
 

Príklad dobrej praxe 

Program: Mládež v akcii 

 

 

Projekt: „Labour Market and Youth“ - MAYLO  

Realizátor projektu: Neformálna skupina Be Active; Vyšné Ružbachy 72, 06502 Vyšné Ružbachy; 

hanecakova.k@gmail.com  

Téma projektu: Rozvoj potenciálu mladých ľudí  

Dátum a miesto realizácie: 22.9.2013- 29.9.2013, Prešov  

Partnerské krajiny: Poľsko, Rumunsko, Taliansko a Česká republika  

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je problém zamestnanosti mladých ľudí. Cieľom bolo 

rozvíjať taktiež kreativitu a príležitosti pre mladých ľudí pri vytváraní ich vlastného biznisu a 

zredukovať tak nezamestnanosť mladých ľudí.  

Cieľová skupina: mladí ľudia vo veku 20- 25 rokov  

Hlavné aktivity: Účastníci počas ôsmich dní porovnávali, konfrontovali, diskutovali a hľadali kreatívne 

riešenia na zníženie nezamestnanosti a uplatnenie mladých ľudí na trhu práce. K vybraným aktivitám 

patrilo napr. zistiť, aké pracovné príležitosti sa ponúkajú v Prešove a čo požadujú od mladých ľudí. 

Dotazníkový prieskum sa realizoval v uliciach mesta Prešov, Košice a Poprad. Ďalšou aktivitou bolo 

vytvorenie si vlastnej firmy a následne rôzne diskusie v konkrétnych firmách na Slovensku. 

Prostredníctvom osobných rozhovorov s predstaviteľmi firiem zisťovali možnosti zamestnania 

mladých ľudí, pracovných podmienok a požiadavok uchádzačov o zamestnanie. Vytvoril sa workshop 

na tému Leadership, kde sa prezentovali typy a povahové črty lídra. Aktivitou World Cafe mali 

možnosť diskutovať so zástupcami úradu práce a profesormi z vysokých škôl, ktorí sa problematike 

nezamestnanosti venujú.  

Výstupy a vzdelávacie ciele: Výstupom projektu je vypracovaný materiál o téme nezamestnanosti, 

ktorý bol prezentovaný úradom práce, podnikateľom, inštitúciám zodpovedným za politiku mládeže v 

daných krajinách a regiónoch. Dokumentácia projektu (videá, fotografie, plagáty, reportáže) bola 

prezentovaná v každej zo zúčastnených krajín v domovských organizáciách, školách. Mládežnícka 

výmena mala v prvom rade dopad na účastníkov projektu. Výstupom projektu bol jednodňová akcia 

pre verejnosť. Z hľadiska šírenia a využitia výsledkov projektu zabezpečili účastníci pravidelnú 

informovanosť a propagáciu v mestských novinách, lokálnej televízie a jednodňových workshopoch 

zameraných na prezentáciu výstupov.  

Odkazy a videá:  

http://napulze.unipo.sk/data/00000025/napulze_3_2013.pdf 

 

http://napulze.unipo.sk/data/00000025/napulze_3_2013.pdf


 

 

 



  


