Sprevádzame mladých ľudí Z bodu A DO bodu BE.

ZADOBE aktivity 2013
O nás
Naše občianske združenie vzniklo, lebo v okolí vnímame problém
- to je pre nás bod A:
Aké vzory, motivácie, hodnoty majú mladí ľudia v dnešnej dobe?
Prevládajú „online“ priateľstvá, hate speech, nezáujem o reálne
dianie, ľahostajnosť, materializmus, nezdravý životný štýl,
dvanásťročné dievčatá vyzerajú ako dospelé...
Samostatnosť v rozhodovaní? Mať vlastný názor? Radšej to, čo
povie partia...
Úprimnosť, spolupatričnosť, dôvera sa dnes nenosia...
Preto chceme budovať komunitu uvedomelých mladých ľudí
založenú na dôvere a spoločenských hodnotách. Náš bod B je
uvedomelý mladý človek s potrebnými zručnosťami, ktorý sa vie
samostatne rozhodovať na základe spoločenských hodnôt.
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Zakladatelia
Radoslav Hruška
podnikateľ a akreditovaný školiteľ v témach
drogová závislosť, holokaust, sexuálna
výchova. Otec štyroch detí, ktoré vychováva
nie tak celkom tradične.
Mária Svidroňová
vysokoškolská učiteľka a školiteľka tzv.
mäkkých zručností ako komunikačné a
prezentačné zručnosti, tímová práca, časový
manažment, projektový manažment, riešenie
konfliktov.
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Aktivity

Projekty

Podujatia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici

LOVE YOUR HATER

Podujatia majú rôznu formu, či už ide o prednášky, tréningy
alebo workshopy, zdôrazňovaný je v nich prvok neformálneho
vzdelávania. Podujatia sú určené mladým ľuďom od 14 do 30
rokov. Zúčastňujú sa ich ako vysokoškoláci, tak aj stredoškoláci,
ktorí sa chcú rozvíjať a budovať svoju hodnotu. V rámci podujatia
je vytvorený aj priestor na networking, kde sa majú možnosť
spoznávať navzájom, ale tiež diskutovať s hosťom, ktorý danú
tému prednášal.
V roku 2013 bolo realizovaných 20 stretnutí. Prehľad tém.
Okrem týchto podujatí organizujeme aj moderované diskusie v
aule, kde pozývame hostí, ktorí už niečo v živote dosiahli a môžu
byť pre mladých ľudí inšpiráciou. Zoznam hostí.
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Hlavným zámerom projektu „Love your hater“ bola výmena
vedomostí, poznatkov a príkladov dobrej praxe v oblasti boja s
rasizmom, diskrimináciou a hate speech s partnerskou
organizáciou Island Panorama, ktorá pôsobí v Reykjavíku.
Výstupy projektu.
Projekt bol podporený v rámci bilaterálnej spolupráce medzi
slovenskými mimovládnymi organizáciami a partnermi z
donorských krajín (Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) z Fondu pre
mimovládne organizácie, ktorý je súčasťou Finančného
mechanizmu EHP 2009 – 2014. Fond pozostáva z dvoch hlavných
programov, ide o Demokraciu a ľudské práva a Aktívne
občianstvo a inklúziu. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je
spravovaný konzorciom - Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a
Nadácia pre deti Slovenska
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LOVE YOUR HATER
Výstupy projektu
Projekt trval 6 mesiacov a odštartoval ho vzdelávací pobyt v partnerskej organizácií na Islande, ktorého sa zúčastnila Mária Svidroňová
a získala množstvo poznatkov, skúseností a príkladov dobrej praxe v oblastiach hate speech, diskriminácia a rasizmus, extrémizmus,
ale aj užitočné kontakty. Viac informácií o vzdelávacom pobyte možno nájsť na blogu.
Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie webovej stránky – www.zadobe.sk, ktorá okrem klasických informácií o organizácii a jej
aktivitách, zhromažďuje poznatky v daných oblastiach, bude motivovať príkladmi dobrej praxe a bude obsahovať nástroje na tlmenie
prejavov hate speech, diskriminácie, rasizmu a extrémizmu.
Získané poznatky boli implementované do prednášok spojených s diskusiami na základných, stredných a vysokých školách v
Banskobystrickom kraji. V rámci projektu bolo zrealizovaných 12 prednášok (väčšina však až v roku 2014) a dokopy sa ich zúčastnilo
185 žiakov a študentov. Témy boli zamerané na interkultúrne učenie a Holokaust.
Výstupom je aj publikovanie odborného článku o činnosti neziskových organizácií na Islande pri rozvoji regiónov z pohľadu sociálnej
súdržnosti. Článok vyjde v lete 2014 pod názvom „The role of non-profit organizations in a regional development in a context of social
cohesion: the case of Iceland“ v zborníku z medzinárodnej konferencie „XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH“
a môže byť inšpiráciou pre slovenské neziskové organizácie, ktoré sa venujú podobným oblastiam.
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Sprevádzame
mladých ľudí Z bodu
A DO bodu BE.

Aktivity
Prehľad tém
Slovensko naše
Homosexualita
Alkohol
Cyber crime
Zambia
Marek Biro - Úspech niečo stojí
Riešenie konfliktov
Zábava
Antónia Lachová - Študovať v zahraničí úplne zadarmo (SAIA)
Prezentačné zručnosti 1
Prezentačné zručnosti 2

Tímová práca
Opekačka
Pravdepodobnosť úspechu
Ako premeniť nesúhlas v súhlas
Michal Siklienka – Ako žiť svoj sen a nie sen niekoho iného (Siky
gardens s.r.o.)
Pavol Bartošík - S.r.o. verzus SZČO (PB Consulting s.r.o.)
Podnikanie
Anna Kubánová - Ako si pripraviť životopis a uspieť na pohovore
(SCR Interactive)
Koncoročné posedenie

Témy, pri ktorých je uvedené najskôr meno boli odprednášané externým hosťom. Týmto im patrí naša veľká vďaka, že boli ochotní
medzi nás prísť a podeliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti bez nároku na odmenu. ĎAKUJEME!
Všetky témy s bližšími informáciami a konkrétnymi dátumami sú zverejnené vo forme udalostí na našom facebooku:
https://www.facebook.com/Zadobe
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Aktivity
Zoznam hostí
Hostia, ktorí už niečo v živote dosiahli – či už ako podnikatelia, politici alebo speváci môžu byť pre mladých ľudí vhodnou inšpiráciou.
Moderované diskusie tiež zaznamenávame na video, nahrávky sú dostupné po kliknutí na meno hosťa.
V roku 2013 naše pozvanie prijali títo hostia:
Branislav Škripek (záznam z diskusie s Braňom Škripekom nie je dostupný)
Denis Lacho
Andrej Kiska
Michal Meško
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Partneri a podporovatelia

Jaroslav Kříž - PROFIT
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