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ÚVODúúvvoodd

Komunitárny grantový program Mláde� bol zalo�ený
rozhodnutím Európskeho parlamentu è. 1031/2000/EK
a Európskej rady zo dòa 13. apríla 2000. Spája aktivity 
dovtedy existujúce v rámci programov „Mláde� pre Európu“ 
a „Európska dobrovo¾nícka slu�ba“.

Pridanou hodnotou programu Mláde� je skutoènos�, �e  podporuje záujmy mladých ¾udí 
a mláde�níckych pracovníkov nielen ponukou finanènej podpory, ale aj poskytovaním
informácií, školení a mo�ností pre vytváranie nových partnerstiev v Európe i mimo nej.
Finanène podporuje najmä medzinárodné mláde�nícke aktivity uplatòujúce neformálne
vzdelávanie (mimo škôl), interkultúrne uèenie, rozvoj, toleranciu, vzájomnú komunikáciu
medzi mladými ¾uïmi, rozvoj komunít a boj proti negatívnym spoloèenským javom
(predsudky, rasizmus, xenofóbia). Program je otvorený všetkým mladým ¾uïom s trvalým
pobytom v jednej z programových krajín, prièom prioritne podporuje zapojenie mladých
¾udí s menšími príle�itos�ami (znevýhodnená mláde�).

Program Mláde� funguje u� štvrtý rok a oficiálne sa realizuje do roku 2006. 
Za spomínané obdobie od roku 2000, teda je u� za polovicou, sa prostredníctvom
garantov poskytnutých z jeho rozpoètu realizovali tisícky projektov v èlenských krajinách
EÚ, ale aj v ostatných programových a kandidátskych krajinách, Východná Európa,
Kaukaz, Juhovýchodná Európa a latinskoamerické krajiny (tzv. Partnerské krajiny).
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Na Slovensku popularita programu Mláde� stúpa 
z roka na rok a na projektoch sa zúèastòuje èoraz
viac mladých ¾udí, ale aj ekonomicky, sociálne èi
geograficky znevýhodnenej mláde�e. Je to aj vïaka
pomoci a osvete, ktorú praktizujú regionálni
konzultanti prostredníctvom školení a seminárov
zastúpení v jednotlivých krajoch.

Väèšina projektoch zrealizovaných na Slovensku 
v rámci Akcií programu Mláde�, splnila naplánované ciele. Samozrejme, v�dy by sa ešte
dalo popracova� na kvalite projektov, ktorá aj do budúcnosti zostáva oblas�ou, ktorej sa je
potrebné venova� detailnejšie. 

Táto publikácia má ašpiráciu predstavi� Vám nieko¾ko úspešných projektov realizovaných
v programe Mláde� v jednotlivých Akciách v rokoch 2000 − 2004. Chce by� aj
povzbudením pre tých, ktorí ešte váhajú, èi si podajú a zrealizujú projekt v programe
Mláde�. Naozaj sa nie je èoho obáva�! V novom programe „Youth in Action“, ktorý ešte
nemá ustálený preklad v slovenskom jazyku, bude mo�né podáva� projekty typovo 
i obsahovo rozdielne. Preto nech je táto publikácia pre Vás inšpiráciou a �riedlom 
pre nové nápady a iniciatívy.
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DOBRÉ PRÍKLADY
PROJEKTOV 
POÈAS FUNGOVANIA PROGRAMU MLÁDEZ¡
NA SLOVENSKU V ROKOCH 2000 - 2004

MLÁDEZ¡NÍCKE VÝMENY
BÚRANIE BARIÉR A PREDSUDKOV

05

ddoobbrréé  pprrííkkllaaddyy  pprroojjeekkttoovv

1.1 AKCIA 1 aakkcciiaa  11

V Be�ovciach na východe Slovenska funguje obèianske zdru�enie s názvom Organizácia
pomoci telesne postihnutej mláde�e, ktorá má okolo štyridsa� stálych èlenov. U�
dávnejšie  prijalo toto zdru�enie dobrovo¾níèku Stefanie Bose z Nemecka, ktorá je jednou
z mála dobrovo¾níkov, ktorí sa rozhodli strávi� dobrovo¾nícku slu�bu v tomto kúte
Slovenska. Ve¾mi dobre sa zapísala svojou pomocou pri organizácii aktivít poèas
medzinárodnej výmeny, ktorá sa uskutoènila na Zemplínskej Šírave. Stretli sa na nej mladí
¾udia z Po¾ska, Èeskej republiky, Rakúska, Švédska a Slovenska, medzi ktorými boli
telesne i mentálne postihnutí, ale aj mladí ¾udia, ktorí mali problémy s drogami a �ili 
v špeciálnych zariadeniach. Stefanie pomáhala pri organizácii workhospov, prezentácií,
prekladaní a komunikácii s partnermi. Zaujímavé boli aj internacionálne veèery, kde
nechýbal tanec, spev a rozprávanie o krajinách. Sama však tvrdí, �e na projekte získala
ve¾a u�itoèných skúseností, ale najmä nových priate¾ov z rôznych krajín. 
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Zaujímavý projekt mláde�níckej výmeny sa uskutoènil 
v Gelnici, kde uèite¾ na miestnom gymnáziu − Jozef Lacko,

vytvoril skupinu s názvom New Europe Club. Realizácia projektu 
s partnermi zo Švédska sa niesla v znamení poèítaèov, internetu 
a webovských stránok. Nechýbali však ani workshopy a výlety 
do okolia. Po skonèení výmeny si dokonca usporiadali hodnotiacu
opekaèku, besedu v škole a vytvorili propagaènú nástenku v CVÈ.
V tomto èase u� by mali ma� za sebou reciproènú výmenu 
vo Švédsku, z ktorej sa urèite vrátili s novými pocitmi a zá�itkami.

Ve¾kú medzinárodnú výmenu zorganizovala neformálna
skupina Únia študentov z Komárna. Zaujímavos�ou tejto
výmeny je skutoènos�, �e jej korene siahajú a� do roku

2002, keï sa jeden z predstavite¾ov tejto organizácie Peter Benyó
zúèastnil na krátkej študijnej návšteve v Po¾sku. Práve tam sa

stretol so svojimi partnermi, s ktorými neskôr zorganizoval prípravnú návštevu v rámci
Akcie 5 na Slovensku. Postupne sa zaèala kryštalizova� téma mláde�níckej výmeny, 
na ktorej sa zúèastnili partnerské skupiny z Nemecka, Po¾ska, Škótska, Portugalska, prièom
všetkých spájala práca s mláde�ou z menšín alebo inak vylúèenou mláde�ou. Tak�e sa
stretli turecká menšina z Nemecka, maïarská menšina zo Slovenska, zástupcovia
ortodoxnej menšiny z Po¾ska, èernošská menšina zo Škótska a sociálne vylúèení mladí
¾udia z Portugalska. Výsledkom výmeny bolo vystúpenie v štyroch workshopoch −
taneènom, divadelnom, hudobnom a výtvarnom na amfiteátri v Komárne.

Samotné realizátorky mláde�níckej výmeny, ale aj mnohých pracovníkov
Národnej kancelárie pre program Mláde� prekvapila úspešnos� projektu, ktorý
zorganizovali 15−roèné dievèatá z Michaloviec, ktoré sa nazvali Friends of Future.
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Ich partnerskou skupinou boli dievèatá z Islandu,
ktoré mali podobné záujmy ako naše slovenské

dievèatá.  Súèas�ou výmeny boli aktivity súvisiace
s históriou, tradíciami, zvykmi, ale dievèatá si
vymysleli aj vlastné zvyky a rituály. O�ivením boli

výlety do okolia, ale aj jazykový kurz islandèiny 
a slovenèiny. Dievèatá u� absolvovali 
tzv. druhú nohu výmeny na Islande a chystajú

následný projekt, ktorý by sa mal zrealizova� 
v júni 2005.

07
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EURÓPSKA DOBROVO¼NÍCKA SLUZ¡BA

2.1. TERAZ SOM NA SLOVENSKO HRDÁ
„Odchádzala som s tým, �e na Slovensku niè nefunguje, �e sa tu niè nedá, a �e najlepšie
bude odtia¾to odís�“, rozohòuje sa 24−roèná Maja Krkošková, ktorá strávila 12 mesiacov 
v malom mesteèku v Belgicku („6500 obyvate¾ov, 2 krèmy a kostol!“) a pokraèuje: „teraz
si ove¾a lepšie uvedomujem, �e sme mo�no chudobnejší, ale vz�ahy, ktoré tu vládnu, naša
priate¾skos� a otvorenos�, naše rodinné hodnoty a našu krásnu prírodu by som u� za niè
nevymenila“. 

Maja sa dostala na projekt, kde sa pred tým nieko¾ko dobrovo¾níèok s�a�ovalo na kvalitu.
Ona bola ve¾mi spokojná: „Našla som si ïalšie aktivity v iných organizáciách, kde boli
ochotní ma vzia�, a keï som sa o tom poradila vo svojej organizácii, v�dy súhlasili 
a nemali niè proti tomu.“ 

A tak sa �ivot Maji zaèal deli� medzi dopoludniami na mestskom úrade, kde okrem toho, �e
spoèiatku kopírovala, upratovala, lepila známky a obálky („dobrovo¾níèkam predo mnou sa
to videlo málo atraktívne, ale aj to je práca, èi nie?“), sa pripravovala na pomoc pri aktivitách
pre deti (detský parlament, èasopis) a aktivitami v klube mladých (Youth house, workshopy,
„tam som celkom nezapadla“). Neskôr objavila materskú škôlku, kde pravidelne
pripravovala aktivity („neuverili by ste, èo všetko sa dá urobi� na takom malom priestore“) 
a ešte jednu organizáciu, ktorá organizovala len víkendové a prázdninové pobyty 
(„po prvom raze som si povedala − nikdy viac! A teraz sú tam moje najlepšie kontakty.“).

2. AKCIA 2 aakkcciiaa  22
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Maja bez prerušenia sypala celú hodinu svoje zá�itky a dojmy zo svojho roèného pobytu.
Ako sa nauèila hra� na gitaru, ako deti zbo�òovali jej piatkové kurzy varenia v materskej
škole i to, ako perfektne majú vybavené priestory pre deti v meste, kde pôsobila. Prvé
zá�itky? „Hneï po príchode ma moja organizácia poslala vybavi� si preuká�ku na
autobusovú stanicu. U� viem, èo znamená cíti� sa ako vyblikaná ovca.“ 

Maja si nevyèerpala dovolenku, lebo v�dy bolo èo robi�. Našiel sa aj jeden ochotný sused,
ktorý si ju chcel zoznámi� s mladými ¾uïmi, pozva� ju na party a aj na krátke výlety.
„Belgièania, aspoò tí moji, boli „pohodoví“ ¾udia, len trochu neschopní na prácu v záhrade
a okolo domu. Viete si predstavi�, �e by Slováci nezavárali èerešne, keï ich majú plnú
záhradu len preto, lebo je s tým ve¾a roboty?!“

Keï�e Majkin projekt zapadal presne do obdobia nášho vstupu do Európskej únie, ve¾a
organizácií pripravovalo rôzne aktivity o nových èlenských krajinách a to, �e �ivá Slovenka 09
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pôsobila práve v Belgicku mnohí vyu�ili. „Pozývali ma na rôzne stretnutia, nahrávky 
a pýtali sa na veci, ktoré som, ako predpokladali, mala vedie�. Na naše rozdelenie 
s Èeskou republikou, na socializmus a i. Niè som síce nevyh¾adávala na internete, ale
nad mnohými vecami som sa opä� zamyslela.“

„Flámština je v podstate holandština, a keï�e som sa, ani neviem preèo, prvých 
5 mesiacov vôbec nestýkala so �iadnymi Èechmi ani Slovákmi, išlo mi to naozaj rýchlo. 
Po èase ma zaèali pozýva� na rôzne stretnutia s budúcimi dobrovo¾níkmi ako príklad
toho, ako sa dá nauèi� cudzí jazyk za krátky èas,“ smeje sa Maja.

Boli aj �a�ké chvíle, ale ako sama tvrdí, tých bolo menej ako tých dobrých. �a�ké boli
Vianoce, keï všade zneli vianoèné piesne a voòalo ihlièie a „ty sedíš na druhom konci
Európy, kým všetci tvoji blízki sú spolu.“ Tie� sa objavili problémy s domácou, kde
bývala. „Èlovek si myslí, �e všetko sa dá vyrieši�, ak sa chce, ale to musia chcie� obe
strany. A to nebol náš prípad“, uzatvára Maja, keï sa po dvoch mesiacoch od
skonèenia projektu obzerá spä�...

„Myslím, �e ka�dý mladý èlovek by mal za�i� takúto skúsenos� so �ivotom v cudzej
krajine so všetkým, èo to prináša. A nie v�dy je to len med líza�. No na konci ka�dý zistí,
�e to stojí za to.“

A èo získala? Neocenite¾né skúsenosti zo stretnutí s ¾uïmi z iných krajín, nauèila sa
chápa� a tolerova�. Poznala, �e sú povolania, ktoré by ochotne išla robi� aj hneï, zvládla
flámštinu a hru na gitare, nauèila sa obhajova� si svoje názory a postoje, rieši� svoje
veci samostatne, lebo nikto iný to neurobí. A je pripravená zaèa� študova� holandštinu
ako profesionálny prekladate¾ a tlmoèník − hneï ako sa skonèí súèasné štúdium
sociálnej práce v Trnave. Maja, dr�íme ti prsty!
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2.2. KAZ¡DÉMU ODPORÚÈAM

„Bol som jeden z prvých dobrovo¾níkov v programe Mláde� a urèite aj jeden z najstarších.
Hneï potom ako som vycestoval, mal som svoje dvadsiate šieste narodeniny“, zaèína
svoje rozprávanie Martin Šnirc, ktorý strávil pol roka vo Ve¾kej Británii v mesteèku asi
hodinu cesty od Londýna v zariadení zvanom Foyer (www.foyer.uk).

Zariadenie bolo urèené pre mladých mu�ov vo veku od 15 do 25 rokov, ktorí nemohli
alebo nechceli býva� so svojimi rodinami. Martin im asistoval vo vo¾noèasových aktivitách
ako práca s poèítaèmi, biliard, loptové hry, pracoval na recepcii, vydával �etóny na práèku
alebo telefóny a poznával �ivot a jazyk tejto krajiny.

„Naše zariadenie nebolo miesto, kde sa priate¾stvá nadväzujú ¾ahko. Tí, èo tam bývali −
„naši hostia“ vytvárali maximálne dvojice, trojice. �iadna š�astná rodina. Cudzinec ako ja,
ktorý nevie dobre jazyk, a ktorý za chví¾u odíde, nebol v centre ich záujmu.“ Martin trávil
vo¾ný èas so slovenskými priate¾mi, ktorých si tam našiel. „Nebolo to najsprávnejšie

riešenie. Mohol som sa nauèi� ove¾a lepšie jazyk. Ale keï
je èlovek v cudzej krajine, nejako automaticky vyh¾adáva
svojich.“

Martin spomína na svoje èierne obdobie. „Hneï po
svojom príchode, asi po mesiaci, som išiel domov na
Vianoce. A potom, keï u� som mal taký skutoèný
„homesick“, som nemal dovolenku, lebo som si ju
vyèerpal pred tým.“

Martin odporúèa ka�dému ís� na EDS. „ Je to dobrá
skúsenos� − nauèi� sa jazyk, získa� nové kontakty a ak sa 11
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vám podarí ešte ís� pracova� do oblasti, v ktorej aj na Slovensku pôsobíte, tak ste z tých
š�astnejších, lebo viete aj porovnáva� situáciu u nás a v zahranièí.“

Martin vyu�il aj mo�nos� získa� grant pre bývalých dobrovo¾níkov v rámci Akcie 3 
v programe Mláde� − Investícia do budúcnosti. „Spolu s organizáciou MO Plusko
Bratislava sme zriadili telefonickú linku pre deti a mláde�, ale po skonèení projektu sme
u� nenašli zdroje na jej pokraèovanie. A rok je málo na to, aby vošla takáto linka 
do povedomia verejnosti“, konèí svoje rozprávanie Martin, ktorý u� síce v súèasnosti
pôsobí úplne inde, ale na skúsenos� s EDS nedá dopusti�. 

Zaujímavý projekt EDS s cie¾om: integrácia rôznych menšín obyvate¾stva, pris�ahovalcov
prostredníctvom poulièného futbalu, si podala Jarka Mosná. V tomto èase má u� za

sebou nieko¾ko mesiacov dobrovo¾níckej slu�by v Nemecku. V prvý mesiac absolvovala
nieko¾ko ciest spolu s tímom a páèilo sa jej, ako sú tam podujatia dobre zorganizované.
Taktie� si zvykala na èasté podávanie rúk, ale aj sa zdokona¾ovala v jazyku. Tvrdila však, �e
je to ve¾ká príle�itos� uèi� sa nové veci, spoznáva� nové miesta a by� medzi mladými ¾uïmi.

MLÁDEZ¡NÍCKE INICIATÍVY

ŠPORTOVÉ NÁDVORIE
Radošina je vzdušnou èiarou rovnako vzdialená od Hlohovca, Topo¾èian alebo Pieš�an.
Radošina je rodiskom Stanislava Štepku, zakladate¾a známeho a ve¾mi osobitného

3.1 AKCIA 3 aakkcciiaa  33
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divadla. Ak si predstavíme program Mláde� ako strom,
ktorý s ka�dým projektom zapúš�a korene do rôznych
miest Európy, tak mô�eme poveda�, �e od roku 2003 je
jeden z korienkov aj v tejto èasti Slovenska. 

Projekt „Športové nádvorie“ sa v týchto dòoch konèí.
Takmer rok skupina mladých ¾udí pod vedením svojich
vedúcich z Komunity Krá¾ovej pokoja pripravovali 
a realizovali projekt, v ktorom si opravili nádvorie kaštie¾a,
kde v súèasnosti Komunita sídli a zorganizovali tam
rôzne športové aktivity pre mladých chlapcov �ijúcich 
v kaštieli a mladých ¾udí z obce.

Zdanlivo jednoduché a niektorým sa to mô�e zda� aj
málo hodnotné. Veï mladí ¾udia „iba“ športujú, zabávajú
sa a trávia svoj vo¾ný èas takýmito aktivitami. Pozor! Aj
keï ide o šport, športom sa to v �iadnom prípade
nekonèí.

Jacek Kuczynski a Branko Tupý, ktorí stáli pri zrode
projektu, opisujú skupinu mladých ¾udí: 
„Sú to takmer výluène rómski chlapci, ktorí strávili
väèšinu �ivota v špeciálnych internátnych školách. 
V takýchto školách sú umiestnené deti z rodín, kde sú
nevyhovujúce podmienky. Niektoré deti trpia rôznymi
postihmi. Na rozdiel od detských domovov, kde mladí ¾udia mô�u zosta� býva� aj 
po dosiahnutí 18 roku, mladí ¾udia zo špeciálnych internátnych škôl musia opusti� priestory
a spôsob �ivota, ktorý poznajú a vráti� sa do miesta trvalého bydliska.“ 13
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Komunita Krá¾ovnej pokoja, ktorá pôsobí v Radošinej u�
od roku 1993, vníma prácu s de�mi zo špeciálnych
internátnych škôl ako svoje poslanie. Ako sami tvrdia,
nie je to práca vôbec jednoduchá. „Pre mladých ¾udí,
ktorí k nám z takýchto zariadení prídu je šok, �e musia
naozaj pracova�. Celý ich doterajší �ivot bolo o nich
postarané, niekto im varil, iný pral. A zrazu je to všetko
na nich. Preto aj niektorí od nás odídu.“ Mladí ¾udia
pracujú najmä manuálne na hospodárstve, ktoré patrí
komunite (polia, dobytok, záhrada). Veèer sa venujú
záujmovej èinnosti alebo študujú. 

„Nádvorie kaštie¾a u� dlhší èas stálo nevyu�ité. Tie� sa
priestor okolo kaštie¾a stal miestom stretávania
mladých ¾udí z obce, ktorí tu hrali futbal alebo len tak
postávali a rozprávali sa. Cítili sme, �e je dôle�ité
našich mladých nejakým spôsobom integrova� 
do miestnej komunity. Za chlapcov celý �ivot niekto
rozhodoval. Preto mo�nos� nieèo priamo ovplyvni�,
ako dostali v rámci tohto projektu, bola pre nich úplne
nová skúsenos�“, vysvet¾uje Jacek Kuczynski. Chlapci
sú manuálne zruèní, niektorí sú vyuèení murári, a tak
si svojpomocne opravili nádvorie a vytvorili priestor
pre nové športové aktivity (ako napríklad

stolnotenisové turnaje). Nové priestory prilákali aj mladých ¾udí z obce. Dnes u� mô�u
vyu�i� nádvorie na hranie hier, diskotéky, stretávanie sa. Kaštie¾ má biliard 

mladezA5.qxd  28.2.2006  22:23  Page 14



a posilòovòu, obec má v základnej škole telocvièòu. Mo�ností
na spoluprácu medzi obcou a Komunitou je iste viac.

„Èo to mladým ¾uïom dalo? Urèite si viac vá�ia
výsledky svojej práce a získali pocit, �e im nieèo na
tomto svete patrí. Museli urobi� rozhodnutia 
a prevzia� za ne zodpovednos�, aj keï išlo len o také
veci ako je výber „zámkovej kocky“ a celkový vzh¾ad

nádvoria“, uzatvára pán Jacek.

A èo doda� na záver? Mláde�nícka iniciatíva sa mô�e
realizova� v projektoch na rôznej úrovni. Ciele 

a aktivity projektu majú by� vybrané v súlade 
s tým, kto sú mladí ¾udia do projektu zapojení 
a aké majú potreby, v èom sa potrebujú zlepši�,

a èo sa potrebujú nauèi�. Pre túto skupinu bol
realizovaný projekt najlepším spôsobom ako urobi� prvé kroky do samostatného
�ivota.

POHLI SME SVETOM: / NÚDZOVÝ VÝCHOD? /
EMERGENCY EXIT?

O tom, ako všetko so všetkým nielen v �ivote, ale aj v programe Mláde� súvisí, píše
slovenský ex−dobrovo¾ník EDS, Martin Pokorný. Martin pôsobil ako dobrovo¾ník 
v Portugalsku. Po návrate si podal �iados� o podporu svojho individuálneho projektu 
v rámci Akcie 3 − Investícia do budúcnosti. Ale ani to nebol ešte koniec. 15
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Od 1. do 9. mája 2004 sa v Martine stretli mladí ¾udia z Po¾ska, Portugalska, Španielska 
a Slovenska na medzinárodnej výmene mláde�e Emergency Exit?. S odstupom èasu túto
skúsenos� hodnotí takto: „Táto výmena bola pokraèovaním môjho projektu Investície 
do budúcnosti „Challenge!/Výzva!“, ktorého cie¾om bolo pripravi� mladých ¾udí z detského
domova v Istebnom spolu s mláde�ou �ijúcou vo vlastných rodinách z Martina 
na prípravu projektu medzinárodnej výmeny mláde�e.“

Poèas u� spomínaného projektu sa úèastníci nauèili spolupracova� v tíme, ako napísa�
projekt, pochopi� iné kultúry a mnoho iného. Rozhodli sa, �e témou ich výmeny budú
drogy a ich zneu�ívanie v �ivote mladých ¾udí. Viem, �e o tom, aké sú drogy zlé,
poèúvame zo všetkých strán, ale väèšinou je to len zo strany dospelých. Preto sme sa
rozhodli ukáza� svetu, �e aj samotní mladí ¾udia vnímajú tento problém a majú naò
vlastný názor. A tento názor chceli vyjadri� nahlas, tak aby ho poèulo èo najviac ¾udí 
a zároveò otvoril diskusiu o tom, �e do riešenia tohto problému treba zapoji� aj mladých
¾udí a nielen ich pouèova�, prikazova� a zakazova�. A ako ideálny spôsob na dosiahnutie
tohto cie¾a si zvolili divadlo. Ale to prišlo a� nakoniec. 

Ešte kým sa zaèala pripravova� scéna, rozde¾ova� úlohy a h¾ada� vhodná hudba, bol
priestor na spoznávanie reality v ostatných krajinách. A napriek tomu, �e sme boli 
z celej Európy, zistili sme, �e problémy s drogami sú ve¾mi podobné. Poèas 
programu sme navštívili aj resocializaèné centrum Provital v Koši, kde sme sa pozreli,
ako vyzerá �ivot tých, ktorí prekonali závislos� a sna�ia sa zaradi� spä� do normálneho
�ivota.

Aby sme si na chví¾u oddýchli od vá�nych problémov a smutných osudov v „polèase“
výmeny, bola na programe Vianoèná party. To, �e bol máj, na vianoènej atmosfére vôbec
neubralo, keï�e okrem snehu sme mali všetko − vianoèný stromèek, darèeky a typické
vianoèné jedlo z ka�dej krajiny.
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A po všetkých diskusiách, workshopoch a kopci
zábavy prišlo na rad divadlo. Na jeho prípravu
sa nám podarilo naláka� èloveka viac ne�
povolaného − Dušana Cinkotu. Ten nám
porozprával aj o vlastných skúsenostiach 
a pomohol nám s našim predstavením. Jedno aj
druhé bolo pre všetkých neuverite¾ným zá�itkom
a sme ve¾mi radi, �e si Dušan našiel na nás èas.
A bolo sa veru preèo sna�i�. O našej výmene
informoval celý rad médií na regionálnej aj
celoslovenskej úrovni a na plagátoch 
k divadelnému predstaveniu sa hrdo blýskali
mediálni partneri FUN rádio a VL media. Vïaka
programu MLÁDE�, podpore ostatných
sponzorov a Slovenskému komornému divadlu
v Martine sme 8. mája 2004 všetci spolu stáli 
na doskách jedného z najvýznamnejších
slovenských divadiel, aby sme povedali svetu, aspoò tomu martinskému, ako drogy
vidíme my. A bolo veru komu! Na naše prekvapenie sme zistili, �e h¾adisko v divadle je
úplne plné. Trošku sa nám roztriasli kolená, ale neubralo nám to na chuti a odhodlaní.
A aj vïaka tomu sa nám to podarilo. Prostredníctvom divadla sme oslovili 130 mladých
¾udí a povedali sme im, ako vidíme drogy a problémy s nimi spojené. Nepodarilo sa
nám síce nájs� univerzálne riešenie, ale to ani nie je v našich silách. Dôle�ité je, �e sme
sa našli spoloènú reè s našimi rovesníkmi z troch rôznych krajín a pripravili sme s nimi
predstavenie, ktoré nemalo za úlohu len zauja� èi pobavi�, ale aj upozorni� na to, èo
všetko drogy mô�u spôsobi�. 17
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PODPORNÉ OPATRENIA

ZÁZ¡ITKOVÁ PEDAGOGIKA TROCHU INAK
Takmer v druhej polovici jesene sa v Chvojnici zrealizoval projekt školenia v rámci Akcie 5
s názvom: „Experience more“.  Hlavným cie¾om školenia bolo predstavi� spôsob
mláde�níckej práce, na ktorú sa špecializuje MO Plusko. Je to dynamický a kreatívny
spôsob vyu�ívajúci silu zá�itku ako najdôle�itejší nástroj práce s mláde�ou. Na tréningu

sa stretli úèastníci z Bulharska, Slovenska, Rumunska, Ve¾kej Británie,
Belgicka, Švédska, Portugalska, Španielska, Po¾ska,

Talianska, Fínska, Grécka, Lotyšska a Slovinska.
Nosná èas� metodiky pou�ívanej poèas školenia

sa dá nazva� „learning by doing“. V praxi to
znamenalo, �e úèastníci si prostredníctvom hry
vyskúšali sami na sebe, èo to s nimi spraví 
a k akým myšlienkam ich to dovedie. 
V teoretických blokoch potom v danej oblasti
rozoberali to, èo za�ili. Celý proces školenia
neviedol len cez poèúvanie a písanie, ale bol
interaktívny a nútil ¾udí sa zapoji�. Rôznorodé

aktivity boli konštruované tak, aby umo�nili
ka�dému vyniknú� v tom, v èom je dobrý a cíti sa

5. AKCIA 5aakkcciiaa  55
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ako doma (fyzické úlohy, logické myslenie, kreativita, tanec a pod.) Mnoho z aktivít bolo
realizovaných formou outdooru, najviac sa však pou�ívali hry, diskusie, tímová práca 
a prezentácia tímových výsledkov, vyjadrenie prostredníctvom umenia, rolové hry 
a brainstorming. Úèastníci hodnotili projekt kladne a ich reakcie predèili oèakávania
organizátorov. Pre mnohých to bol silný emocionálny a inšpirujúci zá�itok.

Najkomplikovanejšia bola pri realizácii projektu koordinácia pred projektom,
ale nakoniec sa všetko úspešne vyriešilo. Všetci úèastníci dostali neskôr
Knihu zá�itku alebo lepšie povedané „Blok of Your Experience“, s ktorou si
mohli spomína� na všetky dôle�ité fázy školenia.

„JOIN TOGETHER“ ALEBO VŠETCI SPOLU
Jednou z priorít v rámci Akcie 5 bolo aj uskutoèòovanie projektov s Tretími
krajinami. Na jeden z takýchto projektov sa podujala Nitrianska komunitná
nadácia, ktorá koncom októbra 2004 zrealizovala v Nitre kontaktný seminár 19
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„Join together“.  Stretlo sa na òom okolo
dvadsiatky úèastníkov zo Slovenska,
Èeskej republiky, Po¾ska, Srbska 
a Èiernej Hory, Bosny a Hercegoviny 
a Chorvátska. Jedným z cie¾ov
kontaktného seminára bolo prezentova�
zúèastneným krajinám program Mláde� 
a najmä organizáciám z Tretích krajín,
ktoré dosia¾ nemali skúsenosti 
s programom. Seminár tie� vytvoril
priestor na nadväzovanie medzinárodných
kontaktov, ale najväèším bonusom bolo
vytvorenie realizácie u� konkrétnych
projektov, preto�e úèastníci si dali 
za úlohu vytvori� svoje „project proposals“

(návrhy projektov). Z metodiky boli vyu�ité najmä práca v skupinách, modelové
situácie, ICL (aktivity zamerané na interkultúrne uèenie), energizéry a lámaèe ¾adov. 
V závere seminára boli úèastníkom rozdané evaluaèné hárky, ktoré obsahovali
sedem otázok. Ich analýza poskytla reflexiu seminára, v ktorej úèastníci ocenili najmä
praktiènos� prezentácií, dostatok priestoru na diskusiu a vhodne
zvolené školiace materiály. Jediným problémom, ktorý sa
vyskytol, bola nutnos� dvojitého tlmoèenia 
− aj napriek tomu, �e ako komunikaèný jazyk bola v projekte
uvedená angliètina. Tak�e je v�dy èo vylepšova�, preto�e vzájomné
jazykové porozumenie je k¾úèovým javom pri všetkých typoch
projektov v programe Mláde�. 
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A ICH PROJEKTY

5.1 OBÈIANSKE ZDRUZ¡ENIE KERIC
Jednou z najèinorodejších
mláde�níckych 
organizácií na Slovensku je OZ KERIC z Èadce.
Len v druhom polroku 2004  zorganizovali
nieko¾ko mláde�níckych výmen. V auguste to
bola medzinárodná mláde�nícka výmena 
v Taliansku, kde sa mladí ¾udia zo Slovenska,
Talianska, Francúzska a Estónska zaoberali
problémami �ivotného prostredia. Ïalšiu
výmenu s názvom „Journal for me and you“
dohodla  dobrovo¾níèka z Nemecka, ktorej
cie¾om bolo vytvorenie èasopisu, dobrodru�stvo
a spoznanie rôznych tvárí Slovenska. Zúèastnili
sa na nej aj mladí ¾udia z Litvy a Maïarska. 

V októbri sa v Portugalsku uskutoènila posledná èas� výmeny s názvom „Europortrét IV“.
Zúèastnili sa na nej mladí ¾udia zo Slovenska, Nórska, Írska a Portugalska. Dokopy 
4 výmeny mladých ¾udí ve¾mi zblí�ili a stali sa z nich skutoèní priatelia. Zaujímavým
podujatím v rámci Akcie 5 bol tréning s názvom „Youth in Motion“, kde sa stretli úèastníci
z Balkánu a Európskej únie, ktorí spoznávali svoje kultúry a búrali bariéry medzi zvykmi 
a kultúrami. Historicky významnou bola mláde�nícka výmena  medzi novými èlenmi EÚ, 21

5. ORGANIZÁCIE oorrggaanniizzáácciiee
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na ktorej sa zúèastnili mladí ¾udia z deviatich krajín. Hlavným cie¾om výmeny bolo
vysvetli�, èo všetko a aké zmeny prináša týmto krajinám vstup do Európskej únie.

Pre bli�šie informácie o tejto organizácii si kliknite na:  ww ww ww .. kk ee rr ii cc .. ss kk

5.2 MO PLUSKO
S názvom CILINK odštartoval v roku 2004 projekt
informaènej telefónnej linky pre znevýhodnenú mláde� a jej priate¾ov. Iniciátorom
projektu bola mláde�nícka organizácia PLUSKO a cie¾om projektu bolo prostredníctvom
dobrovo¾níkov poskytova� informácie 
z týchto oblastí:
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o mo�nosti vzdelávania a rekvalifikácie

o mo�nosti zamestnávania − chránené dielne a chránené pracoviská

o agentúry podporného zamestnávania

o mo�nosti poskytované štátom 

o mo�nosti pre vo¾ný èas

o športové mo�nosti

o mo�nosti prepravy

o mo�nosti výhod a zliav pre znevýhodnených

Aj napriek originálnosti tohto projektu, sa nepodarilo v òom pokraèova� kvôli nedostatku
finanèných prostriedkov. Mnohí mladí ¾udia však dúfajú, �e linka 0800 111 132 ešte bude
fungova�.

Pre bli�šie informácie o organizácii si kliknite na:  ww ww ww .. pp ll uu ss kk oo .. nn ee tt

5.3 TRUC SPHÉRIQUE
Asi najprogresívnejším a najmedializo−
vanejším projektom bola rekonštrukcia
stanice �ilina − Zárieèie, ktorú zaèalo
realizova� zdru�enie Truc sphérique.
Èlenovia tohto zdru�enia sú mladí
profesionáli z oblasti súèasného umenia,
ako aj sociálnej práce  a arteterapie. Ich 23
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cie¾om je vybudova� v tomto prostredí
multimediálnu platformu prepájajúcu rôzne
aktivity − tvorbu v súèasnom umení, galériu,
tvorivé dielne, informaèné centrum,
internetovú kaviareò spojenú s èakáròou pre
cestujúcich. Stanica by však mala by� aj
miestom, kde sa budú uskutoèòova� rôzne
workshopy, prezentácie, výstavy, semináre,
konferencie alebo festivaly, aby sa naplnilo
poslanie vzdelávania v oblasti divadla,
tanca, hudby, vizuálneho umenia, ale aj
iných druhov umenia.

Pre bli�šie informácie o organizácii si kliknite
na:  ww ww ww .. tt rr uu cc .. ss kk

A KONZULTÁCIE

VE¼KÁ ÈAST¡ ÚSPECHU PROGRAMU MLÁDEZ¡

Aby sa program Mláde� stal �ivotaschopným programom na Slovensku, je nevyhnutné,
aby sa dostal do podvedomia mladých ¾udí ako program, ktorý podporuje ich aktivity,
ktorý nie je zbytoène za�a�ený administratívnou prácou a je otvorený pre nové nápady. 

6. PROPAGÁCIApprrooppaaggáácciiaa
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Aj keï je z úst ¾udí, ktorí sa rôznym spôsobom podie¾ajú na tvorbe mláde�níckej politiky
Slovenska èasto poèu�, �e všetky problémy vznikajú z nedostatku peòazí, je zaujímavé, �e
program Mláde�, ktorý peniaze ponúka, nie ¾ahko h¾adal svoje miesto v podmienkach SR.
Filozofia tohto programu nebola uchádzaèmi jednoznaèné chápaná, a preto Národná
kancelária mala spoèiatku ne¾ahkú úlohu vysvetli� priority programu a priláka�
mláde�nícke organizácie a mladých ¾udí, aby vypracovali kvalitné projekty.

Pre SR sú príznaèné výrazné ekonomické rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Proces
transformácie nebol jednoduchý a obzvláš� v menej rozvinutých regiónoch bolo �a�ké
presvedèi�  ¾udí, �e ide o program, ktorý osobitne podporuje mláde� s nedostatkom
príle�itostí, a �e nie „všetky peniaze aj tak pôjdu do Bratislavy“. 

Prvým krokom bolo budovanie siete konzultantov, ktorí priblí�ili program  jednotlivcom.
Pracovníci zistili, �e masová prezentácia (napr. v školách poèas povinného vyuèovania)
neprináša �elané výsledky. Tým, �e sú mladí ¾udia donútení prís� a vypoèu� si prednášku,
strácajú záujem o jej obsah. Ïalej takáto prezentácia je finanène nákladná a neosobná,
prièom mladému èloveku nenecháva dostatoèný priestor pre otázky. 

NK Mláde� sa sna�í neustále publikova�
informácie o mo�nostiach zapojenia sa do
programu Mláde�. Najèastejšie volí formy
zaujímavých letákov a informaèných bro�úr,
ktoré okrem pútavej grafiky a nápaditej farebnej
úpravy obsahujú základné informácie pre
potencionálnych uchádzaèov o grant.
Samozrejme v nich je mo�né nájs� aj potrebné
kontakty pre doplnenie a ujasnenie prijatých
informácií. 25
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Osvedèeným spôsobom oslovenia cie¾ových skupín sa ukázali by� aj špeciálne cielené
semináre a školenia, ktorých sa zúèastòujú  potencionálni úèastníci projektov. Školenia
sú väèšinou vedené, organizované interaktívnou formou. Ich cie¾om je motivova� ich
úèastníkov a posunú� informácie cez rovesníkov ïalej. ¼udia ktorí odchádzajú zo školenia,
predstavujú potenciál pre to, aby ïalej šírili myšlienku programu na svojich mladých 
¾udí v skupine. Uvedená forma propagácie sa osvedèila, lebo na otázku, ako ste sa
dozvedeli o programe Mláde�, väèšina ¾udí na prvom mieste uvádzala, �e sa buï sami
zúèastnili podobných školení, alebo od ich kamarátov, ktorí školenie absolvovali.
Nevýhodou uvedených školení je, �e oslovujú menší poèet ¾udí. Na druhej strane je
otázne, èi treba zni�ova� kvalitu na úkor kvantity. Práve tým, �e je propagácia podporená
aj inými formami, tento spôsob šírenia informácií o programe Mláde� sa javí ako ve¾mi
úèinný.

Taktie�, s cie¾om priblí�i� sa mladej generácii, kancelária propaguje svoje aktivity aj
prostredníctvom Internetu a mailinglistu. Tieto médiá vyu�íva k osloveniu špecifických
cie¾ových skupín. Iné médiá (lokálne denníky, rozhlas a televíziu, ale aj médiá 
s celoštátnou pôsobnos�ou) administrátori vyu�ívajú tie�. Organizujú rôzne sú�a�e 
v rozhlase, dennej tlaèi a lokálnych novinách, ktoré sú spojené s propagovaním
programu. Zriedkakedy sa úspešní aplikanti a úèastníci projektov dostávajú do médií.
Tento spôsob sa pova�uje za najefektívnejší, lebo cie¾ová skupina mláde�e je
najúèinnejšie oslovená, keï vidí svojich úspešných rovesníkov.   

Na jednej strane pôsobia osobné skúsenosti motivujúco vo vz�ahu k úspešným
aplikantom tým, �e sa posilòuje ich sebavedomie a umo�òuje sa im prezentova� výsledky
svojej práce. Na druhej strane, osobný kontakt mladých ¾udí s rovesníkmi, ktorí „to u�
majú úspešne za sebou“ im ukazuje, �e je to mo�né a otvára im väèšie mo�nosti 
otvorene sa pýta� na konkrétne problémy.
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6.1. KONZULTOVANIE PROJEKTOV
Aplikantom je umo�nené konzultovanie projektov pred schválením buï v rámci siete
regionálnych konzultantov, alebo priamo v kancelárii. Aplikant má mo�nos� si vybra�, ktorý
systém zvolí. 

Konzultácie sa mô�u týka� ako technických (vyplnenie formulára), tak aj obsahových vecí.
V prípade konzultácií oh¾adom obsahu, kancelária èasto volí formu školenia. Znamená to,
�e pozýva aplikantov na školenia, ktoré sú zamerané na vysvetlenie celej koncepcie
programu Mláde� a jeho priority, ale aj na samotný proces písania projektov 
a organizovania aktivít. Tento prístup pracovníkom šetrí energiu a zabezpeèuje, �e
informácie dostanú tí, ktorí sú naozaj zainteresovaní.  

V prípade, �e projekt nebol schválený, pracovníci NK sa individuálne rozhodujú 
o poskytnutí dodatoèných konzultácií. Závisí to hlavne od kvality podaného projektu,
záva�nosti nedostatkov, pre ktoré nebol podporený a záujmu aplikantov o jednotlivé akcie
programu.

Celkovo systém poskytovania poradenských slu�ieb je pova�ovaný za dobrý 
a prispôsobený špecifickým potrebám aplikantov. Jeho výhody ocenila aj väèšina
opýtaných mladých
¾udí, a to dokonca
bez oh¾adu na to, èi
ich projekt bol alebo
nebol podporený.

27
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MLADÝCH ¼UDÍ, KTORÍ REALIZOVALI PROJEKTY 
V PROGRAME MLÁDEZ¡

Najpresvedèivejšie o programe Mláde� mô�u hovori� mladí ¾udia, ktorí  boli do neho
zapojení. Preto sme sa pýtali priamo ich, ako program ovplyvnil ich �ivot:

Niektorí úspešní aplikanti uvádzali, �e sa ich postoje a názory nezmenili a zostali také ako
pred realizáciou projektu. Iní hovorili, �e si obohatili svoje poznatky o navštívenej krajine,
spôsobe ich �ivota, zvykoch a tradíciách:

7. VYJADRENIA vvyyjjaaddrreenniiaa
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Úèas� na projekte nezmenil úèastníkom spôsob �ivota, ale zmenil ich poh¾ad na ¾udí
nielen z iných krajín, ale aj ¾udí v ich okolí. Pochopili, �e realizova� takýto projekt
neznamená cestova�, aj keï to bola pôvodná motivácia zapojenia sa do projektu. Aj sama
príprava projektu donútila mladých cie¾avedome uva�ova�, prehodnocova�. Je tam aj
dávka zodpovednosti, a tým aj strachu z chýb pri realizácii. Po ukonèení projektu sú
pyšní, �e všetko zvládli.

Okrem úspešných aplikantov projektu sme sa pýtali aj tých neúspešných, ktorým projekt
nebol schválený, èi príprava projektu pre grantový program nejako ovplyvnila ich �ivot.
Výpovede boli nasledovné:
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