
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ 

Výzva mladému človeku: 

„Uč sa na vlastnej koži !“ 
 
Záleží ti na veciach okolo teba?  
Vnímaš problémy u svojich rovesníkov a chcel(a) by si to zmeniť svojim vlastným malým projektom?  
Tak potom máš jedinečnú príležitosť! Zapoj sa do národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax,  
ktorý realizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. 
Nielen že ťa naučíme, ako na to, ale dáme ti aj financie na jeho zrealizovanie. 

Ako to funguje? 
Zapojenie sa do projektu má 3 kroky: 

1) Jedno alebo dve víkendové školenia, kde sa niečo praktické naučíš cez podnetné aktivity a napíšeš 
svoj projekt s pomocou školiteľov. (15-17 roční majú 2 víkendové školenia, starší – nad 18 rokov 
majú len 1 úvodné víkendové školenie) 

2) Realizácia vlastného projektu, kedy si  vyskúšaš v praxi, ako dokážeš získané zručnosti použiť aj v 
bežnom živote. Máš na to 2 mesiace. 

3) Záverečné víkendové školenie, na ktorom prezentuješ zhodnotíš a vyúčtuješ celý projekt. 
 
Ako každý účastník, máš počas víkendových školení plne hradené ubytovanie, stravu, vzdelávanie a máš 
nárok aj na preplatenie cestovného lístka (vlak, autobus). Okrem toho máš možnosť získať finančný 

príspevok na realizáciu vlastného malého projektu až do výšky 200 €.  Jednoducho, nebude ťa to nič stáť. 

Kto sa môže zapojiť? 

 Jednu kategóriu možných účastníkov tvoria mladí ľudia od 15 do 17 rokov (tzv. mladí vedúci) 

 Druhú mladí ľudia od 18 rokov, ktorí sa mladým venujú ako dobrovoľníci (tzv. mládežnícki vedúci) 

 Tretiu tvoria profesionálni pracovníci s mládežou (učitelia, vychovávatelia ...) 

Čo z toho budeš mať?  

 naučíš sa praktické veci, ktoré sa ti v budúcnosti zídu (v škole, v budúcom zamestnaní 
i v každodennom  v živote...), 

 získaš zručnosti a financie, aby si riešil nejakú verejnú potrebu alebo problém, ktorý vnímaš u 
svojich rovesníkov, 

 naučíš sa prezentovať svoju činnosť verejnosti, 

 získaš osvedčenie o tom úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávania (základy projektového 
manažmentu). 

Aké sú aktuálne termíny školení? 

Od marca 2013 znova otvárame 25-členné skupiny. Všetky aktuality nájdeš na stránke www.komprax.sk, 
v časti „Mladý vedúci“ a „Aktuálne školenia“. 

Ako sa možno prihlásiť?  
Najprv sa treba zaregistrovať online. Link ti pošleme hneď, ako o to požiadaš elektronicky tu: 
http://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Aktualne-skolenia/Mladi-veduci-1/Bratislavsky-kraj.alej 
Následne ťa bude kontaktovať emailom Regionálny odborný riešiteľ  BA-kraja. Momentálne otvárame tieto 
2 terminy: 22.-24. Marca (v Kamennom Mlyne okr. Stupava) . a 5.-7. Apríla v Senci. 

Dokedy sa treba prihlásiť? 
Čo najskôr. Aj keď projekt bude prebiehať tento aj budúci školský rok, počet miest je však obmedzený.  
Takmer každý mesiac sa otvára nová skupina. 
 

Tak poď do toho! 

 

Sleduj      www.komprax.sk 
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