, ktorí sú budúcimi trénermi a lídrami 

 

Hlavné aktivity: Aktivity v projekte by sa dali rozdeliť do troch základných skupín/pilierov, na ktorých bol 

postavený celý program výmeny. Išlo o aktivity na zocelenie tímu, kreatívne - tanečné a vzdelávacie. Pri 

všetkých aktivitách bol kladený dôraz na to, aby sa mohol každý slobodne vyjadriť, prezentovať svoj názor a 

postoj. Taktiež bolo dôležité aby skupina vedela načúvať si navzájom, tolerovať odlišné názory. Aktivity boli 

tvorené kreatívnou formou a bolo potrebné ju zapájať hlavne pri stavaní spoločnej choreografie, ktorou sa 

účastníci prezentovali spoločne na konci výmeny. Súčasťou bola séria workshopov, rolových hier, diskusií, 

brainstormingov, konfrontácií. Samotná realizácia aktivít bola zabezpečená pracovnými skupinami, ktoré boli 

vopred vytvorené tak, aby si každý mohol aspoň chvíľu počas výmeny vyskúšať úlohu lídra skupiny a 

organizátora aktivity. 



 

Výstupy a vzdelávacie ciele: Vzdelávacími cieľmi bolo získať nové potrebné skúsenosti, vedomosti a 

zručnosti v oblasti integrácie spoločensky vylúčenej mládeže prostredníctvom tanca. Posilnili si tak 

kompetencie ako lídri a tréneri tanečných skupín a taktiež sa naučili zaujať postoj k mládeži vo vlastných 

tímoch. Obohatili si svoje zručnosti v tanečných prvkoch a pri tvorbe choreografie. Vymenili si skúsenosti v 

práci s mládežou a naučili sa nové metodické prístupy, ktoré je možné využívať i naďalej v práci s mládežou. 

Účastníci sa zdokonalili v anglickom jazyku. Zaujali svoj vlastný postoj ohľadom diskriminácie, tolerancie ako 

aj predsudkov najmä voči menšinám, konkrétne rómskej. Získali nové skúseností z oblasti prípravy, realizácie 

a hodnotenia projektu či už po stránke technickej, ako aj po stránke obsahovej. Výstupom projektu sú videá, 

ktoré sa ďalej šírili v jednotlivých krajinách. Na koniec výmeny sa po dohovore s vedením mesta zrealizovalo 

tanečné podujatie v centre mesta – spoločné vystúpenie s nacvičeným spoločným programom a realizácia 

niekoľkých workshopov priamo v uliciach mesta. Touto cestou oslovili mladých ľudí na ulici čo sa týkalo témy 

rasizmu. 


