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 Skvelá správa pre aktívnych mladých ľudí od 15 rokov, ktorý chcú vylepšiť svoj malý svet!

Výzva pre mladého človeka!

Ak už máš 15 rokov (teda už vlastníš občiansky preukaz, resp. máš naň nárok), 
tak táto výzva je pre teba!

Záleží ti na veciach okolo seba, na mieste, kde žiješ, kde tráviť čas, 
na ľuďoch, s ktorými sa stretávaš?  Vnímaš nejaký problém alebo potrebu vo svojom okolí?
Rád (rada) by si niečo zmenil/-a, ale nevieš  presne ako na to?
A ani nemáš na to finančné prostriedky?

Urob si vlastný malý projekt a pozitívne zmeň veci i dianie okolo seba!
My ti v tom pomôžeme.

Zapoj sa do národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax,
ktorý realizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Teraz máš jedinečnú príležitosť rozvinúť svoje schopnosti a zručnosti
v oblasti tvorby a realizácie projektov a  využiť ich v prospech svojho okolia.
Staň sa mladým lídrom!

Získaj na to schopnosti, vyskúšaj si urobiť svoj malý projekt za  200 €.

Nielen že ťa zadarmo naučíme, ako na to, dokonca ti dáme aj financie na jeho realizáciu.

Ako to funguje? 

V priebehu pol roka absolvuješ 3 víkendové stretnutia,
kde neformálnym spôsobom - cez rozličné zážitkové aktivity a hry,
získaš schopnosť motivovať seba a druhých, schopnosť pracovať v tíme, 
efektívne komunikovať, schopnosť stanoviť si cieľ a vytvoriť si plán, ako ho naplniť, 
prezentovať svoje myšlienky a plány, s podporou  si vytvoriť finančný plán a vyúčtovať náklady.
Získaš predstavu o svojich schopnostiach a zručnostiach 
a dozvieš sa ako vplývať na iných v roli mladého vedúceho.

Konkrétne … zapojenie sa do projektu má 3 kroky. 
Prvý krok - "Niečo sa naučím."
Najprv sa potrebuješ niečo naučiť (neformálnym spôsobom) na 2 víkendových školeniach. 

Počas prvého víkendu sa naučíš rozpoznať nejakú potrebu vo svojom okolí 
resp. pokúsiš sa identifikovať problém v mieste svojho bydliska, vo svojej škole, klube, 
občianskom združení atď. a získaš informácie a zručnosti ako prispieť k jeho riešeniu.
Na druhé stretnutie (o 2-3 týždne na to) už prídeš s identifikovaným problémom, 
naučíš sa hľadať riešenia, stanoviť reálny cieľ a vymyslieť aktivity, ktorými tento cieľ dosiahneš. 
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Teda už pracuješ s vlastnými nápadmi ako riešiť problémy 
a potreby mladých vo svojom okolí a pripravíš si vlastný zámer projektu.
Nemaj obavy, s tým všetkým ti pomôžu školitelia.

Druhý krok - “Skúsim, či to, čo som sa naučil (-a), dokážem použiť aj v praxi."
Projekt, ktorý si si vymyslel (-a) a za pomoci školiteľov napísal (-a),
zrealizuješ spolu s kamošmi medzi druhým a tretím školiacim víkendom.
Žiaden stres, máš na to 3 mesiace. 
Na jeho realizáciu môžeš získať spomínaný príspevok až do výšky 200 €. 
Počas tejto realizácie si odskúšaš, ako dokážeš získané zručnosti prakticky použiť v bežnom živote.

Tretí krok - “Učím sa prezentovať aj vedieť sa predať.”
Tretí školiaci víkend je venovaný prezentácií výsledkov malých projektov a vyúčtovaniu. 
A keďže vzdelávanie sa nesie v duchu “Projekt je zmena!”,
odprezentuješ ostatným, ako prebehla realizácia  tvojho projektu a zhodnotíš, 
aké zmeny sa ti podarilo malým projektom dosiahnuť.
V rámci prezentácie máš možnosť priniesť krátke, 30 sekundové video, 
ktoré si natočil (-a) počas  realizácie svojho  projektu. 
Toto video môžeš prihlásiť do súťaže krátkych videí. 

V kocke teda: 
1. Najprv sa niečo naučíš na víkendovkách a pripravíš si vlastný malý projekt.
2. Potom svoj vlastný malý projekt zrealizuješ, kde si vyskúšaš „to naučené“ použiť v praxi
Nakoniec vyúčtuješ a odprezentuješ, ako sa ti darilo.

Čo z toho budeš mať, čo tým získaš?

Naučíš sa praktické veci, ktoré sa ti môžu zísť kedykoľvek v budúcnosti 
(v škole, v budúcom zamestnaní i v každodennom živote). 
Získaš zručnosti a financie, aby si riešil (-a) nejaký problém vo svojom okolí, 
alebo potrebu prospešnú pre druhých.
Naučíš sa prezentovať svoju činnosť verejnosti. 
Budeš mať dobrý pocit z toho, že si svojim projektom prispel (-a) k dobrej veci 
(benefičný koncert pre hniezdo záchrany, odstránenie čiernej skládky, 
zorganizovanie zaujímavého podujatia pre mladých vo svojom okolí). 
Téma projektu je ľubovoľná, čiže si každý môže vybrať, čo zrealizuje.

Získaš aj malé výhody do budúcna, pretože prebiehajú jednania 
so zamestnávateľmi a školami, aby úspešným absolventom poskytli isté výhody. 
Tí budú zaradení do národnej databázy 
a každý zamestnávateľ i škola bude mať možnosť overiť si, 
aký projekt títo absolventi uskutočnili a čo všetko dokázali.

Kto sa môže zapojiť?   Môžu sa do projektu zapojiť aj starší?

Do projektu sa môžu zapojiť všetci mladí ľudia od 15 rokov aj dospeláci, ktorí sa venujú mládeži.
Národný projekt rozlišuje tieto 3 skupiny, pre ktoré je určený:
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1. všetci mladí ľudia vo veku od 15 do 17 rokov, 

označovaní ako „mladí vedúci“ (skratka: MV)

2. ďalej sú to mladí ľudia od 18 rokov, ktorí sa venujú mladým ako dobrovoľníci, 

sú to tzv. „mládežnícki vedúci“  (skratka: MlV)
3. do projektu sa môžu zapojiť aj profesionálni pracovníci s mládežou  

(alebo tí, ktorí sa nimi plánujú stať) … (skratka: PsM)

Mládežnícki vedúci sa naučia sa vytvoriť tím mladých ľudí 
a viesť ich pri realizácii projektu tak, aby členovia tímu získali nové kompetencie. 
Realizáciou vlastného malého projektu sa majú  snažiť motivovať skupinu mládeže 
a pripraviť pre nich aktivity s jasným výchovno-vzdelávacím zámerom. 
Školenie pozostáva len z 2 víkendových stretnutí (úvodného a záverečného - hodnotiaceho).

Profesionálni pracovníci s mládežou sú tí, ktorí zvládajú viesť tím mladých ľudí.
Ich úlohou bude okrem iného zosieťovanie existujúcich mládežníckych skupín, 
či mimovládnych organizácií. 
Školenie pre nich pozostáva tiež len z 2 víkendových stretnutí.
Obom skupinám nad 18 rokov bude podobne na projekt poskytnutý grant do výšky 200 €.

Ako sa možno prihlásiť? 

Prihlášku si stiahni z nášho webu www.komprax.sk 
… v sekcii  „Mladý vedúci“ (alebo v časti „O projekte“/“Materiály“)
   
Kontaktuj odborného riešiteľa podľa kraja.
V Bratislavskom kraji je to:  Rasťo Haľko, m: 0917 402 515  
Odborných riešiteľov pre ostatné kraje nájdeš na webe: www.komprax.sk
… v sekcii „Kontakty“ / „Regionálni riešitelia“.

Vyplnenú prihlášku s osobným profilom pošli buď na adresu: 
Mgr. Rastislav Haľko, IUVENTA,  Búdková 2,  811 02 Bratislava
alebo pošli  elektronicky ako prílohu na email: 
rastislav.halko@iuventa.sk  rastislav.halko@iuventa.sk      

Mládežnícki vedúci od 18 rokov a pracovníci s mládežou z celého Slovenska 
sa prihlasujú u Ing. Ľubomíry Veberovej cez email: lubomira.veberova@iuventa.sk

Dokedy sa treba prihlásiť? 

Čo najskôr!   Avšak prihlásiť sa do skupiny a na konkrétny termín víkendového školenia 
treba najneskôr 10 dní pred začiatkom stretnutia.
Prvé kurzy pre MV sa v Bratislavskom kraji (BSK) rozbiehajú už  23. septembra.

Aj keď projekt bude prebiehať ďalšie 2 roky (do decembra 2013),
počet miest je obmedzený!
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Aké sú aktuálne termíny školení?

Prezri si prehľad otváraných skupín a vyber si tú, 
kde ti vyhovujú všetky 3 termíny vzdelávacích stretnutí. 
Toto sú aktuálne  termíny školení pre mladých vedúcich (15-17 rokov) v Bratislavskom kraji:

skupina Hotel v BSK 1. vzdelávací víkend 2. vzdelávací víkend 3. vzdelávací víkend

1 Hotel Zátoka, Senec 23.09. – 25.09.2011 14.10. – 16.10.2011 13.01. – 15.01.2012

2 Hotel Barónka, BA 30.09. – 02.10.2011 21.10. – 23.10.2011 20.01. – 22.01.2012 

3 Hotel Cosmopolitan, Senec 07.10. – 09.10.2011 21.10. – 23.10.2011 27.01. – 29.01.2012 

4 Hotel Maxim, Sv. Jur 04.11. – 06.11.2011 25.11. – 27.11.2011 10.02. – 12.02.2012 

5 Hotel Zátoka, Senec 11.11. – 13.11.2011 02.12. – 04.12.2011 09.03. – 11.03.2012 

6 Hotel Barónka, BA 18.11. – 20.11.2011 09.12. – 11.12.2011 02.03. – 04.03.2012

Priebežne sa pripravujú aj ďalšie víkendové školenia. 
Kalendár s termínmi všetkých víkendových stretnutí pre všetky kategórie 
a všetky regióny Slovenska je pravidelne aktualizovaný na stránke:  www.komprax.sk
http://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Aktualne-skolenia.alej
http://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Aktualne-skolenia/Mladi-veduci-1/Bratislavsky-kraj.alej

Koľko ťa to celé bude stáť?
 
Celé vzdelávanie je ZADARMO. 
Z národného projektu máš plne hradené vzdelávanie, ubytovanie a stravu. 
Ďalej máš nárok na príspevok na cestovné do školiaceho zariadenia a späť až do výšky 5,51 €. 
A okrem toho máš možnosť získať už spomínaný finančný príspevok 200 € 
na realizáciu vlastného malého projektu...  Skvelé, že?

Tak poď do toho!

Šikovným patrí svet a to platí aj pre projekt KomPrax.
Tak neváhaj a poď do toho čím skôr! A nezabudni pozvať do toho aj svojich kamarátov.
Slovensko čaká na 8 tisíc úžasných nápaditých projektov, 
ktoré o kúsok zmenia našu krajinu k lepšiemu. A jedným z tých projektov môže byť ten tvoj.
Tešíme sa na teba pri víkendových stretnutiach!

… už vypisuješ prihlášku?   :-)

PS: Účasť na vzdelávaní nie je žiadnym zázračným všeliekom na bolesť a utrpenie tohto sveta, ba ani tie tvoje. 
Vlastne len dáva možnosť zmeniť jednu malú drobnosť v tvojom živote a niečo sa pritom naučiť...
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