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Úvod
Podpora spolupráce v Európe
V súèasnej Európe vidíme tendencie, aby sa medzinárodná spolupráca najmä medzi èlenskými a kandidátskymi krajinami rozvíjala ove¾a intenzívnejie ako doteraz. Európska únia je zaloená na hodnotách ako spolupráca, porozumenie,
chápanie a tolerancia. Tým, e ¾udia z rôznych krajín a kultúr dostávajú monos spolupracova, sa zároveò lepie
spoznávajú a uèia sa spolunaíva v pokoji a mieri.
Najlepím dôkazom týchto snáh Európskej únie je fakt, e existuje ve¾ké mnostvo grantových programov, ktoré
poskytujú prostriedky práve na medzinárodné aktivity v rôznych oblastiach. Rovnako vidíme snahy podporova medzinárodné aktivity u nás doma. Výnimkou nie je ani oblas práce s demi a mládeou. Niet pochýb o tom, e medzinárodná práca s mládeou sa stala významnou súèasou aktivít organizácií, intitúcií a skupín, ktoré pracujú na
rôznych úrovniach na Slovensku aj zásluhou spomenutých grantov a iniciatív.

Prekáky pri mobilite nie sú neprekonate¾né
IUVENTA od roku 1996 administrovala grantový program Európskej únie Mláde pre Európu a v súèasnosti administruje program MLÁDE, ktorý je pokraèovaním pôvodného programu do roku 2006. Poèas tohto obdobia zistili
pracovníci NAFYM, e slovenské organizácie, zdruenia alebo neformálne skupiny sú nadené pre organizáciu medzinárodných aktivít. Najèastejou prekákou je vak neznalos cudzieho jazyka, nedostatok kontaktov a málo informácií ako medzinárodné aktivity pripravi a realizova.
iadna z týchto prekáok nie je neprekonate¾ná.
Cudzí jazyk sa musí nauèi kadý sám. Sú ale rôzne kurzy, ktoré sa pecializujú priamo na oblas práce
s demi a mládeou. Niektoré z nich organizuje IUVENTA, organizácie IJAB v Bonne, Connect Youth
International v Londýne, ale aj regionálne zdruenia v rôznych krajinách Európskej únie (Belgicko, panielsko). Informujte sa o ïalích monostiach v IUVENTE.
Jednou z moností ako vyriei nedostatok kontaktov na dlhodobú spoluprácu v irom regióne je organizácia kontaktného seminára.
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Tradièná predstava kontaktného stretnutia
Skupina zo zahranièia spolu s jedným resp. dvoma slovenskými sprievodcami navtívi rôzne organizácie, alebo sa
stretne so zástupcami organizácií, kde sa v priebehu 1 -2 hodín navzájom predstavia, porozprávajú sa na rôzne
témy, dajú si kávu a - up na ïalie stretnutie. Na vytvorenie nejakých hlbích väzieb a plánov nie je ani pomyslenie.
Veï na konci seminára èasto zahranièní ani
slovenskí úèastníci nebudú vedie, kto bol kto.

Preèo publikácia?
Cie¾om tejto publikácie je prinies základné informácie o spôsoboch ako pripravi a realizova kontaktný seminár
na Slovensku tak, aby priniesol oèakávané výsledky: kontakty a väzby medzi partnerskými organizáciami, ktoré
sú základom dlhodobej spolupráce.
Informácie, ktoré nájdete v publikácii, nie sú postavené na vode alebo na teórii vyèítanej z rôznych kníh. V roku
1998 a 1999 IUVENTA- NAFYM organizovala kontaktné semináre Operation: Starter I. a II., kde sme si ná vlastný
modul mohli vyskúa v praxi. V roku 2001 regionálni konzultanti Eva Teáková, Vlado kola, Marta Haneèáková,
Darina Baranèíková a Eva Paúthová zorganizovali pod¾a naej metodiky svoje vlastné kontaktné semináre
v regiónoch Preov, Trenèín a ilina, kde sme si opä overili, e tento model skutoène FUNGUJE! Preto ho chceme
ponúknu aj ostatným záujemcom. V priebehu naich aktivít sme rieili mnostvo problémov a problémikov, ktorým sa
vy, tým, e si preèítate túto publikáciu, môete vyhnú.
Veríme, e tak prispejeme k vzniku nových, lepích kontaktov a aktivít pre deti a mláde na Slovensku.
Napíte nám svoje nápady a skúsenosti!

IUVENTA- NAFYM
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Kontaktný seminár ako zaèiatok medzinárodnej
spolupráce
Èo je kontaktný seminár?
Kontaktný seminár je stretnutie profesionálnych alebo dobrovo¾ných mládeníckych vedúcich z viacerých organizácií
z rôznych krajín, ktorí poèas 4 - 5 dní získajú jasnú predstavu o aktivitách, filozofii a plánoch svojich potencionálnych
partnerov a pripravia stratégiu dlhodobejej spolupráce. Seminár sa koná na jednom mieste, kde stanovený èas
strávia vetci úèastníci spoloène (iadne odchody na noc domov!). Navye zahranièní úèastníci uvidia nieèo z krajiny,
kde domáce organizácie pôsobia, vytvoria sa osobné kontakty a dôvera, ktorá je pre realizáciu spoloèných medzinárodných aktivít základnou podmienkou.

Nieko¾ko dobrých dôvodov PRE:
vytvárajú sa nové kontakty ako základ pre budúce aktivity,
vymieòajú sa skúsenosti a informácie z oblasti práce s demi a mládeou v Európe,
zvyujú sa jazykové zruènosti,
zlepuje sa schopnos prezentova organizáciu,
vznikajú nové nápady a motivácia do ïalej práce,
príjemne a uitoène strávený èas medzi kolegami z rôznych krajín...

Kontaktný seminár nie je len pre nau organizáciu
Ak si uvedomíme, e kadá medzinárodná aktivita je nieko¾konásobne drahia ako miestna, je nám jasné, e musíme
h¾adie aj trochu ïalej ako len na prospech vlastnej organizácie. Veï ak máme dos kontaktov na organizáciu kontaktného seminára - vlastne u ani iné nepotrebujeme. Musíme sa teda zamera aj na organizácie v naom okolí, ktoré
práve takéto kontakty potrebujú, aby mohli rozbehnú svoje vlastné medzinárodné aktivity.
Neznamená to vak, e spomedzi nových partnerov si naa
organizácia tie nenájde potencionálnych partnerov pre ïalie
aktivity do budúcnosti.
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My ako organizátori kontaktného seminára
Partnerské organizácie na Slovensku
Ak sa rozhodneme pre organizáciu kontaktného seminára, naou prvoradou úlohou je oslovi organizácie z okolia,
ktoré by mali záujem zúèastni sa. Pripravíme list, ktorý rozoleme do organizácií, intitúcií a skupín do regiónu.
OBSAH LISTU:
predstavenie naej organizácie
dôvody preèo chceme pripravi kontaktný seminár
pozvánka na stretnutie
iados o pripravenie podkladov pre oslovenie zahranièných partnerov:
krátka charakteristika ich aktivít, s akou cie¾ovou skupinou pracujú,
na aký tip aktivít by potrebovali zahranièného partnera.

Stretnutie so záujemcami
Na stretnutí ete raz vysvetlíme nae dôvody pre organizáciu kontaktného seminára, navodíme priate¾skú atmosféru, keïe vzájomná pomoc a spolupráca je nevyhnutná. Tie zistíme, do akej miery sú nai slovenskí partneri schopní a ochotní sa zapoji aj do prípravy, realizácie a hodnotenia kontaktného seminára. Stanovíme si nieko¾ko termínov,
ktoré neskôr ponúkneme zahraniènému partnerovi. Závery z takéhoto stretnutia zapíeme a rozoleme vetkým
prítomným.

Partnerské organizácie v zahranièí
S pripravenou ponukou oslovíme naich zahranièných partnerov, s ktorými spolupracujeme alebo máme na nich kontakty a dobré referencie. V prílohe nájdete ukáku ako takáto ponuka môe vyzera.
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PONUKA (ALEBO AJ VÝZVA NA SPOLUPRÁCU) BY MALA OBSAHOVA:
ciele a úlohy kontaktného seminára
termíny, kedy navrhujeme kontaktný seminár uskutoèni na Slovensku
charakteristika slovenských organizácií - úèastníkov seminára,
návrh finanèného pokrytia seminára
pozvanie na prípravné stretnutie na Slovensku

Èi u sa nám podarí zorganizova prípravné stretnutie, ktoré je úplne najlepou a najrýchlejou formou, alebo
nie - snaíme sa s partnerom ujasni si základné veci prostredníctvom mailu (faxu, telefónu...)
dôvody na organizáciu kontaktného seminára,
základný rámec programu ( na ktorom budeme naïalej spoloène pracova),
rozpoèet seminára,
finanènú participáciu partnerov,
zdroje financií, kde budeme iada o podporu (granty, samosprávy a pod.),
úèastnícky poplatok a èo bude z toho pokryté,
èasový harmonogram a spôsob komunikácie,
nae povinnosti a zodpovednosti.

Vytvori dobrý program je umenie
Program je rozhodujúci pre úspech kadého podujatia. Navye, pri príprave programu kontaktného seminára musíme
bra do úvahy nieko¾ko faktorov.
¼udia potrebujú èas, aby prekonali úvodné rozpaky a neistotu. Konkrétnymi aktivitami môeme atmosféru uvo¾ni a
prelomi ¾ady. Tie komunikácia v cudzom jazyku môe spôsobova problémy. Naa krajina a ná systém práce s
demi a mládeou je stále ete ve¾kou neznámou pre väèinu krajín Európy. Nesmieme zabudnú ani na priestor na
osobné rozhovory v neformálnom prostredí. Preto program musí by vyváený. Je to síce seminár, ale jeho
hlavným cie¾om je vytvorenie kontaktov, a to je vdy citlivá záleitos, keïe nám ide o funkèné kontakty.
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Ak odchádzajú úèastníci kontaktného seminára s pocitom, e získali nových priate¾ov - ich motivácia a nadenie
do spoloèných aktivít je dobrým základom pre realizáciu konkrétnych aktivít.
Darmo: osobné vzahy sú základ!
Ak získali jasný obraz o jednotlivých organizáciách a Slovensko je pre nich nová, zaujímavá krajina, nebude
vôbec zloité motivova aj ich skupiny mladých ¾udí pre prípravu rôznych spoloèných aktivít.
Program kontaktného seminára by mal by kombináciou týchto zloiek:
Pracovná èas, ktorá je zameraná na aktívnu prípravu funkèných partnerstiev.
Prezentaèná èas, kde úèastníci vidia aj nieèo z okolia a dozvedia sa nieèo o Slovensku (tzv. navnadenie).
Vo¾ný èas, ktorého význam spoèíva práve v tom, e najlepie väzby sa vytvoria prostredníctvom neformálnych
rozhovorov v prestávkach, po skonèení programu (èasto aj hlboko do noci).

Pracovná èas programu

Vetky aktivity, ktoré opisujeme v tejto èasti, je nutné rozloi do rôznych dní seminára. Niektoré sú samozrejme
urèené na úvod, do záveru alebo do niektorých èastí dní poèas celého trvania. Po veèeri organizujeme len minimálne
aktivity. Práve vo veèerných èastiach si ¾udia radi porozprávajú na neformálne témy, aj keï prirodzene sa najviac tém
krúti okolo práce s demi a mládeou.

Koneène na mieste

Prvý tzv. príchodový deò resp. veèer odporúèame vetkým budúcim organizátorom orientova skôr na neformálne,
relaxaèné aktivity vzh¾adom na to, e mnohí úèastníci cestovali väèinu dòa a únava bude badate¾ná. Po spoloènej
veèeri pozveme úèastníkov do spoloèenskej miestnosti, kde ich privítame a urobíme nieko¾ko aktivít. Ich cie¾om je
zisti oèakávania úèastníkov, predstavi a zoznámi prítomných a dozvedie sa nieèo o sebe - proces vytvárania kontaktov sa práve ZAÈÍNA!!!

Oèakávania úèastníkov

Kadý z prítomných samozrejme vie, èo môeme navzájom oèakáva od kontaktného seminára. Napriek tomu je
dôleité, aby sa prítomní prejavili. Ich oèakávania môu by èasto humorné, uvo¾nia atmosféru. Vzniká pocit spolupatriènosti k skupine - ve¾mi dôleité!
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NIEKO¼KO TIPOV NA ZISTENIE OÈAKÁVANÍ (z publikácie Do Európy hrou II.):
MOJE OÈAKÁVANIA. Úèastníci píu svoje oèakávania na jednotlivé
lístky a nalepujú ich na postery s nadpismi: ÈÍM CHCEM PRISPIE?
ÈO CHCEM ZÍSKAT? ÈOMU SA CHCEM VYHNÚ?
WASHING LINE. Úèastníci píu svoje oèakávania na kusy obleèenia
vystrihnuté z farebného papiera tak, e na jednu stranu napíu èo si
prajú (pozitívne oèakávania) a na druhú stranu, èomu by sa chceli
vyhnú (èo nechcú, aby sa stalo). Obrázky nohavíc, plaviek, spodného
prádla, ponoiek a pod. s napísanými oèakávaniami zavesíme na
pagát a prichytíme kancelárskymi spinkami. núru s prádlom
necháme vyvesenú, aby si vetci úèastníci mohli navzájom preèíta
svoje názory.

Aktivity na zoznámenie úèastníkov

Cie¾om prvého veèera je len nauèi sa navzájom svoje mená - da tvári meno, aby komunikácia od druhého dòa bola
ove¾a konkrétnejia. Aktivít na predstavenie je nieko¾ko desiatok. Ako zdroj odporúèame publikácie Do Európy hrou I.
a II., ktoré vám na poiadanie zaleme.
NIEKO¼KO TIPOV NA PREDSTAVENIE ÚÈASTNÍKOV
PÍSMENÁ Z MENA. Hráèi dostanú papier a fixku. Ich úlohou je vymyslie na jednotlivé písmená
svojho mena charakteristické vlastnosti a znaky, Napríklad: volám sa Eva: E ako energická,
V ako veselá a A ako atypická, lebo ...Po predstavení sa jednotlivé papiere nalepia na stenu,
aby si úèastníci mohli pripomenú aj neskôr niektoré mená a vlastnosti.
HÁDAJ KTO SOM. Hráèi sú poiadaní, aby napísali na papier 6 - 10 charakteristík svojej osoby.
Môu to by informácie z osobného ivota resp. nieèo, èo sa nedá poveda na prvý poh¾ad.
Nepíe sa ani èi ide o mua alebo enu, v medzinárodných tímoch sa vyhýbame aj urèeniu národnosti.
Papiere sa pozbierajú a vedúci aktivity ich nahlas èíta. Ostatní hádajú, kto je autorom jednotlivých
výrokov.
MÔJ TÍT. Úèastníci v zmieaných dvojiciach navzájom zisujú údaje o svojom partnerovi a vytvárajú
jeho tít. Oblasti vhodné do jednotlivých políèok títu: meno, zamestnanie, kola, oèakávania, záujmy,
hudba, ob¾úbená farba, ob¾úbený port, hereèka, herec, krajina snov, èo viem o krajine partnera,
moja prvá spomienka z detstva a pod. títy sú navzájom predstavené v pléne a nalepia sa na stenu.
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Ete stále niekto chýba

Museli by sme ma ako organizátori obrovské astie, aby sa nám podarilo dosta na jedno miesto VETKÝCH
úèastníkov v konkrétnom èase. So eleznou pravidelnosou ¾udia nestíhajú vlaky, autobusy, majú rôzne problémy po
ceste. Musíme myslie na to, e aj títo noví ¾udia sa musia èo najskôr cíti èlenmi skupiny, a tak zaraïujeme aktivitu,
ktorá dá novým úèastníkom pocit, e skupina s nimi ráta, uvauje nad nimi a e sa na nich teí .

TIP NA AKTIVITU, AK NEMÁME ETE PRÍTOMNÝCH VETKÝCH ÚÈASTNÍKOV:
Hádaj, kto príde? Aktivitu zaraïujeme vtedy, ak sa niekto so skupiny omekal na zaèiatok. Úlohou úèastníkov je v meních skupinkách nakresli obrázok osoby, ktorej meno
a národnos vieme a napísa zopár charakteristík, ktoré by daná osoba mohla ma.
Ide samozrejme o pozitívne alebo neutrálne charakteristiky ako napr.:
pravidelne chodí posilova, poèúva Madonnu, má psa a pod. Keï u máme
vetkých úèastníkov pokope, poiadame nových, aby zhodnotili, ktorá
skupinka bola najbliie v odhade ich osoby.

Oficiálne otvorenie

Na druhý deò ráno privítame úèastníkov a oficiálne otvoríme kontaktný seminár. Pouijeme meotar alebo flipchart,
kde budú zhrnuté základné ciele seminára. Tie predstavíme hlavných organizátorov. Dôleitou èasou je uzavretie
dohody o základných pravidlách, ktoré budeme dodriava poèas celého seminára. Poiadame úèastníkov, aby sa
vyjadrili, ktoré pravidlá chcú ma v tzv. pakte. Doplníme také, ktoré neboli spomenuté.

Najèastejie pravidlá:
vypnuté mobilné telefóny,
ak nerozumiem, vdy sa pýtam,
dodriava plánované zaèiatky a konce aktivít,
nevyruova tých, ktorí chcú spa,
platenie/neplatenie alkoholu poèas obedov a veèerí,
vdy hovorí len jeden,
kadý má právo na svoj názor,
a podobne...
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Na záver oficiálneho otvorenia predstavíme program a vyjasníme si praktické záleitosti (napríklad kde a ako bude
vyplatené cestovné, kde je najbliia zastávka autobusu, aké je èíslo do hotela, kde si môu vymeni peniaze, kde sa
dajú kúpi poh¾adnice, ko¾ko stoja známky do zahranièia a pod.)

Aktivity na predstavenie organizácií

Zorganizova dobre túto èas je obzvlá komplikované. Ide o to, e je dôleité, aby úèastníci spoznali, èo ich kolegovia robia a s akou cie¾ovou skupinou pracujú. Na druhej strane len málokto sa nenechá strhnú pri prezentácií svojej organizácie a nezaène zachádza do podrobností. Úèastníci sa zaènú nudi, nepoèúvajú sa a èas, ktorého je tak
èi tak ve¾mi málo, je premrhaný úplne zbytoène. Preto je vhodné, ak stanovíme spôsob, akým sa organizácia bude
prezentova.

Najlepí spôsob je prezentácia prostredníctvom posterov.

Úèastníci dostanú cca. 60 minút na prípravu truktúrovaného posteru s týmito bodmi:
názov organizácie,
mesto kde organizácia sídli,
status/ pôsobnos organizácie,
filozofia práce organizácia,
veková skupina s ktorou organizácia pracuje,
charakteristika cie¾ovej skupiny ak je nieèím pecifická (meniny, postihnutí, sociálne znevýhodnení a pod.),
typy aktivít ktorým sa organizácia venuje,
plán aktivít do budúcnosti.
Poiadame úèastníkov, aby napísali na poster len k¾úèové slová, ktoré v prezentácii vysvetlia. Úèastníci môu na
poster nalepi fotografie z èinnosti alebo iné prezentaèné materiály. Postery sa vylepia na stenu. V prípade, e si
úèastníci doniesli ïalie prezentaèné materiály, môu ich vyloi na stolièku alebo stolík pod svojím poterom. Kadý,
kto má záujem, si neskôr môe materiál vzia. Vyhneme sa tak rozdávaniu materiálov poèas prezentácie, èo je ve¾mi
ruivé a odpútava pozornos. Poprosme úèastníkov, aby sa snaili dodra èas prezentácie 3 - 5 minút.
Upozornime na to, e ete bude èas venova sa podrobnejie
aktivitám, ktoré jednotlivé organizácie robia.
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Niektorí úèastníci budú trva na tom, aby mohli pusti video z èinnosti. Poèas naej praxe sme sa stretli len s minimom viedoprezentácií, ktoré by boli pod 10 minút. Výsledok bol rovnaký: ¾udia sa zaèali nudi, èasto sprievodný text
nebolo dos dobre poèu, alebo slovná zásoba bola ove¾a nároènejia, ako by to okomentoval samotný úèastník pri
vlastnej prezentácií. Odporúèame videoprezentácie zaradi do prestávok na kávu, po veèeri alebo po vo¾nom èase. Je
moné pusti prezentáciu bez zvuku, pokia¾ samotný úèastník rozpráva o organizácii pod¾a spoloènej truktúry.

Prezentácie preruíme a necháme úèastníkov vydýchnu pri prestávke na kávu alebo pri
krátkej vychádzke do okolia.

Výmena skúseností a príkladov dobrej praxe

Tento cie¾ môeme dosiahnu zaradením diskusie v malých skupinách na rôzne témy. Vysvetlíme úèastníkom, e
v priebehu 30 - 45 minút sa majú monos porozpráva na rôzne spoloèné témy, kde si porovnajú svoje skúsenosti.
Nezabudneme na krátku prezentáciu výsledkov práce skupín v pléne.

Témy na diskusiu v skupinách:
úspené aktivity
spolupráca so samosprávou
motivácia nemotivovaných mladých ¾udí
financovanie
spolupráca s médiami
vlastné fundraisingové aktivity samotných mladých ¾udí
a podobne

Definovanie partnerstva a podmienok spolupráce

Je dôleité vyjasni si, èo pre nás znamená pojem partnerstvo a aké sú znaky dobrého partnerstva. Opä vyuijeme
prácu v meních skupinkách. Dávame pozor na to, aby sa zloenie skupín v priebehu kontaktného seminára vystriedalo, aby kadý dostal monos v pracovnej èasti s kadým aspoò formálne komunikova. Vznik partnerstiev je
dlhodobý proces, ktorý sa buduje postupne a zaèa sa nejako musí. Práve tým, e si ¾udia ujasnia, èo od partnera
oèakávajú sa stanovia hranice a kritériá a ¾udia nebudú neskôr sklamaní. Poiadame úèastníkov, aby si pripravili
poster, kde zachytia základné body z diskusie a závery. Snaíme sa, aby tieto èasti nezaberali ve¾a èasu a boli realizované v svinom tempe (max. 60 minút aj s prezentáciou v pléne a diskusiou).
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NIEKTORÉ TÉMY NA DISKUSIU V PRACOVNÝCH SKUPINÁCH:
aké partnerstvá v súèasnosti máte a ako vznikli?
èo pre vás znamená dobré partnerstvo?
aké sú znaky dobrého partnerstva?
preèo niektoré partnerstvá nefungovali?

Èo ponúkame?

V tejto èasti seminára ide o skompletizovanie ponúk pre partnerov. Opä vytvoríme zmieané skupinky, kde sa
vymenia informácie rôzneho typu. Vetko zachytíme na poster a predstavíme v pléne s tým, e je to ponuka pre
vetkých úèastníkov, nielen pre èlenov pôvodnej skupiny.
Túto aktivitu môeme urobi aj tak, e individuálne kadý úèastník napíe svoju ponuku na poster, tieto sa vyvesia
a vetci prítomní môu poèas tzv. trhu ponúk obchádza vystavené postery a informova sa o tom, èo ich zaujíma.
NIEKTORÉ NÁVRHY NA OBLASTI PONÚK DO SKUPÍN ALEBO
NA INDIVIDUÁLNE POSTERY:
zariadenia a materiálne vybavenie
doterajie kontakty
ponuka na organizovanie konkrétnych aktivít, kde sme ochotní
akceptova nových partnerov

Buïme konkrétni

Túto èas môeme realizova prostredníctvom aktivity ivá pota ako sme to robili na niektorých kontaktných
seminároch. Princíp aktivity je ten, e úèastníci píu svoje ponuky a prostredníctvom ivej poty (vedúcich) ich
zasielajú zvoleným adresátom - úèastníkom seminára. V listoch, mailoch a faxoch konkretizujú svoje ponuky
na spoluprácu, napr:. V lete 2003 plánujeme mládenícku výmenu na Slovensku na tému - ochrana ivotného
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prostredia. Máte záujem? V akom veku by mohla by vaa skupina? a pod. Vetci úèastníci musia chápa, e ide len
o nezáväznú aktivitu, po ktorej bude nasledova priestor na bilaterálne rokovania a pod. Celá aktivita by nemala trva
dlhie ako 90 minút aj s rokovaním v meních skupinách nad konkrétnymi nápadmi, ktoré nasledujú po èasti ivá
pota.

Medzi obe aktivity zaradíme prestávku na kávu a malé obèerstvenie.

Odkia¾ na to vezmeme?

Kadý z nás má svoje skúsenosti so získavaním rôznych prostriedkov na medzinárodné aktivity. Je dôleité vymeni
si navzájom skúsenosti a informácie. Mnohé európske grantové programy sú otvorené aj kandidátskym krajinám. Ak
máme monos, prizveme si zástupcu administrátora rôznych programov, alebo prinesieme informácie u na seminár. Na Slovensku je najväèím grantovým programom na podporu medzinárodných vo¾noèasových aktivít program
Európskej únie MLÁDE.

Hodnotenie vdy a vade

Aj keï trvanie seminára je èasovo obmedzené (4 - 5 dní), je potrebné urobi krátke hodnotenie aj v jeho polovici
a, samozrejme, na záver. V polovici odporúèame urobi hodnotenie krátke, na záver by sme mali hodnoteniu venova
celý veèer.

NIEKO¾KO PRÍKLADOV NA HODNOTENIE V POLOVICI SEMINÁRA
TRI SLOVÁ. Kadý úèastník dostane 3 papiere, na ktoré napíe 3 slová, ktoré
charakterizujú hodnotenú aktivitu. Vetky slová sa umiestnia do stredu kruhu, okolo
ktorého hráèi sedia. Kadý má monos vybra si jedno slovo, ktoré napísal a poveda dôvody,
pre ktoré si ho vybral.
VYBER SI TVÁR. Pripravíme kartièky s rôznymi výrazmi od nadenia po depresiu
(bez komentára) a necháme úèastníkov si vybra alebo nakresli (ak ide o jednoduché
kresby, nikto nebude niè namieta) tú, ktorá najviac odzrkad¾uje ich pocity.
(AKTIVITY Z PUBLIKÁCIÍ DO EURÓPY HROU I. A II.)
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Závereèné hodnotenie by malo by rozdelené na nieko¾ko èastí. Naím zámerom je, aby úèastníci zhodnotili nielen
organizaèné a materiálne zabezpeèenie kontaktného seminára, ale najmä mnostvo a kvalitu získaných informácií.
A v neposlednom rade, aby vyjadrili svoje pocity a dojmy z ostatných úèastníkov.
Ve¾mi dôleitý je DOTAZNÍK, ktorý poiadame vyplni a odovzda hneï na úvod hodnotiacej èasti (príklad dotazníka
v prílohe publikácie).
Tie je dôleité vráti sa k oèakávaniam, ktoré sme mapovali v úvode a zhodnoti ich SPLNENIE respektíve
NESPLNENIE. Poprosíme úèastníkov, aby sa vrátili k pôvodným posterom a prekrtli oèakávania, ktoré sa im splnili
a zakrúkovali oèakávania, ktoré sa im nesplnili.
Býva pravidlom, e sa úèastníkom nesplnili skôr ich obavy ako pozitívne
oèakávania.

TERÈ slúi na vyjadrenie spokojnosti/nespokojnosti s organizaènou stránkou seminára. Terè rozdelíme
na to¾ko políèok, ko¾ko atribútov seminára chceme hodnoti, napr.: strava, ubytovanie, vo¾ný èas, poèasie,
organizátori seminára, úèastníci, komunikácia v skupine, relevantnos informácii a pod. Úèastníci dávajú znamenia
(kríik, bodku, hviezdièku) pod¾a toho ako boli spokojní. Èím bliie k stredu, tým bola spokojnos väèia.
Závereèné hodnotenie robíme v kruhu, aby kadý kadého dobre videl a poèul. Dobrou a osvedèenou formou je aj
aktivita, kde sa majú úèastníci zamyslie nad tým, èo im dala úèas na kontaktnom seminári ako pracovníkom s demi
a mládeou a aj ako èloveku, a nahlas to poveda. Dozvieme sa pritom ve¾a zaujímavých mylienok a názorov.
Ve¾mi silným záitkom je aj aktivita DARÈEK PRE TEBA, ktorú vrelo odporúèame vetkým záujemcom o organizáciu
akejko¾vek medzinárodnej aktivity.

Tu je jej opis.
S aktivitou zaèneme úplne na zaèiatku, kedy sa úèastníci ete dos dobre nepoznajú. Kadý úèastník si vylosuje meno
niektorého úèastníka, ktorého nepozná. Poèas trvania kontaktného seminára má nenápadne zisti èo najviac informácií o danom èloveku a pod¾a toho mu pripravi darèek. ¼udia sú nútení aj takýmto spôsobom, aby spolu komunikovali. Darèeky sa odovzdávajú úplne na záver. Darèek má istým spôsobom súvisie s informáciami, ktoré sme v priebehu seminára získali alebo vyjadrova dojem, ktorý na nás daná osoba robí. Samozrejme, e sa snaíme nájs nieèo
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pozitívne. Keï príde k odovzdávaniu darèeka, ten, ktorý dáva darèek, povie, èo o danej osobe zistil a preèo mu
pripravil práve takýto darèek. Skupina môe háda, kto je adresátom darèeka. Upozornite úèastníkov, e nie je nutné,
aby darèek bol kupovaný. Môe to by ruène vyrobený darèek alebo list, kresba a pod. Odovzdá sa darèek
a obdarovaný pokraèuje.
Po skonèení seminára sa vetci vrátime do beného ivota, kde nás èaká mnoho ïalích povinností.
LIST SAMÉMU SEBE je aktivita, ktorej význam spoèíva v tom, e si úèastníci po dlhom èase pripomenú atmosféru
a s¾uby, ktoré dali svojím partnerom. Organizátor kontaktného seminára zale vlastnoruène napísané listy o 6 mesiacov po skonèení seminára.
Úplne na záver je zvykom poïakova vetkým úèastníkom
za ich prácu a aktivitu a odovzda drobné upomienkové
predmety ako napr. úpo¾ové bábiky, záloky, malú
keramiku, sladkosti, trièká s logom seminára a pod.

Prezentaèná èas kontaktného seminára a vo¾ný èas

Mnohí z úèastníkov sú na Slovensku po prvýkrát. Ich informácie o naej krajine sú minimálne, aj keï mnohí práve
z príleitosti úèasti na takomto kontaktnom seminári zaèali surfova po internete a získava rôzne informácie.
Lepie je raz vidie ako stokrát poèu. Preto urèite zaradíme do obsahu KRÁTKE VÝLETY do okolia, návtevu blízkeho hradu alebo múzea, kúpanie v blízkom jazere a podobne. Èasto len prechádzka po pekne upravených námestiach
naich miest, ktorých naastie stále pribúda, navnadí zahranièných úèastníkov viac ako tisíc obrázkov na internete. Navye, skupina je stále spolu a vytváranie osobných kontaktov pokraèuje aj takýmto spôsobom.
Súèasou kadej medzinárodnej aktivity sa u tradiène stal INTERKULTÚRNY VEÈER. U v základnej informácii boli
úèastníci poiadaní, aby si priniesli ukáku tradièných pecialít (jedál a nápojov,) prípadne ïalie predmety, symbolizujúce ich krajinu alebo región. Národnostné skupiny dostanú postupne priestor, aby predstavili svoju kultúru:
úèastníci rozprávajú, tancujú, spievajú - prípadne zapájajú vetkých prítomných do svojich prezentácií. Práve
interkultúrny veèer je povaovaný za moment, kedy vetky úvodné obavy a ostych padá a úèastníci sa zabávajú
drune dlho noci.
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Ob¾úbenou aktivitou je HONBA ZA INFORMÁCIAMI (INFO HUNT), ktorú najèastejie organizujeme na mieste, kde je
väèí pohyb ¾udí, najmä mladých. Úèastníci dostanú zoznam otázok, na ktoré musia získa odpovede. Spravidla tejto
aktivite venujeme celé popoludnie, lebo predpokladáme, e úèastníci si chcú urobi nejaké nákupy, posedie si spolu
pri dobrej káve alebo pive, porozpráva sa. Ma èas pre seba. Navye sú tieto aktivity dobré na rozvoj spolupatriènosti k tímu, vzniká skupinové povedomie.

PRÍKLAD INFO HUNT z kontaktného seminára MISSION: GEHUSYP z roku 2001.:
Kontaktný seminár sa konal v Poprade, kde sme vopred oslovili organizácie, ktoré alebo pracujú
s demi a mládeou, alebo poskytujú rôzne typy informácií aj mladým ¾uïom (Centrum vo¾ného èasu,
Informaèné centrum mladých, Informaènú kanceláriu mesta Poprad a Dom kultúry). Úèastníci
v meních skupinkách dostali slepú mapu mesta, kde mali vyznaèené práve sídla týchto organizácií.
Mali ich navtívi a dozvedie sa, akú úlohu hrajú v práci s demi a mládeou, resp. aké informácie
ponúkajú. Tie mali zisti, ako sa volá hlavné námestie v Poprade a preèo sa tak volá. Poslednou
úlohou bolo oslovi mladých ¾udí v uliciach Popradu a zisti, kde najèastejie trávia vo¾ný èas, ich
medzinárodné skúsenosti a podobne. Po veèeri aktivitu Honba za informáciami vyhodnotili
a veèer preiel do neformálneho posedenia.

Ïalou monosou je vyzva úèastníkov, aby poèas popoludnia vymenili zápalku alebo iný malý predmet za èo najväèí.
Skupiny sa pri tom vdy ve¾mi dobre zabavia. Je u len na nás, ako na organizátoroch, èi uprednostníme prvý, alebo
druhý typ aktivít.
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My, ako úèastníci kontaktného seminára
Aj pri najlepej organizácii a príprave nemôe by kontaktný seminár úspený, ak jeho úèastníci sú pasívni, alebo
nedostatoène pripravení.

Èo sa teda od nás oèakáva?
Konkrétni, ale otvorení novým veciam

Kadý organizátor bude rád, ak budeme otvorení novým nápadom a iniciatívam. Aj keï hneï nenájdeme partnera
na konkrétnu aktivitu, budeme sa snai naplánova nieèo do budúcnosti. Partnerstvo je dlhodobý proces.
Opaèným extrémom je, a stáva sa to najmä vtedy, ak úèastníkmi sú mladí ¾udia bez dlhích skúseností, e sú ochotní
spolupracova na hocièom a nevedia vôbec poveda, èo by vlastne chceli robi. Vtedy zahranièní kolegovia zneistejú a nemajú dôveru k takýmto organizáciám.

Znalos jazyka

Prvoradou podmienkou úèasti na kontaktnom seminári je, e pracujeme so skupinou mladých ¾udí ako mládenícki
vedúci. A samozrejme, e sme schopní komunikova v pracovnom jazyku. Aj keï máme pocit, e naa jazyková úroveò
nie je dostatoèná, je lepie komunikova lámane, ako nijako. Vdy si predstavme, e zahranièní úèastníci prili na
seminár práve kvôli nám. A 70% komunikácie medzi ¾uïmi je vraj neverbálnej...Nepoteili by ste sa, keby ste stretli
zahranièného turistu, ktorý by sa s vami snail dohovori po slovensky? Zo vetkých síl by ste mu pomáhali a snaili
sa ho pochopi namiesto toho, aby ste mu opravovali chyby alebo v duchu hádzali kritické poznámky na jeho neznalos jazyka. Tak nejako podobne je to aj s nami, ak sme na medzinárodnej aktivite. ¼udia chcú komunikova a ocenia
akúko¾vek snahu. Preto - do toho! Mono práve úèas na takomto seminári nás natartuje k intenzívnejiemu túdiu
jazyka.
Koneène vieme, ako a kde ho budeme potrebova.
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Informácie

Ve¾mi dôleité sú informácie o organizácii alebo skupine v cudzom jazyku. Aj keby ste mali vyrobi len leták na farebnom papieri, ktorý sami preloíme a namnoíme, je to vdy lepie ako niè. Musíme vak ráta do budúcnosti s tým,
e cudzojazyèné prezentaèné materiály, urobené na profesionálnej úrovni, budeme potrebova. Najmä ak máme
ambície sa venova medzinárodnej spolupráci naozaj seriózne.
Tie je dobré zisti si základné informácie o Slovensku, o kultúre, politickej situácii, o tom, ako to vyzerá veobecne
s prácou s demi a mládeou. Nie vetci sledujeme, èo sa u nás na rôznych scénach deje. Zahranièní úèastníci sa
èasto pýtajú na to, èo sa dozvedeli v médiách v ich krajine.
Preto sledujme, èo je aktuálne, aby sme
nemuseli stále krèi plecami a odpoveda
na otázky, e nevieme.

Darèeky a vizitky

Drobné darèeky pre tých, ktorí sa stali naimi bliími priate¾mi, je prezieravé ma tie v naej batoine.
Nezabudnime ani na rekvizity pre interkultúrny veèer.
Ak nemáme vizitky, kúpime aspoò poh¾adnicu
a na zadnú stranu napíeme nae adresy
a osobné kontakty.
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Praktické rady organizátorom
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Vopred si zistíme, èi sú v skupine vegetariáni, alebo úèastníci so zvlátnymi poiadavkami na stravu alebo
ubytovanie.
Ak máme v skupine telesne postihnutých, vyberáme si bezbariérové zariadenie.
Zistíme detaily o èasoch príchodu a odchodu VETKÝCH úèastníkov a zabezpeèíme im dopravu do miesta
konania seminára. Prípadne im poskytneme informácie o spôsoboch dopravy (odchody vlakov alebo autobusov,
èísla vlakov, nástupitia a pod.). Uvedomme si, e znalos cudzieho jazyka nie je v pokladniach elezníc alebo
u vodièov autobusov benou.
Upozorníme VOPRED úèastníkov na bývanie v dvojposte¾ových izbách. Málokto z nás je taký bohatý, aby si
mohol dovoli ubytova 20 úèastníkov v jednoposte¾ových.
Ak kúpelòa, WC a uteráky nie sú súèasou izieb - dáme to tie do základnej informácie.
S partnerom by sme mali vopred prejs jedálny lístok. Dávame si pozor, zvlá ak medzi úèastníkmi máme
prísluníkov rôznych náboenstiev, ktorí nemôu konzumova urèitý typ mäsa alebo inej potravy.
Miestnos, kde sa budeme stretáva, vopred upravíme pod¾a naich predstáv. Pozor na zmontované stoly
a aké nepohodlné stolièky. Niektoré aktivity by sa úplne vylúèili z programu.
Keïe výsledkami mnohých aktivít budú postery, ktoré plánujeme vyvesi na steny - upozorníme na túto nau
poiadavku vopred majite¾ov zariadení, kde sa kontaktný seminár koná. Nie vetci budú spokojní, ak im budeme
v priebehu aktivity zvesova obrazy, suené kvety, presúva nábytok a pod.
Na lepenie posterov pouívame ekologickú lepiacu pásku, ktorá nezanecháva kvrny a dá sa ¾ahko odstráni
aj z papiera.
Musíme uvaova aj nad dostatkom svetla, preto neakceptujeme iadne vinárne ani miestnosti s malými
oknami alebo barovým osvetlením. V miestnosti budeme trávi ve¾a èasu, tak musí by èo najpríjemnejie.
Poèas kadej prestávky vetráme.
Kadý úèastník dostane na úvod svoj obal, ktorý by mal obsahova: uvítací list, program, prezentaèné
materiály, základné informácie s telefónnymi èíslami na organizátorov kontaktného seminára, hotel, políciu,
pohotovos a pod.
V informáciách, ktoré budú zaslané úèastníkom vopred, by nemali chýba informácie o poèasí, opis miesta,
kde sa seminár bude kona, odkazy na zaujímavé web stránky, ko¾ko èo stojí na Slovensku a informáciu
o aktuálnych kurzoch. Jemne upozorníme aj na prezentaèné materiály o ich organizáciách a rekvizity
na interkultúrny veèer. Ak je potrebné, aby si úèastníci priniesli zvlátnu obuv alebo obleèenie - tie to
zahrnieme do listu.

Ve¾mi dôleité je vyjasni si so vetkými úèastníkmi VÝKU platenia cestovného. Neodporúèame nikomu, aby
povedal jednoducho vopred, e hradí cestovné náklady v plnej výke. Niektoré krajiny ako Nórsko, Dánsko alebo
Portugalsko majú tak vysoké cestovné náklady, e nám ¾ahko môu zhltnú viac ako 70% vetkých
prostriedkov, ktoré máme. Je lepie vyjadri sa, e môeme prispie úèastníkom vo výke XY EURO. U je
potom na ich rozhodnutí, èi si získajú zvyné prostriedky od svojich organizácií alebo z iných zdrojov.
Pri podobnej situácii sme zaili nieko¾ko nepríjemných okamihov. Verte, e sa oplatí si tieto veci vyjasni vopred!
Vedeli ste, e najob¾úbenejím slovenským jedlom nie sú bryndzové haluky ale vypráaný syr? Dobrý vypráaný
syr nás bude prezentova ove¾a lepie ako haluky, ktoré nevyzerajú ve¾mi vábne a väèina zahranièných
úèastníkov na ne h¾adí s rozpakmi. Haluky podávame ako predjedlo na malom tanieriku s poznámkou, e je to
tradièné a staré slovenské jedlo.
Konzumácii alkoholu sa na kontaktných seminároch pravdepodobne nevyhneme. Vetci sú dospelí, a tak zákaz
konzumácie alkoholu nie je vhodný. Na úvod upozorníme úèastníkov, ktoré výdaje si budú plati sami a èo hradí
organizátor (jeden nápoj k jedlu, ubytovanie, stravu, náklady spojené s programom a pod.). Úèastníci si
spravidla platia minibar na izbe, pouitie sauny, masá alebo vstup do bazénu, konzumáciu piva alebo vína
pri hlavných jedlách a podobne.
Nedajme sa strhnú naou prísloveènou pohostinnosou do problémov. Uvedomme si, e jasné pravidlá robia
dobrých priate¾ov.

A o priate¾stvo a partnerstvo nám na kontaktnom seminári ide predovetkým.

Pár slov na záver
Medzinárodné aktivity stoja ve¾a námahy, èasu a peòazí. Vetci vieme, e na druhej strane prinesú naim mladým
¾uïom ve¾a pozitívneho: znalos jazyka, schopnos riei rôzne situácie, nové priate¾stvá, motiváciu do ïalieho túdia, nový poh¾ad na nau kultúru, väèiu monos nájs si v budúcnosti zamestnanie, uèia ich tolerancii a sebadisciplíne, vypåòajú zmysluplne ich vo¾ný èas, nauèia sa ve¾a o sebe aj o iných. Organizácia, ktorá realizuje úspene medzinárodné aktivity, má vo svojom okolí vyí status, rodièia podporujú jej aktivity, samospráva a koly h¾adia na jej
aktivity s väèím repektom. Niet pochýb o tom, e zaradi mobilitné aktivity do pravidelnej èinnosti má obrovský
význam.
Ak je vaou jedinou prekákou nedostatok kontaktov - vyzývame vás: PRIPRAVTE KONTAKTNÝ SEMINÁR!
Ak ste doèítali túto publikáciu a potia¾to - teraz
u viete, ako na to.

Prajeme vám ve¾a úspechov!
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O Iuvente
IUVENTA je intitúcia Ministerstva kolstva SR, ktorá napomáha implementova tátnu politiku voèi deom
a mládei. Naa práca je o to aia, e verejnos na Slovensku ete veobecne neuznáva význam a dôleitos práce
tých, ktorí sa deom a mládei v ich vo¾nom èase venujú. Ete stále sa na tento typ práce pozerá ako na hranie sa
s demi a mládeou. Naastie, situácia u nás ete stále nie je alarmujúca. Rodinné hodnoty a izolovanos miest
a obcí na Slovensku spôsobujú, e mladí ¾udia navonok pôsobia ako bezproblémová skupina, respektíve ako niekto, kto
nám (rozumej tátu alebo samospráve) nespôsobuje také problémy, ktoré musíme urgentne riei.
Vetko so vetkým súvisí. Mladí ¾udia na Slovensku nie sú vetci èlenmi obèianskych zdruení alebo mládeníckych
organizácií. Napriek tomu títo mladí ¾udia tu stále sú a vzniká potreba sa im systematicky venova. IUVENTA vo svojich aktivitách vyh¾adáva rôzne cie¾ové skupiny, ktoré túto prácu vykonávajú alebo môu vykonáva. Pripravujeme
aktivity pre obèianske zdruenia, v ktorých je budúcnos, podobne ako v celej Európe, práce s mládeou, snaíme sa
pomôc transformácii centier vo¾ného èasu ako jednému z profesionálnych zariadení pre vo¾ný èas detí a mládee.
Pripravujeme vzdelávacie, informaèné a prieskumné aktivity pre vetkých, ktorí môu postavenie detí a mládee
v súèasnosti ovplyvni: samosprávy, VÚC, KÚ, mládenícki aktivisti a pod.
Vyuívame nae tri odbory, ktoré sa zameriavajú na zber a distribúciu relevantných informácií (NAFYI), na prieskum,
výskum a vzdelávacie aktivity (NAFYD) a na propagáciu mobility, ktorá je atraktívna pre vetky vekové skupiny
(NAFYM).
Ak vás zaujíma, èo sa v oblasti detí a mládee práve deje, navtívte nau web stránku: www.iuventa.sk alebo polite
svoje otázky na iuventa@iuventa.sk.
Nájdete nás na adrese: . IUVENTA,
Karloveská 64,
842 58 Bratislava 4
tel. 02 / 6025 3000
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Prílohy

Príklad informácie pre záujemcov

Mierové námestie 16, 911 01, Trenèín, Slovak Republic
tel:+4218317444650, fax: +421 831 7 444 650, E-mail: telatko@cutn.sk
Dear colleagues,
it is our pleasure to inform you about an international contact seminar for youth workers, and coordinators of youth activities,
where we already invited you before time. We do organize this event under the European Commission's program YOUTH.

Trenèín 22 - 26. 3. 2001
So, Why Do WE Write Again?
This information letter which we are sending you should prepare you for our country and for us, organizations, Danielson J and
Vladimirson J.
So, Who Does Organize This Event?
Trenèín student house is a youth organization in Trenèín's area providing different kinds of youth activities and programs (please
see our bulletin.)
So ,Who Will Participate?
Trenèín Student House (Slovakia) 2 people
CSEAM (Italy) 2
ODM (Slovakia) 1
Dom Spotka (Poland) 2
Youth Information Centre (Slovakia) 1
WSB - (Poland) 2
Tessedik Samuel Fioskola - (Hungary) 2
SJALOM VZW - (Belgium) 2
Institut Intercultural - (Romania) 2
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So, What Is Our Main Target?
The main purpose of our meeting is to get know our organizations, to present them, present our ideas, experiences from our
work. During 4 days we are going to create partnerships, cooperation, we will work on potential projects and at last but not at
least we will enjoy our journey in Slovakia.
So, What Are The Costs?
All expenses are covered by European Commission. Program costs and also travel expenses which will be reimbursed and refunded to you.
So, What Should You Bring With You?
We would like you to prepare a brief presentation of your organization, also bring with you promotional materials, if possible.
So, What Language We Will Use?
English, but you can learn us your language in the eveningsJ
TECHNICAL INFORMATION
So, How To Get To Trenèín?
There are two means of transport recommended, determined by distance from Trenèín.
Belgium, Italy- Fly tickets of APEX class are allowed to be reimbursed. There are two options how to get to Trenèín: 1. We will book
prepaid tickets for you which you take up on the airport before your fly. 2. You will buy your ticket (still APEX) and choose your own
fly. Then we will reimburse your tickets after the seminar. The best airport for you is Bratislava, Slovak capital, but if there is not
such a fly we will choose other solution.
If you go to Wien, you take train or bus to Bratislava and from Bratislava to Trenèín
cost of train ticket from Wien to Bratislava: 7-10 euro
cost of train ticket from Bratislava to Trenèín: cca 4 euro
see attached train connection
We will prepare you travel arrangements together.
Poland, Slovakia, Romania, Hungary - Train (bus) tickets of 2nd class are allowed to be reimbursed. If you have problems with finding a proper train directly to Trenèín, please inform us and we will help you. We will wait for you on the railway station after we
know the exact time of your arrival. Tickets will be reimbursed just after or directly during the seminar. Please see attachment
with chosen connections.
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Useful sites: www.trencin.sk - explore our beautiful Trenèín.
www.skonline.sk - visit virtual Slovakia.
www.vlak.cz - perfect train connection browser (English available) which will help you to find train around Europe.
www.euroweb.sk/penzionroyal - and here we will stay
So where we will be accommodated?
We did order a very nice hotel only for us with very good location in a quiet area of the city, not far from the center.
HOTEL ROYAL
Vladimíra Roya 19
915 05 Trenèín
+421 831 64 00 660
WHAT DO YOU NEED TO KNOW ABOUT SLOVAKIA IN MARCH?
Spring becomes beautiful.
The weather slowly stops to be cold.
For gentleman: Did you know that Slovak girls are the most beautiful? J
People here are very friendly and lively at this time.
You do not need a visa to come here.
Well, see you in Slovakia on 22nd
March!
exchange rates
100HUF = 16,423 Sk
1 PLN = 11,68 Sk
1000 ITL = 22,58 Sk
100 BEF = 108,38
1 USD = 47,79
1 DEM = 22,35

Best regards,
J Danielson & Dano
and
Vlado & Vladimirson J
from Trenèín student house

Prices in Slovakia:
1 bread 1,5Kg =20Sk
1beer 0,5l = 20Sk
1 train ticket from Bratislava
to Trenèín (2nd class) = 140Sk
1 pack of Marlboro = 40Sk
1 pizza QUATRO FROMAGI J= 80Sk
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Príklad programu
CONTACT MAKING SEMINAR
25. - 29. APRIL 2001, ZEMPLÍNSKA ÍRAVA, SLOVAKIA
PROGRAM:
25th April 2001
19,00

Arrival of participants
Dinner
Welcome party
Introductory activities, ice-breakings, "Life savers" & Gift game
Preparation of travel reimbursement

26th April 2001

Thursday

08,00 - 09,00
09,00

Breakfast
Energisers
Official opening of the seminar
Expectations, aims and goals
"Life savers"
Preparation of participants´organisations
Coffee break
Presentations
Lunch
Transfer to Humenne (possibility to exchange money)
Meeting with the Mayor, visit of the historical mansion
Information hunt in Humenne, shopping
Meeting in pub & rewarding the best players
Transfer to Zemplinska írava
Dinner
International evening (food & drinks, songs & interesting traditions, stories etc.)

09,15
10,00
12,30
13,45

18,30
19,00
20,30
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Wednesday

27th April 2001

Friday

08,00 - 09,00
09,00
12,30
14,30

Breakfast
Short trip to National Park "Eye of the Sea"
Lunch
Energisers & "Life savers"
YOUTH is the right thing for us! Theory and practice
Dinner
Free time

18,30
28th April 2001

Saturday

08,00 - 09,00
09,00

Breakfast
Energisers & Life savers"
Our future plans - time to talk! workgroup
Coffee break
Presentation in plenary
Lunch
Evaluation of the seminar
GIFT GAME
Transfer to Michalovce
Dinner in Restaurant "U VEJKA"
Fare-well party in town

11,00
12,30
14,30 - 16,30
19,00

Departure of participants (by midnight train or early morning)
29th April 2001

Sunday
Breakfast
Departure of participants
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Príklad prihláky

REGISTRATION FORM:
INTERNATIONAL CONTACTMAKING SEMINAR OPEN DOOR TO EUROPE
SLOVAKIA - ZEMPLÍNSKA ÍRAVA: 26ST - 29ST APRIL 2001
Name:
Name of your organisation:

Addresse:

Telephone:

Fax:

E-mail:

Website:

Date of birth:

Male:

Female:

Nationality:
Language proficiency:
Spoken English:

Excellent

Health/dietary details/special needs:
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Good

Fair

Poor

Please describe your organisation (aims, target group, methods).

Status within your organisation:

(please tick)
full-time youth worker

Voluntary Youth Worker

Other

If other, please specify:

Do you have any experience on an international level or your work? If yes please describe it.

What are your expectations of this contactmaking seminar? Do you have any special project in mind to work on ? (youth exchange,
voluntary service, seminar for youth workers...)

What is your personal motivation to participate in this contactmaking seminar?

Please send or fax this form back to your Youth Information Centre Humenne before 6 April 2001
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Príklad závereèného dotazníka pre úèastníkov
QUESTIONNAIRE
FOR PARTICIPATS OF CONTACT MAKING SEMINAR: STARTER,
SLOVAKIA, MAY 2001, DOLNÝ KUBÍN
1. WERE YOUR EXPECTATIONS REACHED?

2. WHAT DID YOU LIKE THE MOST IN THE PROGRAMME?

3. WOULD YOU RATHER SKIP ANY PART OF THE PROGRAMME?

4. WHAT DO YOU THINK ABOUT REAL JOINT FUTURE PROJECTS WITH PARTNERS OF THE SEMINARS?

5. ANY COMMENTS, SUGESSTIONS, IDEAS, RECOMMENDATIONS???
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(USE OTHER SIDE OF THE QUESTIONNAIRE)
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