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kreativite, ako aj inováciám v tom, ?o 
a ako v práci s mláde?ou robíme. V 
rámci predsedníctva sa nám podarilo 
prija? Závery Rady, kde je viacero 
odporú?aní pre ?lenské ?táty ako i pre 
Európsku komisiu. Na to sme v roku 
2017 na národnej úrovni nadviazali 
výzvou v programe Priorty 
mláde?níckej politiky. V tejto malej 
bro?úrke nájdete nieko?ko príkladov, 
?o sme mali na mysli po?as ná?ho 
predsedníctva, ke? sme hovorili 
o inováciách v práci s mláde?ou. 
Vä??inu názvov ostáva v angli?tine, aby 
ste ?ah?ie na?li prípadné ?al?ie 
súvisace odkazy. Prajem príjemné 
?ítanie a ve?a in?pirácie. 

  rámci predsedníctva Slovenskej 
Republiky v Rade Európskej únie, 

ktoré prebiehalo v druhej polovici roku 
2016 sme pre oblas? mláde?e zvolili 
tému ?Inovatívne prístupy v práci 
s mláde?ou s cie?om odhali? a rozvinú? 
potenciál mladých ?udí?. Vychádzali 
sme z toho, ?e naozaj talentovaných 
v nejakej oblasti je v?dy iba malé 
percento, no potenciál má ka?dý 
mladý ?lovek. Len im treba pomôc? ho 
objavi? a podpori? ich v tom, ako 
ho vyu?íva?. Zárove? sa generácie 
mladých ?udí v niektorých oblastiach 
dynamicky a rýchlo menia. Mení sa 
prostredie, v ktorom vyrastajú, 
nástroje, ktoré vyu?ívajú, spôsoby ich 
vzájomnej komunikácie i veci, ktoré ich 
zaujímajú, alebo od spolo?nosti 
o?akávajú. Preto, ak im chceme stíha?, 
mali by sme da? viac priestoru na?ej 
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Digitálne odznaky potvrdzujúce, ?e sa 
ú?astník nie?o nau?il sú pomerne novým 
konceptom, i ke? skauting tento princíp 
vo forme ná?iviek vyu?íva u? vy?e 
storo?ie. Vyu?íva princípy gamifikácie 
a prostredníctvom zbierania odznakov 
v rôznych oblastiach a úrovniach motivuje 
k u?eniu sa, a tým podporuje trend 
celo?ivotného vzdelávania. Pod?a Mozilly, 
ktorá vytvorila online platformu s názvom 
?Open badges? a podporuje ich rozvoj sú 
tri základné kategórie ?udí a organizácií. 
Tí, ktorí odznaky zbierajú (earners), tí, 
ktorí ich vydávajú (issuers), a tí ktorí ich 
umo??ujú ich zobrazovanie v online 
prostredí.  (displayers). Okrem motivácie 
k u?eniu digital learning badges 
podporujú aj jeho uznávanie. Je to 
zaujímavé aj z poh?adu zamestnávate?ov, 
preto?e na základe jednoduchých 
piktogramov doká?u ve?mi rýchlo 
rozpozna?, aké kvality má ich potenciálny 
zamestnanec. Medzi organizáciami, ktoré 

L EARN I N G B AD GES
dnes vydávajú tieto odznaky sú napríklad 
aj napríklad univerzita Seton Hall alebo 
NASA. Z organizácií aktívnych v oblasti 
mláde?e v Európe sa rozvoju tejto témy 
venuje Association of Non-formal 
Education in Lithuania, ktorá organizovala 
aj medzinárodné ?kolenie na túto tému, 
ako pracova? s ?digital learning badges?.  

? al?ie informácie a súvisiace odkazy: 

http://www.neformaliai.lt

http://community.openbadges.org/ 

http://openbadges.org/press/

http://www.badgecraft.eu/

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_badge 

http://www.neformaliai.lt
http://community.openbadges.org/
http://community.openbadges.org/
http://openbadges.org/press/
http://openbadges.org/press/
http://www.badgecraft.eu/
http://www.badgecraft.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_badge


V Rakúsku pôsobí v oblasti správania sa detí 

a mláde?e na internete organizácia 

Saferinternet.at. Jej cie?om je pomáha? vyu?íva? 

internetové prostredie bezpe?ne a jej hlavnou 

cie?ovou skupinou sú deti, mláde?, rodi?ia 

a vzdelávatelia. V oblasti práce s mláde?ou 

ka?dé 2-3 mesiace organizuje semináre 

a workshopy, kde pracovníkom s mláde?ou 

predstavuje najnov?ie trendy správania sa 

mladých ?udí na internete, aby na ne mohli vo 

svojich programoch reagova? a vedeli ?o sa 

deje. To zah??a najvyh?adávanej?ie stránky, 

nové softvéry, najpozeranej?ie videá, vlogy 

a celkovo veci, ktoré sú ?in? ako aj tie, ktoré 

predstavujú najvä??ie riziká. Medzi zástupcami 

organizácií venujúcich sa mláde?i je o to údajne 

záujem. 

? al?ie informácie a súvisiace odkazy: 

https://www.saferinternet.at/english/  

TREN D Y 
SPRÁVAN I A SA 
M L AD ÝCH  N A 
I N TERN ETE
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Ak budeme uva?ova? nad tým, kde mladí ?udia dnes trávia pomerne ve?a vo?ného ?asu, najmä vo 

vä??ích mestách sem ur?ite mô?eme zaradi? nákupné centrá. Tie dnes dokonca preberajú funkciu 

alternatívnych mestských centier. Rozsiahle ulice, do ktorých nepr?í, otvorené do neskorého 

ve?era, dostupnos? verejnou dopravou, vo?ný a rýchly internet, komfortné posedenie, otvorené 

kaviarne a obchody, to v?etko na tieto miesta láka mladých ?udí aj ke? nejdú cielene nakupova?. 

To, ?o v?ak nákupným centrám chýba, sú práve rôzne sociálne slu?by, ktoré by dop??ali komer?nú 

ponuku. Práve na tieto podnety reagovala v Po?sku organizácia Siemacha, ktorá otvorila v 

nákupných centrách svoje centrá pre mláde?. Tie umo??ujú mladým ?u?om kontakt so svojimi 

rovesníkmi a ponúkajú im rôznorodé rozvojové aktivity v miestach s moderným dizajnom, aby z 

mladých ?udí vyrastali zodpovední ob?ania. To je teda jeden z príkladov, ako ne?aka?, kým k 

rôznym organizáciám prídu mladí ?udia, ale aktívne ich vyh?adáva? tam, kde sa prirodzene 

nachádzajú. 

 ? al?ie informácie a súvisiace odkazy: 

http://smhassociation.eu/projects/siemacha-in-shopping-centres 

AK TI V I TY PRE M L AD ÝCH  
V N ÁKU PN ÝCH  CEN TRÁCH  

https://www.saferinternet.at/english/
http://smhassociation.eu/projects/siemacha-in-shopping-centres


Zjednodu?ene ide o vyu?ívanie online 
virtuálneho prostredia a rôznych digitálnych 
nástrojov na prácu s mladými ?u?mi. Tento 
koncept vyu?íva pre mladých ?udí 
prirodzené prostredie virtuálneho sveta na 
aktívnu a cielenú interakciu a následný 
pozitívny rozvoj. V poslednom období bolo 
v Európe evidovaných nieko?ko negatívnych 
príkladov, kedy radikáli z Islamského ?tátu 
dokázali pomerne úspe?ne na základe 
sledovania správania sa na internete 
vyh?ada? im naklonených mladých ?udí 
a následne mnohých naverbova? do svojich 
radov. Podobne mnohé nadnárodné firmy 
sledujú sociálne siete aby odchytávali 
negatívne vyjadrenia o svojich produktoch 
a priamo oslovovali ?udí, ktorí sú nespokojní, 
aby zistili, ?o ich trápi a poskytli im pomoc. 
Na podobnom princípe by mohla fungova? 
?terénna digitálna práca s mláde?ou?, ktorá 
by aktívne vyh?adávala mladých ?udí 
s ur?itými problémami a aktívne im 
ponúkala pomoc. Tento koncept je v?ak 
omnoho ?ir?í. Ako sa napríklad uvádza v 
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?lánku Dany Cohlmeyer ?Developing a 
Technology Philosophy for Digital Youth 
Work?, jedným z cie?ov takejto práce 
s mláde?ou by mohla by? podpora mladých 
?udí, aby si rozvíjali svoju digitálnu 
gramotnos?, pomáha? im vytvára? pozitívnu 
prítomnos? v online prostredí a poskytova? im 
podporu, ktorú pracovníci s mláde?ou v UK 
tradi?ne mladým ?u?om poskytujú. V rámci 
Humak university vo Fínsku, ktorá v tejto 
oblasti experimentuje u? nieko?ko rokov zasa 
do digitálnej práce s mláde?ou zahr?ujú rôzne 
aktivity od online poradenstva, cez podporu 
participácie mláde?e v online prostredí, ?i 
rôzne online nástroje a hry, a? po virtuálne 
centrá mláde?e (napríklad v známej online hre 
Second life). Vo Fínsku vytvorili aj etické 
?tandardy pre online prácu s mláde?ou. Na 
Slovensku sa dá medzi prvé príklady takejto 
práce s mláde?ou zaradi? napríklad 
internetová porad?a (IP?ko), ktorá aktívne 
h?adá mladých ?udí v online prostredí, ktorí by 
na základe zdie?aných reakcií a príspevkov 
napríklad na sociálnych sie?ach mohli by? v 
náro?nej situácii a ponúkajú im pomoc. 
? al?ím príkladom je hra o kompetenciách, 
ktorú spolo?ne vyprodukovali organizácie 
Slovenský skauting, INEX a Kaspian. V ka?dom 
prípade je to ?as? práce s mláde?ou, ktorá 
poskytuje obrovské mno?stvo príle?itostí 
a v ich vyu?ívaní sme iba na za?iatku. 

 ? al?ie informácie a súvisiace odkazy:

Living and Learning with New Media: 
Summary of Findings from the Digital Youth 
Project, McArthur, 2008 

Definition and theory of web-based youth 
work, Eeva Sinisalo-Juha and Päivi Timonen, 
Humak university, 

https://www.objavkompetencieonline.sk

 http:// ipcko.upside.sk/ 

D I GI TAL  
YOU TH W ORK

https://www.objavkompetencieonline.sk
https://www.objavkompetencieonline.sk
http://ipcko.upside.sk/


porovnávanie 
s kamarátmi ?i rôznymi 
skupinami a podobne. 

To mô?e by? cesta, ako motivova? mladých ?udí 
k tomu, aby sa dostato?ne hýbali.   Ak sa pozrieme 
trochu do teórie, tak v publikácii ?Gamification 101: 
An Introduction to the Use of Game Dynamics to 
Influence Behavior? sa uvádzajú zlo?ky hernej 
dynamiky a herné mechanizmy. Patrí medzi nich 
získavanie bodov, zvy?ovanie úrovní, priebe?né 
výzvy, virtuálne tovary a miesta, kde sa dajú 
získané body minú?, rebrí?ky najlep?ích, rôzne 
dar?eky, statusy, odmeny, plnenie úloh, 
sebaprezentácia, sú?a?ivos? ?i mo?nos? vzájomne 
sa s inými hrá?mi obdarováva?. Ako k?ú?ová sú?as? 
gamifikácie sa tu uvádza aj zbieranie 
a zverej?ovanie ?tatistík. Ak by sme napríklad hrali 
hru Monopoly ka?dý tý?de?, po ur?itom ?ase to 
za?ne by? nudné. Ak ale za?neme evidova? kto 
ko?ko krát vyhral, ko?ko zarobil pe?azí, ktorá 
z investícii bola najvýnosnej?ia a podobne, hne? to 
za?ne by? zaujímavej?ie aj z dlhodobého h?adiska.  

? al?ie informácie a súvisiace odkazy: 

Gamify: how gamification motivates people to do 
extraordinary things, Brian Burke, 2014

Gamification 101: An Introduction to the Use of 
Game Dynamics to Influence Behavior, Bunchball, 
2010

www.luducrafts.sk

www.psl.cz

Gamifikácia by sa dala 
zjednodu?ene nazva? ako 
aplikovanie princípov 
hrania hier do neherného prostredia, za ú?elom 
ovplyvnenia ?i zmeny ?udského správania. Princípy 
hier ve?mi dobre vyu?íva pedagogický smer známy 
ako zá?itkové vzdelávanie, resp. zá?itková 
pedagogika, ktorý sa rozvíja od sedemdesiatych 
rokoch najmä v ?eskej republike. Jeho hlavným 
nosite?om je Prázdninová ?kola Lipnice. Posledné 
roky v?ak za?íva ?boom? vyu?ívanie herných 
princípov v rôznych iných oblastiach ?ivota. 
S gamifikáciou sa stretávame denne a ?asto si to 
ani neuvedomujeme. Vernostné karty, zbieranie 
bodov, rôzne úrovne ?lenstva s e?te vä??ími 
výhodami, to v?etko sú princípy hrania hier, ktoré 
si na?li svoje miesto v komer?nej sfére. No ve?ký 
rozmach herné princípy za?ívajú aj v neziskovej 
oblasti. Viacero zaujímavých príkladov uvádza 
Oliver ?imko z Luducrafts vo svojom blogu. 
Napríklad ako zapojenie sa ?irokej verejnosti do 
skladania proteínov viedlo a? k inovatívnym 
objavom v oblasti výskumu HIV. 

Pre oblas? mláde?e mô?e by? zasa zaujímavý 
príklad výrobcov ?smart? telefónov, kde napríklad 
Samsung má predin?talovanú aplikáciu, ktorá 
zaznamenáva denný pohyb jeho majite?a, a cez 
rôzne ?tatistiky a notifikácie ho motivuje k tomu 
aby sa denne dostato?ne hýbal a chodil. 
Podobných aplikácií na telefóny nájdeme mnoho. 
K ich funkciám samozrejme patrí mo?nos? zdie?a? 
svoje úspechy, dosahovanie rôznych úrovní, 

GAM IFICATION
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DIGITAL STORYTELLIN G

Je ur?itá forma vytvárania a 
realizácie projektov, ktorej 

filozofia reaguje na vývoj na na?ej 
planéte v posledných 

desa?ro?iach. Neustále sa 
zvy?ujúci po?et ?udí, ekonomický 
rozvoj vyspelých krajín zalo?ený 

na dlhu (deficity ?tátnych 
rozpo?tov), zvy?ujúce sa objemy 

?kodlivín vypú??aných do 
ovzdu?ia, globálne otep?ovanie 

a podobné javy sú pod?a tvorcov 
?dragon dreaming? cestou 

k ekologickej samovra?de ?udstva. 
Preto vyvinuli koncept, ktorý 

prepája tri elementy, ktoré by mali 
by? vyvá?ene prítomné pri tvorbe 

akéhoko?vek projektu. 
Osobnostný rozvoj tých, ktorí 

projekt realizujú, rozvoj komunity, 
ktorej sú títo ?udia sú?as?ou 

a slu?ba planéte Zem, 
s re?pektom a oslavou v?etkého 

?ivého. Za autora tohto konceptu 
sa pova?uje John Croft a je 

roz?írený na ?al?ie kontinenty 
vrátane Európy, kde sa zatia? 

najviac usadil v ?panielsku, 
Nemecku, Francúzsku ?i Rakúsku. 

Vychádza z environmentálneho 
a spolo?enského aktivizmu 

a opiera sa o viacero prvkov z 
kultúry pôvodných obyvate?ov 

Austrálie. Okrem iného ponúka aj 
inú perspektívu na veci, z ktorých 
pri tvorbe projektov vychádzame 

a nabúrava na?e stereotypné 
vnímanie sveta. Pri práci 

s mláde?ou mô?e by? zaujímavý 
tento koncept ?projektového 

mana?mentu? práve obohatený 
o komunitné a environmentálne 

h?adisko. 

www.dragondreaming.org  
Dragon dreaming, project design 

(e-book), Ilona Koglan and others, 
2013 

Rozprávanie príbehov je tu od pradávna. Predávali sa tak skúsenosti z 
pokolenia na pokolenie. Je sú?as?ou na?ej kultúry a niektoré príbehy sa 
roz?írili naprie? národmi i kontinentmi. Napríklad príbehy z Biblie alebo 
Ezopove bájky. V posledných rokoch sa v?ak princípy rozprávania 
príbehov roz?irujú aj do ?al?ích oblastí a ukazujú sa ako ve?mi efektívne 
pri ?írení rôznych my?lienok ?i in?pirácií. Princípom digitálneho 
rozprávania príbehov je zaujímavý alebo in?piratívny osobný príbeh, na 
ktorého prerozprávanie sa vyu?ívajú digitálne technológie. Joe Lambert vo 
svojej Digital Storytelling cookbook rozde?uje tipy príbehov na príbehy o 
niekom dôle?itom, príbehy o dôle?itej udalosti v mojom ?ivote, príbehy 
o dôle?itom mieste, príbeh o tom, ?o robím a ostatné príbehy, medzi 
ktoré napríklad patria príbehy o láske, o prekonaní nejakej zlo?itej 
?ivotnej situácie, alebo príbehy o nejakom dôle?itom objave. Zárove? 
uvádza jednotlivé kroky, ako sa príbeh vytvára ako i techniky, ktoré sa 
vyu?ívajú na digitalizáciu. Patria medzi nich vyu?ívanie oskenovaných 
obrázkov, vyu?ívanie fotografií, vytváranie videa, vyu?ívanie grafiky, 
animácií, nahrávanie audio komentára autora, vyberanie správnej hudby 
na pozadí ?i tvorbu titulkov pre lep?iu zrozumite?nos?. Dôle?ité je aj aby 
príbehy neboli príli? dlhé, ideálne okolo 2 minút. Digitálne rozprávanie 
príbehov má aj ?iroké vyu?itie vo vzdelávaní a teda aj v práci s mláde?ou. 
Ke? pri men?ích de?och je to skôr nástroj ako im niektoré veci ukáza?, so 
star?ími de?mi sa mô?u ve?a nau?i? tým, ?e si takéto príbehy budú 
vytvára?. Dôle?ité je v?ak rozumie? základným princípom, ktoré je treba 
dodr?a?, aby bol daný príbeh kvalitný. Patrí k nim v?eobecný zámer 
príbehu, poh?ad rozprávajúceho, dramatická otázka, výber obsahu, 
jasnos? a zrozumite?nos? hlasu rozprávajúceho, kvalita fotografií, 
obrázkov a animácií, výber správnej hudby na emocionálne podfarbenie 
?i rýchlos? rozprávania.  

? al?ie informácie a súvisiace odkazy: 

Príklady digitálnych príbehov Európskeho fóra mláde?e 
https://vimeo.com/album/3392961 

Digital storytelling cookbook, Joe Lambert, 2010 

Centre for digital storytelling ? www.storycenter.org 

http://www.dragondreaming.org
https://vimeo.com/album/3392961
http://www.storycenter.org


generácii ale aj neziskovému sektoru, 
ktorý mô?e zasa prispôsobova? svoje 
slu?by. ? al?ím pomerne ve?kým 
prieskumom, ktorý bol spustený 
nedávno je prieskum Generation What. 
Ten bol iniciovaný francúzskou televíziou 
a nadväzuje na pilotný prieskum vo 
Francúzsku z roku 2013. Tento krát sa 
v?ak do neho zapojilo ?al?ích 10 krajín 
Európy (vrátane ?eskej republiky a mimo 
Slovenska). Jeho výhodou je, ?e výsledky 
sú priebe?ne aktualizované a verejne 
dostupné, tak?e sa ka?dý, kto sa do 
prieskumu zapojí vie porovna? 
s ostatnými vo svojej krajine, ale vie si 
zárove? pozrie? aj ?tatistiky z iných krajín. 
Výzvou pri takýchto prieskumoch v?ak 
zostáva ich pravidelnos? a dostupnos? 
pre tých, ktorí s mladými pracujú 
(napríklad správy Trendwolves sú 
spoplatnené a pomerne drahé).  

? al?ie informácie a súvisiace odkazy: 

https:// trendreport.trendwolves.com/ 

http://www.generation-what.eu/en/ 

Aktuálna generácia mladých ?udí je 
naj?astej?ie ozna?ovaná pojmom 
Generácia Z. Patria k nej mladí ?udia 
narodení koncom devä?desiatych rokov 
a za?iatkom nového tisícro?ia. Má viacero 
?pecifík. Napríklad to, ?e sa narodili u? 
v dobe, kedy je takmer v?ade vo vyspelých 
krajinách dostupný internet a technológie 
sú sú?as?ou ich ?ivota od mali?ka. No ak sa 
pozrieme na celú generáciu menej plo?ne, 
za?neme zis?ova? odli?nosti. Jednak pod?a 
toho, ?i sa narodili za?iatkom, alebo 
koncom obdobia o ktorom hovoríme, 
alebo na území ktorého kontinentu ?i 
krajiny sa narodili a v akých podmienkach 
?ijú. Preto je dôle?ité zis?ova? aj 
podrobnej?ie informácie o generácií 
mladých ?udí, preto?e ve?a z ich potrieb, 
návykov a nástrojov, ktoré vyu?ívajú sa 
mení takmer z roka na rok. Na túto 
potrebu reaguje napríklad belgická 
organizácia Trendwolves, ktorá ka?doro?ne 
zbiera informácie o mladých ?u?och 
a dokonca predikuje trendy, ?o bude medzi 
mladými v kurze v?dy na najbli??ie dva 
roky. Tie ponúka jednak firmám, ktoré tak 
mô?u prispôsobova? svoje produkty mladej 
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Koncept design thinking by sa dal zjednodu?ene vysvetli? ako 
metodológia zahr?ujúca ?iroké mno?stvo inova?ných aktivít 
zameraých na ?loveka. Pod tým si mô?eme predstavi? inovácie, 
ktoré sú pohá?ané pozorovaním a porozumením toho, ?o ?udia 
vo svojom ?ivote chcú a potrebujú, ?o sa im pá?i, alebo nepá?i 
na tom, ako sú rôzne produkty vyrábané, balené, propagované, 
predávané ?i podporované. Súvisí to aj so zmenami 
podnikate?ského prostredia, kedy firmy od svojich dizajnérov u? 
neo?akávajú, aby urobili existujúci produkt zaujímavej?í pre 
zákazníkov, ale aby vyvíjali produkty a slu?by, ktoré budú lep?ie 
nap??a? potreby a tú?by zákazníkov. A ?o je dôle?ité, do 
vyvíjania produktov ?i prototypov je zapojená priamo aj cie?ová 
skupina, pre ktorú je produkt, alebo slu?ba ur?ená. Ak sa 
zameriame na prácu s mladými ?u?mi, ide o zapájanie mladých 
?udí do procesu tvorby zmien a nových rie?ení vo veciach, ktoré 
sú ur?ené im. Mô?e to by? napríklad tvorba alebo (re)dizajn 
programu v záujmovom krú?ku, v mláde?níckej organizácii ?i 
u?enia sa v ?kole. Mô?e ís? aj o pretvorenie fyzického prostredia 
v ktorom trávia ?as. ?i u? v triede, centre vo?ného ?asu, alebo 
inde. Viaceré ?koly v Spojených ?tátoch amerických pod?a tejto 
metodológie pretvorili spolu so ?iakmi, rodi?mi a u?ite?mi ich 
prístup k vzdelávaniu a celý systém fungovania ?koly. Dôle?ité 
je pri tom zahrnú? v?etkých, ktorých sa dané zmeny dotýkajú a 
dodr?a? základnú postupnos? krokov: objavenie, interpretácia, 
tvorba nápadov, experimentovanie a evolúcia, tak ako ich 
bli??ie rozvádza manuál ?Design thinking for Educators?.  

? al?ie informácie a súvisiace odkazy: 

This Design Thinking for Educators, IDEO, 2012 

www.ideo.com 

? AL ? I E
I N ? PI RÁCI E

Okrem vy??ie spomínaných 
inovatívnych a atraktívnych 

prístupov vyu?ite?ných v práci 
s mláde?ou sú i mnohé ?al?ie, 

ktoré by bolo zaujímavé 
preskúma?. Ambíciou tohto 

dokumentu nebolo ich bli??ie 
popísa? v?etky, ale iba uvies? 

nieko?ko zaujímavých príkladov. No 
bola by ?koda nepodeli? sa 

o niektoré ?al?ie, na ktoré som 
v svojom pátraní narazil, aby ste 

v prípade potreby mali in?piráciu 
pátra? sami ?alej. Za zmienku ur?ite 

stojí ?Art of Hosting?, ktorého 
princípom je hos?ovanie 

kon?truktívneho dialógu vo ve?mi 
prijímajúcom prostredí, ?Vizuálna 

facilitácia?, ktorá sa vracia k re?i 
obrázkov a piktogramov a ich úlohe 

v na?om u?ení sa, ?Photo voice?, 
ktorý vyu?íva fotografiu na 

vyjadrenie názoru ?udí fungujúcich 
v rôznych komunitách ako podnet 

k prípadným zmenám, ?Social 
business canvas?, metodika na 
tvorbu inovatívnych produktov, 

biznis plánov, alebo projektov so 
silným sociálnym aspektom, ?i 

?Social return of investment?, ktorý 
pomáha odpoveda? na otázku, aký 

dopad ?i prínos pre spolo?nos? 
daný projekt má, ?i ko?ko ?al?ích 
zdrojov sa v?aka nemu u?etrilo.  

? al?ie informácie a súvisiace 
odkazy: 

www.artofhosting.org

https://photovoice.org 

Using the business model canvas 
for social enterprise design, Ingrid 

Burkett Knode 

Bikablo, Bikablo 2.0, Neuland 
(www.neuland.com) 

A guide on Social Return on 
Investment, The SROI Network, 

2012 
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