
Problémy, ktoré sme sa rozhodli riešiť:
§ Nedostatok socializácie mladých ľudí počas lockdownu/ pandémie
§ Školstvo neposkytuje dostatočné vzdelanie v oblasti individuálnych záujmov
§ Deprimovanosť študentov v domácom prostredí
§ Úbytok možností rozvoja celoživotného vzdelávania

Ciele nášho projektu:
§ Vzdelávať mladých ľudí v samostatných vzdelávacích oblastiach 
§ Poskytovanie praktických skúseností počas pandémie aj po nej
§ Rozvíjať túžbu mladých ľudí vzdelávať sa a rozvíjať sa v oblastiach ich záujmu

Vnútorná štruktúra:
Každodenne otvorených niekoľko klubov ale s inými zameraniami – týždeň vpred sa vždy dieťa nahlási do klubu, ktorého sa 
chce zúčastniť – je obmedzený počet

Zamerania: hudba, spev, tanec, šport, maľovanie, dráma, prírodovedné odbory, humanitne odbory, vedecké odbory, varenie, 
pečenie, zdravý životný štýl, ecofriends, prvá pomoc, šitie, chlapské práce, cudzie jazyky s native speakrom...
- Žiaci môžu aj sami navrhnúť, v čom by sa chceli rozvíjať, a na základe toho vždy zostavíme týždenný plán otvorených klubov.

Realizácia:
Kde sa to bude konať? 
- V školách alebo priestoroch, kde majú špeciálne vybavenie daného 
odboru alebo aj vonku
Ako často? 
- Každý pondelok až piatok
Hlavný zriaďovatelia a koordinátori – Timea, Erika, Timo

Propagácia:
Zavedieme FB a Insta stránku na propagáciu „Experience club“
Pošleme plagáty do škôl, aby sa o tom dozvedelo čo najviac detí

Praktické veci, ktoré treba zabezpečiť:
Vedúci určitých klubov:
Oslovíme špeciálne vzdelaných ľudí v danej oblasti, aby vedomosti a schopnosti boli čo 
najkvalitnejšie odovzdané mladšej generácii. 
Financovanie:
Oslovíme sponzorov – štát, a iné.... prijímame dobrovoľné príspevky
Nájdeme si účtovníka, ktorý bude riadiť všetky papierovačky.
Bezbečnosť:
Každému vedúcemu zabezpečíme účasť na kurze prvej pomoci.
Zaúčanie nových vedúcich:
Sme otvorení posúvať ďalším ľuďom naše ambície a víziu
Školenie sa koná tým, že sa zúčastňujú klubov – tak sa môžu stať pomocnými vedúcimi.
Ak y chcel niekto viesť klub v danej oblasti, je potrebné aby bol ten človek v danej oblasti 
dostatočne vzdelaný – inak nikomu nebránime viesť klub.

Likvidácia projektu:
Neradi by sme ukončili takýto 
projekt a tak našim posledným 
cieľom bude odovzdať spoločnosť 
novému vlastníkovi. 
Pred ukončením projektu, určite 
vykonáme rozlúčkovú akciu, kde 
udáme rozumný dôvod a 
poďakujeme všetkým za účasť.

Korona opatrenia
Pre vstup je povinný mať 
negatívny test – max 24 hod 
starý.

~ Skillsharingový program pre verejnosť ~
Poskytuje diskusno-praktickú formu rozvoja vedomostí, 

zručností a schopností pomocou aktivít v kluboch.
Kluby sú delené podľa registra so stručným popisom.
Jednotlivé kluby môžu mať viacerých prednášajúcich.

Harmonogram prác:
Timo – vizuálny plagát, najlepší nápad
Erika – skvelé domýšľanie k nápadu a tvorivé 
nápady
Timea – písanie do powerpointu, zdieľanie 
svojich nápadov

•V projekte t.j. v kluboch by sme boli každí 
zapojení v klube ktorý by zodpovedal našim 
záujmom





Klubový kódex:
- Súbor pravidiel a noriem zriadený pre 

funkčnosť jednotlivých klubov


