
                        

                                                                                                                                                

         

 

 
 

Ďalší projekt pre pracovníkov s mládežou.  Téma je veľmi aktuálna a tešíme sa na 

výsledky a výstupy. 

 

             
 

 

Projekt:     „Kto šetrí má za tri - vzdelávajme sa, ako zvládnuť klimatické zmeny" 

                  A penny saved is a penny earned - Let's educate ourselves 

        how to manage climate change 

        Leo manage CC 

 

                   2022-3-SK02-KA153-YOU-000098099 

 

Kľúčová akcia 1:     Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Mobilita pracovníkov     

s mládežou 

Typ akcie:  KA153-YOU - Mobilita pracovníkov s mládežou 

Termín realizácie:  1.01.2023 – 31.12.2023 

Partneri:     STOWARZYSZENIE MŁODYCH ARTYSTÓW ECO POWER,  

AKACJOWA 12,Wieliczka, PL 

                    ProRok z.s, Štepánkovice, CZ 

                    PetrklíčHelp, z.s., Český Tešín, CZ 

      

Kontaktná osoba: Monika Dessuet 

Prijímateľ grantu: Spokojnosť - centrum sociálnych služieb, n.o, Prievidza 



                        

                                                                                                                                                

         

 

Poskytovateľ grantu: NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, 

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu 

Web stránka: www.ispokojnost.sk 

 

Charakteristika projektu: 

 

Realizáciou projektu chceme, aby si účastníci (pracovníci s mládežou) vymenili 

skúsenosti, získali nové vedomosti, odborné poznatky a prax na inovovanie 

vzdelávacích a výchovných aktivít pri práci s mládežou. Cieľom projektu je zvýšenie 

kľúčových kompetencií 30 pracovníkov s mládežou, výmena vedomostí, skúseností, 

odborných poznatkov a dobrej praxe v neformálnom vzdelávaní na tému "klimatická 

zmena a energetická bezpečnosť".  

Aplikácia získaných poznatkov a inovovaných aktivít pri práci s mládežou. 

 

Čiastkové ciele mobility: 

- získať resp. posilniť kľúčové kompetencie účastníkov - interakcia s ľuďmi, 

schopnosť komunikácie (zrozumiteľné 

vyjadrovanie a schopnosť vypočuť opačný názor) aj v inom ako rodnom jazyku, 

schopnosť pracovať v tíme, riešenie nových, neznámych úloh; kreativita, znalosť 

legislatívy; 

- posilnenie jazykových kompetencií (každá skupina bude prezentovať/vystupovať vo 

vlastnom jazyku); 

- rozšírenie vedomostí - čo spôsobuje klimatické zmeny na Zemi, ako to ovplyvňuje náš 

spôsob života, aká je zodpovednosť jednotlivca; 

- učenie sa zážitkom a kreatívne myslenie; 

- podporiť zručnosti v oblasti kritického myslenia a pochopiť význam a zmysel pojmu 

„zodpovedné stravovanie“; 

- posilniť schopnosť predvídania a plánovania do budúcnosti, kritické myslenie. 

 

Hlavnými témami mobility budú: 

- získanie základných informácií a porozumenie téme "klimatické zmeny", 

- prispôsobovanie (adaptácia) sa klimatickým zmenám, 

- prispôsobovanie sa znížením dodávkam energie; ako ušetriť a znížiť náklady na 

energie a potraviny; možnosti 

samozásobovania potravinami a predmetmi bežnej spotreby. 

http://www.ispokojnost.sk/


                        

                                                                                                                                                

         

 

Naša organizácia sa dlhodobo špecializuje na prácu s vylúčenými skupinami detí a 

mládeže. Našu prácu s mládežou zakladáme na princípoch trvalo udržateľného rozvoja, 

t. zn., že sa snažíme o riešenie problémov sociálnych, ekonomických aj 

environmentálnych. Okrem problémov v sociálnej oblasti je častým problémom 

zamestnanosť.  

Prevažná väčšina našich klientov - dospelej mládeže je bez práce a na hranici chudoby. 

Chudoba veľmi úzko súvisí s environmentálnymi problémami, zdravým životným štýlom 

a hygienou. 

 

Realizáciou projektu chceme dať mladým ľuďom maximálne množstvo informácií o 

tom, ako môžu s minimálnymi nákladmi (alebo aj bez nákladov - úsporami) pomôcť 

vlastným rodinám znížiť finančnú náročnosť na energie, nákup potravín, drogérie, 

oblečenie, dopravné prostriedky a pod. Dať mládeži základné informácie o významnom 

podiele každého jednotlivca na znížení produkcie oxidu uhličitého a prečo sa ich to 

týka. Ukázať cieľovej skupine, ako môžu byť environmentálne opatrenia zároveň aj 

ekonomicky efektívne. 

Hlavnou aktivitou bude mobilita pracovníkov s mládežou, ktorá bude obsahovať 

neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa. 

 

Pri výmene skúsenosti a inovovaní používaných metód sa budú aplikovať hlavne 

brainstormingy, práca v skupinách, prezentácie spojené s diskusiou, rolové hry. Pre 

reflexiu využijeme sebahodnotiace dotazníky a prácu v skupinách (metóda Kruh) - pre 

uvedomenie si posunov vo vedomostiach, zručnostiach a získaných kompetenciách.  

 

Obsahom mobility bude: 

 

Workshop - aké sú možnosti šetrenia energiou (plyn, elektrina, vykurovanie), možnosti 

šetrenia teplou aj studenou vodou. 

Interaktívny environmentálny program Klimatické raňajky. Na zjedených potravinách 

(lokálne, regionálne, biopotraviny, fair trade potraviny, dovážané potraviny) sa 

naučíme, aká je súvislosť medzi potravinami, klimatickými zmenami a prírodnými 

katastrofami.  

 

Budeme spolu hľadať riešenia pre zníženie ekologickej stopy, klimatických zmien a ich 

dopadov na prírodu a život ľudí. 



                        

                                                                                                                                                

         

Interaktívny environmentálny program - príprava jedla z rôznych zdrojov (lokálne, 

regionálne, biopotraviny, dovážané potraviny) - účastníci získajú možnosť rozšíriť 

svoje vnímanie tejto problematiky o environmentálny, etický a ekonomický rozmer.  

 

Program cielene otvára kritický diskusie a prehlbuje chápanie globálnych súvislostí.  

Cieľom je u účastníkov podporiť zručnosti v oblasti kritického myslenia a pochopiť 

význam a zmysel pojmu „zodpovedné stravovanie“. 

 

Návrh na zorganizovanie swapového trhu v cieľových skupinách mládeže. 

Zapojenie detí a mládeže do plánovania a úspor energie v centrách a v domácnostiach - 

metódy a formy motivácie a participácie. 

Návrhy na inovované neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa s mládežou. 

Zoznamovacie hry, icebreakery, jazyková príprava. Reflexia a evaluácia. 

 

Celkový počet účastníkov: 30 osôb. Účastníci budú z partnerských organizácii a z 

organizácií, ktoré s nami spolupracujú. 

Kritériom výberu budú účastníci, ktorí pracujú s mládežou zo znevýhodneného 

prostredia ( napr. rómska komunita, hendikepované deti a pod.), resp. pracovníci s 

mládežou, ktorí sa zaoberajú duševným zdravím mladých ľudí a psychologickým 

poradenstvom. Z celkového počtu účastníkov bude 12 účastníkov zo Slovenska, 10 

účastníkov z Českej republiky a 8 účastníkov z Poľska. Minimálne 5 účastníkov budú 

pracovníci s mládežou do 30 rokov, ktorí sú zo znevýhodneného prostredia. To  

znamená, že sú zo sociálne slabého prostredia, alebo sú hendikepovaní. 
 

 



                        

                                                                                                                                                

         

 

 

     
 

 

 
 

    

 

   

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 
 
 

,,Projekt bol podporený z programu Erasmus+" 


