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Studijní stáž na Slovensku díky projektu Asociace manažerů absolventů, z.s. 

v rámci programu Erasmus+. 

Zvyšování kompetencí u pracovníků s mládeží pro lepší start mladých do života 

č. 2015-2-CZ01-KA105-014055 

 

 

 

 

 

 

Naše obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání se společně s dalšími neziskovými 

organizacemi a díky Asociaci manažerů absolventů, z.s., zúčastnila první části projektu. Na 

tento projekt získala AMA prostředky z evropských fondů v rámci programu Erasmus+. 

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků 

organizací, které působí v této oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v 

oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním 

nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci. 

Hlavním cílem je zkvalitnit práci se znevýhodněnou mládeží na poli neformálního vzdělávání 

v organizacích, které jsou zapojeny do projektu. Výměna vzájemných zkušeností mezi 5 

zapojenými zeměmi z EU s různým socio-kulturním zázemím přispěje k posílení celoevropské 

dimenze a prosazování evropských hodnot v souladu s článkem 2 Smlouvy o Evropské unii. 

Pracovníci s mládeží v rámci projektu zlepší své lektorské nebo pedagogické dovednosti a 

kompetence ve vybraných oblastech neformálního vzdělávání při vzájemných 

workshopech. Ty budou organizovány důsledně interaktivní formou a s přímým zapojením 

mladých se znevýhodněním. Konkrétním výstupem budou pracovní listy složené z vybraných 

metod, které budou nasbírané ze zahraničí a také z řad organizací zapojených do projektu. 

Pracovní listy budou šířeny dál a jejich inovativním prvkem bude hodnocení všemi 

zapojenými složkami. 

První část projektu – studijní stáž na Slovensku: 

Zahraniční stáž v rámci projektu se konala na Slovensku v době od 19. – 22. 10. 2015. 

http://www.amanno.org/?p=449
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Do této aktivity byly zapojeny kromě naší společnosti i zástupci dalších neziskových 

organizací: Proxima Sociale, ŽIVOT90 – Jihlava, DSSV Vlašská, Team Overfly, Rozkoš bez rizika 

a samotný realizátor AMA z.s.    

Osmičlenná skupina odjela především nasbírat know how do zahraničí a zároveň předat 

zkušenosti pro práci se znevýhodněnou mládeží.  

Díky aktivnímu nácviku různých metod zvyšovali také všichni účastníci stáže své vlastní 

kompetence.  

Hlavním slovenským partnerem byla Nitrianska komunitná nadácia zastoupená Lubicou 

Lachkou. 

První den jsme se setkali se zástupci několika organizací, které působí v Nitranském kraji, 

včetně zástupců několika spolupracujících organizací a partnera. Společně jsme si 

představovali naše organizace a následně pomocí brainstormingu hovořili o našich limitech 

a možnostech. Vznikla tak spolupráce například organizací STORM a R-R, které společně 

plánovaly, jak mohou propojit svá podobná zaměření. 

Druhý den jsme navštívili dvě organizace, „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb a 

Hidepark, kde jsme spolupracovali nejen se zástupci organizací, ale též s klienty. Ve 

večerních hodinách jsme pak s našimi zástupci z ČR realizovali nácvik aktivit, které si každý 

z nás přivezl jako TOP ze své organizace. Každý zástupce měl za cíl realizovat jednu aktivitu 

s celou skupinou. Všichni tedy měli možnost vyzkoušet nejen své dovednosti lektorské, ale 

zároveň podělit se s ostatními o své metody nebo si nové vyzkoušet. 

Třetí den jsme se rozjeli do Dunajské Lužné, kde funguje domov na půl cesty pro mládež 

z dětských domovů. Zde jsme strávili celý den i se samotnými obyvateli, tedy mladými, kteří 

stojí na prahu svého života a právě zažívají první zaměstnání. Velice nás překvapila jejich 

vstřícnost. Byla domluvena spolupráce s domovem i v dalších projektech.  

Poslední den jsme pak hodnotili se zástupci partnerské organizace celou návštěvu v Nitře a 

okolí. Zároveň jsme hovořili o metodách, které jsme viděli, definovali jejich limity a možné 

využití a snažili se vybrat ty nejvhodnější pro danou cílovou skupinu. Jejich podoba bude 

zveřejněna společně s dalšími vybranými metodami z ostatních stáží v evropských státech na 

závěr celého projektu společnosti AMA v roce 2017.  

Malá ochutnávka zde: 

Going Green 

http://www.proximasociale.cz/uspechy-2014.php
http://www.zivot90-jihlava.cz/
http://www.dssv-vlasska.cz/
https://www.facebook.com/TeamOverfly
http://www.amanno.org/
http://www.nkn.sk/o-nadacii
https://www.youtube.com/watch?v=7nI57gjhVd8
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Zapsala: Vlasta Krejčová, Šance na vzdělání, o.p.s. 

  

        


