
Príklad dobrej praxe 

Program: Mládež v akcii  

 

Projekt: Move to healthier tomorrows  

Realizátor projektu: Social innovation and Entrepreneurship Development Association of Slovakia- 

SIEDAS; Mierová 350/5 -  972 17 Kanianka; www.siedas.org,  info@siedas.org 

Téma projektu: Zdravie a zdravý životný štýl 

Dátum a miesto realizácie:23.1.2014.-29.1.2014, Nitra 

Partnerské krajiny: Česká republika, Srbsko, Taliansko, Rumunsko, Slovinsko, Arménsko, Gruzínsko, 

Moldavsko, Ukrajina 

Ciele projektu: Cieľom projektu bolo vytvoriť prostredie, kde účastníci z rôznych krajín mohli zdieľať, 

porovnávať a diskutovať o svojich znalostiach, skúsenostiach a osvedčených postupoch v rámci témy 

zdravého životného štýlu a posilňovať oblasti, v ktorých mladí ľudia čelia nezdravým tendenciám 

životného štýlu čo spôsobuje rôzne dôsledky, ktoré im neumožňujú žiť plnohodnotný život. 

Cieľová skupina: mladí ľudia vo veku 15-30 rokov 

Hlavné aktivity: 7 dňový seminár bol zameraný na prácu v menších kultúrne diverzných skupinkách, 

prípravu videa, prezentácií a iných foriem ako rolové hry a simulácie, ktoré mladým ľuďom poskytli 

lepší náhľad na hlavnú tému a vžitie sa do problému dnešnej doby. Medzi aktivity bola pridaná 

„Mountain challange“ kde počas  večerného výstupu na Zobor účastníci nadobudli bližší kontakt so 

spôsobom zakomponovať zdravý životný štýl i priamo do svojho života. Témami seminára bol aj boj 

proti obezite, užívanie drog a alkoholu. Taktiež športu ako alternatíva zdravého životnému štýlu a 

psychohygieny. Okrem odovzdávania si poznatkov počas seminára medzi sebou, projekt zahŕňal 

aktivity spojené s propagáciou zdravého životného štýlu medzi verejnosťou. 

Výstupy a vzdelávacie ciele:  

Výstupmi bolo nasledovné šírenie kontextu a zámeru medzi mládežníckymi centrami, školami 

a univerzitami v krajinách, z ktorých pochádzali účastníci projektu. Súčasťou projektu bola propagácia 

tém účastníkmi projektu lokálnej verejnosti, súčasne šírenie videí a záverov z projektu pomocou 

mediálnych sietí ako Facebook a blogy, webstránky a lokálna študentská televízia. Videám 

predchádzal seminár o tom ako videá správne vytvoriť. Vzhľadom na veľkosť a rôznorodosť skupiny je 

šírenie výstupov podstatne zastúpené. 

Odkazy a videá:  

http://eycb.eu/cz/stranky/2289-move-to-healthier-tomorrows-slovensko 

http://eycb.eu/en/stranky/2290-move-to-healthier-tomorrows-slovakia#prettyPhoto 

https://www.facebook.com/droniorg/posts/10151936698840849 

http://www.siedas.org/
mailto:info@siedas.org
http://eycb.eu/cz/stranky/2289-move-to-healthier-tomorrows-slovensko
https://www.facebook.com/droniorg/posts/10151936698840849




 


