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O AFLATOUNE 
 

Aflatoun poskytuje sociálne a finančné vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 18 rokov. Aflatoun pracuje v 
partnerstve s inými organizáciami, aby oslovil deti a mládež na celom svete.  
 
Aflatoun poskytuje deťom dôležité životné zručnosti, nabáda ich, aby šetrili svoje zdroje a zakladali 
sociálne a finančné mikropodniky. Prostredníctvom sociálneho a finančného vzdelávania podporuje deti a 
mládež, aby boli schopné spraviťrobiť pozitívnu zmenu vo svojom živote a vo svojich komunitách a 
nakoniec prelomiť kolobeh chudoby, v ktorom sa mnohí nachádzajú. Viac informácií nájdete na 
www.aflatoun.org. 
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ÚVOD 
 

PRIVÍTANIE 
Vitajte vo svete Aflatoun: tento ambiciózny program bol založený, aby pomohol 
mladým ľuďom stať sa vo svojich komunitách aktérmi zmeny prostredníctvom 
sociálneho a finančného vzdelávania. 
Aflatoun má rôzne vzdelávacie programy pre deti a mládež aj pre tých, ktorí s 
mládežou pracujú, učiteľov a facilitátorov. Program je navrhnutý v dvoch 
úrovniach: neformálne vzdelávacie školenia pre odborníkov pracujúcich s deťmi 
a mladými ľuďmi vo veku od 3 do 18 rokov a školenia pre trénerov, ktorí 
pripravujú týchto odborníkov na vzdelávanie v sociálnych a finančných 
zručnostiach pomocou neformálnych nástrojov. Program je zameraný na tri 
vekové skupiny: Aflatot je určený pre deti v materských školách, Aflatoun je 
určený pre deti na základných školách a Aflateen je určený pre dospievajúcich. 



Táto príručka sa nazýva Aflateen na prácu s mládežou - príručka pre učiteľov a je určená pre 
odborníkov, ktorí pracujú priamo s mladými ľuďmi od 14 rokov, a to na formálnych 
vyučovacích hodinách alebo mimo vyučovania: pri práci s mládežou, v mimovládnych 
organizáciách alebo v rámci voľnočasových aktivít. 
Mladí ľudia dokážu veľmi veľa. Poslaním programu Aflateen je „inšpirovať a podporiť 
mladých ľudí zo sociálneho a ekonomického hľadiska, aby viedli zodpovedný život a boli 
nositeľmi zmien“.  Svet čelí mnohým výzvam. Dozvedáme sa o chudobe, environmentálnej 
kríze, sociálnej nespravodlivosti, zločinoch a nízkej kvalite života v mnohých krajinách. No v 
súvislosti s každou takouto výzvou spoznávame aj inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí pracujú na 
tom, aby sa veci zlepšili. Aj v týchto inšpiratívnych príbehoch zohrávajú významnú úlohu 
mladí ľudia. Na celom svete sa čoraz viac mladých ľudí zapája a angažuje v projektoch, ktoré 
menia ich komunitu. 
Ak mladých ľdí zapojime do programu Aflateen, môžeme im tým pomôcť, aby si uvedomili 
svoj potenciál a stali sa aktérmi zmeny. 
Program Aflateen je navrhnutý pre mladých ľudí ako cesta uvažovania o svojom živote, 
vďaka ktorej sa naučia skúmať svoje problémy a problémy spoločnosti, osvoja si životné 
zručnosti, ktoré im pomôžu, aby sa stali aktívnymi občanmi a vytvárali spolu s ostatnými 
mladými ľuďmi projekty a podniky pre svoje komunity. 

 

POZADIE 
Program Aflateen je súčasťou väčšieho hnutia Aflatoun, ktoré prináša sociálne a finančné 
vzdelávanie deťom a mladým ľuďom na celom svete. Cieľom sociálneho a finančného 
vzdelávania je pomôcť mladým ľuďom kriticky uvažovať, dozvedieť sa o svojich právach a 
povinnostiach a získať finančné vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia uskutočniť ich sny. 
Pomáha im to tiež premýšľať a hľadať zmysel v zmenách, ktorými v živote prechádzajú, a 
pochopiť, ako sa čo najlepšie zapojiť do sveta. Sociálna výchova ich učí veriť v samých seba 
a stať sa zodpovednými občanmi tým, že sa angažujú v sociálnych otázkach, ktoré sa ich 
týkajú. Finančné vzdelávanie učí dôležité zručnosti v oblasti sporenia, zostavovania rozpočtu 
a zapojenia sa do sociálneho a finančného podnikania zodpovedajúceho veku. 
 
V celom kurikule podporujeme „učenie praxou“, ktoré sa deje prostredníctvom: 
1. aktivít na stretnutí, 
2. sociálnych a finančných podnikov, ktoré mladí ľudia vytvárajú. 
 
Aktivity zahrnuté v kurikule ponúkajú príklady a ďalšie nástroje, ktoré pomáhajú 
facilitátorom tým, že poskytujú štruktúru zážitkového vzdelávania a tým, že vytvárajú most 
medzi súčasnými znalosťami mladých ľudí a cieľmi vzdelávania v učebných osnovách. Tieto 
aktivity, rámce, zdroje a príklady sú ako lešenie, ktoré účastníkom pomôže dosiahnuť ich 
ciele, vrátane ich vzdelávacích cieľov. Keďže facilitátormi môžu byť učitelia v školách 
aj/alebo pracovníci s mládežou, ktorí pracujú v prostredí neformálneho vzdelávania, príručka 
poskytuje možnosti pre obidve spomenuté prostredia. 



CIELE 
Po absolvovaní programu budú mladí ľudia schopní: 

• skúmať a premýšľať o svojej totožnosti, hodnotách a presvedčeniach, ako aj o svojich 
vzťahoch s rodinou, priateľmi a komunitami, 

• skúmať a kritizovať uplatňovanie a porušovanie práv v spoločnosti, 
• opísať a v praxi zodpovedne narábať a akumulovať finančné, prírodné a iné druhy zdrojov: 
ľudské, planetárne a prinášajúce zisk, 

• preukázať schopnosť plánovať a rozpočtovať tak, aby dosiahli želaný cieľ, 
• viesť podniky, ktoré majú pozitívny vplyv na ich komunity. 

. 
 

FACILITÁTORI 
Príručka pre učiteľov Aflateen je určená pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou, učiteľov a 
odborníkov pracujúcich s tínedžermi. Zaoberá sa rôznymi otázkami, ktoré sa týkajú mladých 
ľudí, ale predovšetkým sa zameriava na posilnenie ich sociálneho a finančného postavenia. Je 
tiež navrhnutá tak, aby mohli facilitátori dostatočne flexibilne kombinovať a spájať aktivity v 
závislosti od toho, o čom by sa účastníci chceli dozvedieť viac, a od časového harmonogramu, 
ktorý majú k dispozícii.	  
 
Na konci tejto príručky nájdete Sprievodcu plánom študijného programu, ktorý pracuje s 
rôznymi dĺžkami stretnutí, ktoré môžete využívať. Buďte vnímaví voči rozmanitým 
schopnostiam vašich účastníkov a prispôsobte aktivity rozličným skúsenostiam a prostrediu, z 
ktorého mladí ľudia pochádzajú. Príručka Aflateen zahŕňa základné prvky sociálneho a 
finančného vzdelávania a je rozdelená do troch hlavných častí: 
 
1. VZDELÁVACIE MODULY AFLATEEN	   	   –	   návody	   na	   jedno	   až	   dvojhodinové	  
stretnutia,	  kde	  účastníci	  preskúmajú	  konkrétnu	  tému. 

• Časť	  1:	  Osobné	  porozumenie	  a	  prieskum	  –	  reflexia	  vlastnej	  identity,	  hodnôt	  a	  
presvedčení,	  ako	  aj	  sietí	  svojej	  rodiny,	  priateľov	  a	  komunity. 

• Časť	  2:	  Práva	  a	  povinnosti	  –	  skúmanie	  spoločnosti,	  uplatňovania	  práv	  a	  výkon	  
povinností. 

• Časť	  3:	  Úspory	  a	  výdavky	  –	  učenie	  sa	  o	  zodpovednom	  využívaní	  a	  hromadení	  
finančných,	  prírodných	  	  a	  iných	  zdrojov. 

2.	  PRAKTICKÉ MODULY AFLATEEN	  –	  návody	  na	  jedno	  až	  dvojhodinové	  stretnutia,	  
ktoré	   účastníkov	   prevedú	   plánovaním,	   rozpočtovaním	   a	   tvorbou	   ich	   vlastných	  
sociálnych	  a	  finančných	  podnikov.	  

• Časť	  4:	  Plánovanie	  a	  rozpočtovanie	  vášho	  podniku	  -‐	  	  prevedenie	  účastníkov	  
procesom	  plánovania	  a	  založenia	  podniku. 

• Časť	   5:	   Príklady	   podnikov	   –	   oboznámenie	   sa	   s	   príkladmi	   sociálnych	   a	  
finančných	  podnikov. 

3.	  	  ZDROJE PRE FACILITÁTOROV AFLATEEN	  –	  podporné	  zdroje	  pre	  facilitátorov	  
na	  vedenie	  stretnutí	  a	  organizáciu	  klubu	  sporiteľov.	  

• Sprievodca	   pre	   facilitátora	   –	   pokyny	   na	   úspešné	   vedenie	   stretnutí	   vrátane	  
všeobecných	   tipov	   na	   facilitáciu	   vo	   formálnom	   a	   neformálnom	   vzdelávacom	  
prostredí. 

• Sprievodca	   spoločnými	   aktivitami	   –	   pokyny	   k	   rôznym	   aktivitám	   vrátane	  
založenia	  klubu	  sporiteľov	  a	  procesu	  sporenia. 

	  
Táto	  príručka	  predstavuje	   súbor	  plánov	   lekcií	   a	   je	  navrhnutá	   tak,	   aby	  bola	  dostatočne	  
flexibilná	   a	   dokázala	   sa	   prispôsobiť	   vašim	   potrebám.	   Aby	   bol	   program	   efektívny,	  
potrebujeme	  do	  neho	  zaradiť	  minimálne	   lekcie	  z	  prvých	  štyroch	  častí.	  Aktivity	  môžete	  



voľne	   kombinovať,	   aby	   ste	   zaistili,	   že	   vybrané	   vzdelávacie	   moduly	   budú	   pre	   vašu	  
skupinu	  tie	  najrelevantnejšie.	  Niektoré	  z	  aktivít	  sú	  pre	  program	  Aflateen	  zásadné:	  
	  
1. VZDELÁVACIE STRETNUTIA - účastníci absolvujú vzdelávacie stretnutie založené na 
moduloch uvedených v tejto príručke buď na oficiálnej vyučovacej hodine, alebo na 
neformálnom skupinovom stretnutí. 
2. SYSTÉM SPORENIA - účastníci si v priebehu programu aktívne precvičujú zručnosti 
sporenia financií a zdrojov a vytvárajú systém na sledovanie toho, ako ich využívajú. 
3. VEDENIE PODNIKU - ako vyvrcholenie práce s vzdelávacími modulmi účastníci 
plánujú a vedú sociálne alebo finančné podniky, ktoré majú pozitívny vplyv na ich komunitu. 
 
Ako pomôcka im slúži modul Plánovanie a rozpočtovanie vášho podniku. 

 
 

 
Niekoľko všeobecných poznámok k príručke vzdelávacích a praktických 
modulov  

• Prvé štyri časti sú: Osobné porozumenia a prieskum; Práva a povinnosti; Úspory a 
výdavky a Plánovanie a rozpočtovanie vášho podniku. 

• Každá časť sa skladá zo siedmich až deviatich lekcií a obsahuje plány realizácie pre 
facilitátora. 

• Každá lekcia je rozdelená na časti Úvod, Prehľad lekcie, Skúmajte a premýšľajte, Podrobne 
skúmajte a konajte, Reflexia a Voliteľné projektové práce. 
 
ÚVOD – Poskytuje základné informácie o téme pre facilitátora, ktoré by ste mali počas 
hodiny stručne predstaviť účastníkom. 
 
PREHĽAD – Poskytuje vzdelávacie ciele, potrebné materiály a informácie pre facilitátora. 
 
SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE – Toto je štartovacia aktivita lekcie. Je navrhnutá tak, aby 
začala stimulovať myšlienky účastníkov na tému stretnutia a slúži ako úvodná aktivita. 
 
PODROBNE SKÚMAJTE A KONAJTE – Toto je hlavná vzdelávacia aktivita stretnutia. 
Každá lekcia ponúka dve možnosti aktivity. Pokiaľ nie je uvedené inak, facilitátori si vyberú 
len jednu z možností. 
 
REFLEXIA – Toto je posledná aktivita v každej lekcií a reviduje a konsoliduje učenie. 



1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSOBNÉ 
POROZUMENIE 

A SKÚMANIE 

CIELE MODULU 
Pri absolvovaní tohto modulu sa účastníci: 

• zoznámia s globálnym programom Aflateen a zapoja sa do neho, 

• spoznajú a spriatelia sa s ostatnými účastníkmi a facilitátormi tým, že sa s nimi 
podelia o osobné informácie a príbehy, 

• zamyslia sa nad svojimi osobnými identitami, snami a schopnosťami, 

 
• zamyslia sa nad svojimi vzťahmi s rodinou a priateľmi a porozumejú im, 
zamyslia sa aj nad svojou úlohou v širšej komunite. 
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1.1 VITAJTE V AFLATEENE 

VZDELÁVACIE CIELE 
Pozitívne sebavedomie je nevyhnutné pre mladých ľudí, ktorí sa chcú stať sprostredkovateľmi 
zmien vo svojich komunitách. Povzbudzujeme mladých ľudí v tom, aby sami seba lepšie 
spoznali a vo viere, že môžu dosiahnuť svoje ciele a uspieť. Poskytujeme im priestor na 
skúmanie hodnôt, a to jednotlivo aj prostredníctvom interakcií s rovesníkmi. V rámci tohto 
procesu ich vyzývame, aby sa vyjadrovali tvorivo.  
Dospievanie je vekom, v ktorom sa mladí ľudia menia z detí na mladých dospelých - a 
napätie, ktoré sa objavuje v súvislosti s objavovaním vlastnej nezávislosti, identity, hodnôt a 
dokonca aj fyzických zmien vytvára priestor pre väčšiu osobnú sebareflexiu, porozumenie a 
prieskum. 
 

DÔLEŽITÉ POZNATKY 
• Účastníci	  sa	  stávajú	  súčasťou	  siete	  Aflateen,	  skupiny	  mladých	  ľudí	  z	  celého	  sveta,	  ktorí	  
túžia	  po	  dosiahnutí	  pozitívnej	  zmeny. 

• Aflateen	   je	   ich	   skupina.	  Môžu	   sa	   v	   nej	   cítiť	   bezpečne	   a	   zdieľať	   navzájom	   a	   so	   svojím	  
facilitátorom	  svoje	  myšlienky	  a	  pocity. 
 
Potrebné materiály 

• Možnosť	  2:	  Šatky	  na	  zakrytie	  očí	  (voliteľné);	  Plán	  prekážkovej	  dráhy	  (fotografia	  alebo	  
ilustrácia);	   fotografia	   účastníka	   so	   zaviazanými	   očami	   pri	   prechádzaní	   prekážkovou	  
dráhou. 

• Reflexia:	   Papier	   a	   perá	   na	   zmluvu	   Aflateen;	   fotografie	   zmluvy	   Aflateen,	   príklad	  
účastníkov,	  ktorí	  podpisujú	  zmluvu	  Aflateen. 

• Všeobecné:	  Osobné	  denníky	  pre	  všetkých	  účastníkov	  (voliteľné). 
 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 
• Premýšľajte o tom, aké ďalšie informácie a vedomosti by ste ako facilitátor potrebovali, aby 
ste mohli túto lekciu viesť. 
• Napíšte vlastnými slovami, čo je Aflateen a prečo je pre vás dôležitý. Pred samotným 
stretnutím si to nacvičte a porozprávajte o tom priateľovi. 
• Ak ste si vybrali možnosť 2, pred stretnutím si pripravte prekážkovú dráhu. Vytvorte 
bezpečné prostredie, či už ste v triede alebo v komunitnom centre, vonku alebo vnútri. 
•	  Zapíšte	  očakávania	  formulované	  skupinou	  a	  tie	  potom	  pridajte	  do	  zmluvy	  Aflateen.	  
	  
Pripravte si osobný príbeh o tom, ako ste sa vy pripojili k novej skupine a podeľte sa oň s 
účastníkmi. Zahrňte doň, ako ste sa cítili, čo ste urobili, aby ste si vybudovali dôveru a 



 

porozumenie, atď. 
•	  Príďte	  skôr,	  aby	  ste	  sa	  stretli	  s	  účastníkmi	  a	  zoznámili	  sa	  s	  nimi.	  Naučte	  sa	  ich	  mená	  a	  
niektoré	  z	  ich	  cieľov.	  
	  

SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
NA ÚVOD: ZAUJMITE STANOVISKO 
Metóda 

1. Povedzte	   účastníkom,	   že	   Aflateen	   je	   interaktívny	   program,	   v	   ktorom	   sa	   budú	   učiť	  
finančným	  a	   životným	  zručnostiam,	  ktoré	   im	  pomôžu	  zlepšiť	   ich	  budúcnosť.	  Poukážte	  
na	  to,	  že	  Aflateen	  sa	   líši	  od	  školy	  a	  že	  v	  rámci	  neho	  budú	  pracovať	  ako	  tím	  a	  spoločne	  
hľadať	  odpovede.	  

2. Predstavte	   účastníkom	   metódu	   „skúmajte	   a	   premýšľajte”	   a	   vysvetlite	   im,	   že	   každé	  
stretnutie	   Aflateen	   začnú	   aktivitou	   Skúmajte	   a	   premýšľajte,	   aby	   sa	   zahriali	   a	   začali	  
premýšľať	  o	  téme	  dňa.	  

3. Ďalej	   predstavte	   skupine	   aktivitu	   Zaujmite	   stanovisko.	   Povedzte	   im,	   že	   si	   vypočujú	  
niekoľko	   vyjadrení	   a	   musia	   sa	   rozhodnúť,	   či	   s	   nimi	   súhlasia	   alebo	   nesúhlasia;	   svoje	  
stanovisko	   musia	   zdôvodniť.	   Pripomeňte	   im,	   že	   neexistujú	   správne	   a	   nesprávne	  
odpovede	  a	  že	  je	  v	  poriadku	  nesúhlasiť	  so	  svojimi	  priateľmi.	  
	  
Výroky:	  	  
•	  Ľudia	  v	  mojom	  veku	  môžu	  zmeniť	  svoje	  komunity.	  
•	  Každý	  môže	  dosiahnuť	  svoje	  ciele,	  ak	  na	  tom	  bude	  tvrdo	  pracovať.	  
	  

4. Prečítajte	   jedno	  z	  nasledujúcich	  vyhlásení.	  Požiadajte	  účastníkov,	  aby	  zatvorili	  oči,	  aby	  
nevideli,	   ako	   odpovedajú	   ich	   priatelia	   a	   povedzte	   im,	   aby	   si	   položili	   ruky	  na	   hlavu,	   ak	  
súhlasia	  s	  vyhlásením,	  	  alebo	  na	  kolená,	  ak	  s	  ním	  nesúhlasia.	  

5. Potom	   ich	   požiadajte,	   aby	   vysvetlili	   svoje	   odpovede	   a	   položte	   im	   ďalšie	   otázky.	  
Pokračujte	  v	  diskusii,	  kým	  sa	  účastníci	  zapájajú	  a	  prejavujú	  záujem.	  
	  
	  

PODROBNE PRESKÚMAJTE A 
KONAJTE 
Vyberte	  si	  jednu	  z	  nasledujúcich	  dvoch	  aktivít.	  Možnosť	  1	  funguje	  najlepšie	  s	  účastníkmi,	  
ktorí	  sa	  ešte	  dobre	  nepoznajú,	  zatiaľ	  čo	  možnosť	  2	  funguje	  najlepšie	  s	  účastníkmi,	  ktorí	  
sa	  už	  navzájom	  dobre	  poznajú.	  Aj	  vy	  sa	  zúčastnite	  aktivity,	  aby	  ste	  ukázali	  účastníkom,	  
že	  ste	  členom	  skupiny,	  a	  nie	  iba	  facilitátorom.	  
	  
MOŽNOSŤ 1: SPOZNÁVAME SA 
POZNÁMKA:	   Ak	   pracujete	   s	   veľkou	   skupinou,	  môže	   byť	   lepšie	   rozdeliť	   účastníkov	   do	  
menších	  skupín,	  nie	  do	  dvojíc	  a	  povedať	  im,	  aby	  sa	  podelili	  o	  najzaujímavejšiu	  vec,	  ktorú	  
zistili	  počas	  rozhovorov.	  
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Metóda 
1.	  Začnite	  zdieľaním	  nasledujúcich	  troch	  tipov	  na	  zaistenie	  dobrej	  komunikácie:	  
•	  Choďte	  niekam,	  kde	  sa	  môžete	  porozprávať	  v	  súkromí.	  
•	  Rešpektujte,	   čo	  vám	  hovorí	   váš	  partner.	  Klaďte	  veľa	  otázok	  a	   skúste	  viac	  počúvať,	  ako	  
hovoriť.	  
•	  Nadviažte	  so	  svojím	  partnerom	  očný	  kontakt.	  Prikyvujte,	  usmievajte	  sa	  a	  ukážte	  svojmu	  
partnerovi,	  že	  vám	  skutočne	  záleží	  na	  tom,	  čo	  vám	  chce	  povedať.	  Ak	  sa	  obaja	  cítite	  dobre,	  
môžete	  vytvoriť	  bezpečný	  telesný	  kontakt,	  napríklad	  položením	  ruky	  na	  rameno.	  
	  
2.	   Potom	  účastníkov	   inštruujte,	   aby	   vytvorili	   dvojice	   a	   požiadajte	   ich,	   aby	   spolu	   viedli	  
päťminútové	   rozhovory	   a	   nezabúdali	   pri	   nich	   na	   tri	   tipy,	   ktoré	   ste	   im	   spomenuli.	  
Navrhnite	  im	  otázky,	  ako	  napríklad:	  
•	  Kde	  si	  vyrastal/-‐a?	  
•	  Aké	  by	  si	  chcel/-‐a	  mať	  povolanie?	  
•	  Čo	  o	  tebe	  nikto	  iný	  v	  skupine	  nevie?	  
•	  Čo	  sa	  chceš	  v	  programe	  Aflateen	  naučiť?	  
	  
3.	  Po	  10	  minútach	  skupinu	  opäť	  spojte.	  
	  
4.	  Požiadajte	  účastníkov,	  aby	  predstavili	  svojho	  partnera	  skupine	  a	  podelili	  sa	  o	  to,	  čo	  sa	  
o	  svojom	  partnerovi	  dozvedeli.	  
	  
Sprievodné otázky po činnosti: 
• Ako ste sa cítili počas aktivity? 
• Stalo sa vám, že ste mali strach alebo sa cítili nepríjemne, keď ste sa mali podeliť o 
informácie? Ako ste tieto pocity prekonali? 
• Viete vymenovať ďalších dvoch ľudí v skupine a podeliť sa o niečo, čo ste sa o nich 
dozvedeli? 
	  
MOŽNOSŤ 2: CESTA DÔVERY 
	  
Metóda 
1. Požiadajte účastníkov, aby vytvorili páry a zaraďte jedného účastníka do skupiny A a 
druhého do skupiny B. 
2. Preveďte skupinu dráhou, ktorú ste pripravili a vysvetlite im všetky prekážky a špeciálne 
pokyny. Ukážte im príklady fotografií alebo ilustrácií prekážkovej dráhy a účastníkov, ktorí 
sa zúčastňujú na inej ceste dôvery. 
3. Dajte párom dve minúty na vypracovanie stratégie a povzbuďte ich, aby našli spôsoby, ako 
úspešne prejsť dráhu spôsobom, s ktorým sú obaja partneri spokojní. 
4. Požiadajte účastníkov A, aby si zakryli oči šatkou (ak ju používate) alebo aby zatvorili oči. 
Následne požiadajte účastníkov B, aby previedli učastníkov dráhou A. 
5. Vymeňte účastníkom úlohy tak, aby účastníci A viedli účastníkov B, tentoraz začínajúc od 
druhého konca dráhy, aby po nej účastníci B nemohli „prechádzať“ po pamäti. 
6. Ak dráhou môže prechádzať naraz iba jedna dvojica, ostatní účastníci by mali podporovať 
túto dvojicu a pomáhať jej. 
 
Sprievodné otázky po činnosti: 
• Ako ste sa v priebehu tejto aktivity cítili? 
• Čo urobili páry, aby si uľahčili alebo sťažili dokončenie aktivity? 



 

• Boli chvíle, keď ste mali strach alebo sa cítili počas cesty dôvery nepríjemne? Ako ste tieto 
pocity prekonali? 
• Posilnila sa vaša dôvera voči vášmu partnerovi / skupine? Prečo, prečo nie? 
• Čo iné môže skupina urobiť, aby podporila dôveru? 
	  

REFLEXIA 
	  
Metóda 
	  
1. Najprv vysvetlite skupine, čo je zmluva Aflateen a povedzte účastníkom, že je na nich, či 
sa rozhodnú pripojiť k programu Aflateen. Je to ich voľba a nie niečo, čo musia urobiť. 
Pripomeňte im, že podpísaním zmluvy sa pripoja k mnohým členom programu Aflateen z 
krajín celého sveta na všetkých svetadieloch. Ukážte im fotografie príkladu dohody Aflateen a 
iných účastníkov podpisujúcich svoju zmluvu o partnerstve. 
2. Poukážte na to, že podpísaním dohody o partnerstve vyjadrujú aj facilitátori, aj účastníci 
svoj súhlas so všetkými jej podmienkami. 
3. Keďže Aflateen je pre mladých ľudí, budú to oni, kto navrhne podobu zmluvy o Aflateene, 
takže požiadajte skupinu, aby sa s vami podelila o to, čo očakáva od facilitátorov a účastníkov 
programu Aflateen. 
4. Vezmite hárok papiera a napíšte na hornú časť stránky „Zmluva Aflateen“. Zapíšte návrhy 
účastníkov týkajúce sa dohody o partnerstve v Aflateene a povzbudzujte všetkých členov 
skupiny, aby sa podelili o svoje nápady. Medzi použitými slovami môžu byť výrazy ako úcta, 
účasť, dochvíľnosť atď. Umožnite účastníkom, aby prispeli vlastnými slovami a ukážte im, že 
Aflateen je ICH program. V rámci neformálneho vzdelávania a práce s mládežou je spísanie 
dohody pred začatím práce so skupinou veľmi populárne, ale vo formálnom vzdelávaní to 
môže byť trochu nezvyčajné. Vysvetlite účastníkom, že svojím súhlasom môžu vyjadriť svoj 
záväzok k tomuto novému dobrodružstvu, ktoré im poskytne skupina Aflateen. 
Implementácia neformálnych metód do formálneho prostredia môže byť náročná, preto je 
nevyhnutné ich na začiatku objasniť. 
5. Vysvetlite, aké sú vaše očakávania. 
6. Vyzvite účastníkov, aby do zmluvy Aflateen čokoľvek pridali, zmenili ju alebo 
prediskutovali. 
7. Zmluvu Aflateen pred účastníkmi podpíšte, čím dokážete záväzok voči skupine. 
8. Potom vyzvite účastníkov, aby podpísali zmluvu Aflateen a privítajte ich v programe 
Aflateen! 
9. Po podpise zmluvy Aflateen strávte približne päť minút skúmaním kľúčových poznatkov z 
tohto stretnutia: 
• Účastníci sú teraz súčasťou programu Aflateen, celosvetovej skupiny mladých ľudí, ktorí sa 
venujú pozitívnej zmene. 
• Aflateen je interaktívny program pre mladých ľudí na získanie finančných a životných 
zručností. Aflateen je ich skupina. Môžu tu v bezpečí navzájom a so svojím facilitátorom 
zdieľať svoje myšlienky a pocity. 
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1.2 KTO SOM? 
 
 
Dospievanie je náročnou fázou života každého človeka. Z detí sme sa stali mladými 
dospelými, hoci si nie sme úplne istí, čo to znamená. V dôsledku rôznych napätí v našich 
životoch a hľadania odpovedí sa uvoľňujú silné emócie. 
Toto stretnutie pomáha účastníkom uvažovať o rôznych udalostiach a ľuďoch, ktorí 
ovplyvnili ich vnímanie seba. Táto lekcia poskytuje účastníkom príležitosť identifikovať 
svoje jedinečné silné stránky, prijať to, kto sú a premýšľať o tom, akým človekom sa chcú 
stať. 
 
VZDELÁVACIE CIELE 
V závere tohto stretnutia účastníci dokážu: 
• Pomenovať a opísať najmenej dve svoje silné stránky. 
• Pomenovať a opísať najmenej tri dôležité udalosti, ktoré ovplyvnili ich identitu. 
• Opísať osobu, ktorou sa chcú stať o päť rokov. 
 
DÔLEŽITÉ POZNATKY 
• Ovplyvňujú nás všetky udalosti, ktoré sme zažili. Môžeme stavať na našich pozitívnych 
skúsenostiach a môžeme sa odraziť od negatívnych skúseností a stať sa vďaka nim silnejšími. 
• Silné stránky sú pozitívne vlastnosti, ktoré nás robia tým, kým sme. Všetci máme silné 
stránky a je dôležité o nich vedieť. 
• Nemáme pod kontrolou všetko, ale môžeme ovplyvniť to, akým typom človeka sa v 
budúcnosti staneme. 
 
Potrebné materiály 
• Na zahriatie: tri hárky papiera, každý s jednou z otázok z aktivity Skúmajte a premýšľajte. 
• Možnosť 2: papier a perá (po jednom pre každého účastníka). 
 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 
• Pripravte si príklady z miestnej komunity alebo príklady národných hrdinov, ktorým sa 
podarilo prekonať svoju minulosť a uspieť. 
• Keď tieto metódy používate pri práci s mládežou, je dôležité prispôsobiť ich potrebám vašej 
cieľovej skupiny. V popisoch nájdete niekoľko tipov, ako pracovať s mládežou zo 
znevýhodneného prostredia, napríklad so skupinou s nízkou úrovňou gramotnosti. 



 

SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
NA ZAHRIATIE: TICHÁ DISKUSIA 
POZNÁMKA: Pre skupiny s nízkou gramotnosťou sa odporúča použiť aktivitu Hlasovanie 
nohami. 
 
10-15 min. 
 
Metóda 
1. Najprv účastníkom vysvetlite, že na tomto stretnutí skupina preskúma, kto ju tvorí, odkiaľ 
účastníci pochádzajú a kam v živote smerujú.  
2. Povedzte účastníkom, že ste v miestnosti umiestnili tri hárky papiera a že na každom hárku 
je napísaná jedna z nasledujúcich otázok: 
Čo je dôležitejšie, naša minulosť alebo naša budúcnosť? Prečo? 
Aká je jedna z vašich silných stránok? 
Môže byť každý v živote šťastný? Prečo áno, prečo nie? 
3. Požiadajte účastníkov, aby sa prešli po miestnosti a svoje odpovede napísali na jednotlivé 
hárky. Informujte skupinu, že môžu písomne reagovať aj na odpovede ostatných účastníkov. 
4. Všetkým pripomeňte, že neexistujú správne či nesprávne odpovede a povzbuďte diskusiu 
tým, že účastníkom poviete, že si môžu navzájom oponovať. 
5. Pokračujte v tichej diskusii, kým sa účastníci zapájajú a prejavujú záujem. 
6. Prezrite si odpovede účastníkov a požiadajte ich, aby vysvetlili svoje odpovede a uviedli 
príklady. 

 

 
PODROBNE PRESKÚMAJTE A 
KONAJTE 
LIST SEBE SAMÉMU 
 
25-30 min. 
 
Metóda 
1. Spýtajte sa účastníkov na to, akým človekom boli pred piatimi rokmi. Pozitívne a negatívne 
komentáre by mali byť v rovnováhe. 
2. Spýtajte sa účastníkov na to, akým človekom by chceli byť o päť rokov. Položte im 
niektoré z nasledujúcich otázok: 
• Aké zmeny by ste chceli urobiť? 
• Akým prekážkam budete čeliť? Ako sa s nimi vysporiadate? 
• Aké obete budete musieť priniesť? 
3. Dajte každému účastníkovi hárok papiera a pero. Požiadajte ich, aby pracovali samostatne a 
napísali list svojmu budúcemu ja. 
4. Podeľte sa s účastníkmi o niektoré z nasledujúcich otázok, ktoré im pomôžu pri písaní 
listov: 
• Na ktoré zo svojich vlastností ste hrdí a v čom chcete v budúcnosti zostať rovnakí? 
• Aké veci by ste chceli na sebe zmeniť, aby ste sa stali takým človekom, akým chcete byť? 
• Akým typom človeka chcete byť? Aké vzťahy budete mať? Čo budete robiť pre zábavu? Čím 
sa stanete? 
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5. Dajte účastníkom 10 minút na napísanie listu. 
6. Spýtajte sa účastníkov, či bolo ľahké alebo ťažké napísať list a povzbuďte ich, aby svoje 
listy prečítali nahlas celej skupine. 
7. Požiadajte účastníkov, aby si svoje listy odložili na bezpečné miesto, aby si ich mohli o päť 
rokov prečítať. 
 
 
 

REFLEXIA 
 
POZNÁMKA: Keď účastníkov chválite, buďte veľmi konkrétni. Uveďte príklad a 
pomenujte silnú stránku, ktorú ste si všimli. Povedzte účastníkom, ako sa vďaka ich silným 
stránkam cítite ako ich facilitátor (napr.: „Anna, dnes som ťa videla, ako si pred stretnutím 
pomáhala priateľke. Všimla som si, že si pozornou priateľkou. Som hrdá na to, že ťa mám v 
triede.“ ) 
 
10-15 min. 
 
Metóda 
1. Požiadajte účastníkov, aby vytvorili kruh. 
2. Začnite tým, že vysvetlíte význam „silných stránok“ tak, že poviete skupine, že silné 
stránky sú všetky pozitívne vlastnosti, ktoré nás robia tým, kým sme; sú to vlastnosti, ktoré 
nám pomohli prekonať všetky pozitívne a negatívne udalosti v našom živote a pomohli nám 
stať sa človekom, ktorým sme dnes. Upozornite účastníkov, že každý z nás má svoje silné 
stránky. 
3. Ďalej požiadajte účastníkov, aby zavreli oči a mysleli na jednu zo svojich silných stránok. 
4. Po niekoľkých minútach požiadajte dvoch alebo troch účastníkov, aby sa so skupinou 
podelili o svoje silné stránky. Použite niektoré z nasledujúcich otázok: 
• Ako nazývame túto silnú stránku? 
• Prečo je pre teba dôležitá? 
• Kde a kedy ju v živote využívaš? 
5. Pozvite do stredu kruhu dobrovoľníka a povzbuďte ostatných účastníkov, aby ocenili 
silné stránky, ktoré táto osoba predtým zdôraznila, aj akékoľvek ďalšie. Ak je to potrebné, 
začnite s chválou účastníka sami. 
6. Nechajte účastníkov vytvoriť dvojice, v ktorých sa vystriedajú a navzájom sa pochvália za 
svoje silné stránky. Nabádajte ich, aby s osobou, ktorú chvália, udržiavali očný kontakt a 
aby boli veľmi konkrétni. 
7. Venujte tejto činnosti 10 minút a potom strávte približne päť minút skúmaním kľúčových 
poznatkov z tejto lekcie: 
• Ovplyvňujú nás všetky udalosti, ktoré sme zažili. Môžeme stavať na našich pozitívnych 
skúsenostiach a môžeme sa odraziť od negatívnych skúseností a stať sa silnejšími. 
• Silné stránky sú pozitívne vlastnosti, ktoré nás robia tým, kým sme. Všetci máme silné 
stránky a je dôležité o nich vedieť. 
• Nemáme pod kontrolou všetko, ale môžeme ovplyvniť to, akým typom človeka sa v 
budúcnosti staneme. Nezabudnite zdôrazniť príklady ľudí z komunity a požiadajte mladých 
ľudí, aby premýšľali aj o iných príkladoch. 

 



 

 
 
 
 

1.3  MOJA RODINA 
 
 

DÔLEŽITÉ POZNATKY 
• Počas dospievania sa naše vzťahy s rodinami často stávajú zložitejšími. Prechádzame z 
roly niečieho dieťaťa a stávame sa nezávislými bytosťami. Keď sa snažíme získať viac 
slobody, naši rodičia často reagujú tým že sa snažia uplatňovať viac autority a kontroly. 
• Na tomto stretnutí budeme diskutovať o rôznych typoch rodín, rôznych zdrojoch 
konfliktov v rodinách, frustráciách, ktoré môžu mladí ľudia cítiť a zamyslíme sa nad 
spôsobmi, ako tieto konflikty vyriešiť. 
 
CIELE VZDELÁVANIA 
V závere tohto stretnutia dokážu účastníci: 
• identifikovať rôzne roly vo svojich rodinách, 
• identifikovať zdroje konfliktu v rodinách a spôsoby riešenia konfliktov, 
• opísať rôzne typy rodín. 
 
Potrebné materiály 
• Štartér: tri hárky papiera, na ktorých je napísané Súhlasím, Nesúhlasím alebo Nie som si 
istý/-á. 
• Karty rolí (pozri pokyny nižšie). 
• Reflexia: fotografie účastníkov z inej skupiny Aflateen, ktorí predvádzajú scénu pomocou 
techniky divadla obrazov (voliteľné). 
 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 
• Spravte hlasovanie nohami zábavnejším. Použite zvinutý kus papiera ako mikrofón a 
zoberte na seba úlohu moderátora talkshow. 
• Vopred si pripravte karty rolí. Na každú kartu napíšte inú bežnú rolu v rodine/domácnosti a 
pripravte jednu kartu pre každého člena rodiny/domácnosti (napr. matka, otec, syn, dcéra, 
opatrovník, nevlastný otec, strýko, teta, babička, dedko atď.). 
• Pri práci s mládežou to môže byť mocný nástroj na zapojenie rodín. Môžete účastníkov 
poveriť diskusiou s rodičmi a príbuznými. 
• Mládež s nízkou úrovňou verbálnych zručností môže pomocou improvizačnej dramatickej 
techniky vyjadriť problémy, s ktorými sa stretáva. Požiadajte účastníkov, aby predstavili 
krátke príklady situácií, v ktorých sa môžu prejaviť konflikty. 
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SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: HLASUJTE NOHAMI 
 
Metóda 
10-15 min. 
1. Umiestnite značky s nápismi Súhlasím, Nesúhlasím alebo Nie som si istý/-á na tri steny 
triedy alebo na operadlá troch stoličiek rozmiestnených v triede. 
2. Prečítajte účastníkom jedno z nasledujúcich dvoch vyhlásení a požiadajte ich, aby prešli k 
príslušnej značke v závislosti od toho, či s vyhlásením súhlasia, nesúhlasia alebo si nie sú 
istí. 
• Rodičia nerozumejú problémom, ktoré riešime. 
• Moja rodina je dôležitejšia ako moji priatelia. 
3. Následne požiadajte niekoľkých účastníkov, aby vysvetlili svoje stanoviská. Pripomeňte 
skupine, že neexistujú správne a nesprávne odpovede a že je v poriadku, ak nesúhlasia so 
svojimi priateľmi. 
 
Metóda 
1. Účastníkom náhodne rozdajte karty rolí. 
2. Vyvolajte číslo od tri do sedem a požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny v tejto 
veľkosti. Povedzte im, že ich skupina je teraz „rodina“ alebo „domácnosť“. 
3. Požiadajte účastníkov, aby sa pozreli na svoje karty a vysvetlite im, že teraz predstavujú 
určitého konkrétneho člena rodiny/domácnosti. 
4. Požiadajte účastníkov, aby prediskutovali niektoré silné stránky a zdroje konfliktov, ktoré 
by mohli vzniknúť v ich rodine/domácnosti. 
5. Pokračujte v činnosti tak dlho, kým sa účastníci zapájajú alebo kým prejavujú záujem a ak 
máte dostatok času, zopakujte aktivitu s inými kartami pre každého účastníka a s použitím 
iného čísla.  
 
Sprievodné otázky po činnosti 
• Ako ste sa cítili v priebehu tejto aktivity? 
• Aké sú zdroje konfliktov v našich rodinách? 
• Čo môžeme urobiť pre vyriešenie konfliktu? 
• Ako by na tieto konflikty reagovalo dieťa? 
• Ako môže na tieto konflikty reagovať mladý dospelý? 
• Aké sú rôzne rodinné štruktúry v našich komunitách? Aké iné rodinné štruktúry môžu 
existovať v iných komunitách? 
 

 
 
 
 



 

REFLEXIA 
 
POZNÁMKA: Je dôležité, aby sa na tejto aktivite zúčastňovali všetci členovia skupiny. 
10-15 min. 
 
Metóda 
1. Vytvorte tri rovnako veľké skupiny. 
2. Vysvetlite účastníkom, že v rámci tejto aktivity predvedú scénku s použitím techniky 
divadla obrazov. Táto technika si vyžaduje, aby používali iba svoje telo (napr. výrazy tváre a 
reč tela), a nie hlas. Povzbuďte účastníkov, aby sa týmto spôsobom prejavili vo svojich 
rolách. 
3. Požiadajte každú skupinu, aby pomocou tejto techniky predstavila typickú rodinnú scénu. 
Môže ísť napríklad o: 
• bežný večer v domácnosti, 
• hádku o peniazoch v domácnosti, 
• situáciu na rodinnej oslave, 
•situáciu, ktorá je pre mladých ľudí náročná v každodennom živote doma so svojimi 
rodičmi, súrodencami alebo príbuznými. 
4. Dajte im tri minúty na nácvik scénky a potom požiadajte každú skupinu, aby vystúpila 
pred zvyškom účastníkov. Po dokončení požiadajte ostatných účastníkov, aby opísali 
predvedenú scénku. 
5. Pokračujte niektorými z nasledujúcich otázok: 
• Aké rôzne roly ste si všimli v predvedenej scénke? V čom sa táto situácia podobá alebo líši 
od situácie vo vašej vlastnej domácnosti? 
• Aké rady by ste dali jednotlivým postavám v situáciách, keď došlo ku konfliktu? 
• Prečo je dôležité oslavovať sviatky, špeciálne udalosti a úspechy s našimi rodinami? Čím 
môžeme v priebehu oslavy prispieť? 
6. Venujte tejto činnosti 10 minút a potom strávte približne päť minút skúmaním kľúčových 
poznatkov zo stretnutia: 
• Každá rodina je jedinečná. Rodiny, rovnako ako ľudia, sú rôzne a stále sa menia. 
• Konflikt s členmi rodiny je v tomto veku normálny. Je dôležité, aby sa členovia rodiny 
snažili porozumieť si pri riešení konfliktov a podporovali sa navzájom. 
• Každý člen rodiny má inú úlohu a zodpovednosť. Je dôležité pamätať si to v časoch 
rodinných konfliktov a osláv. 
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1.4 MOJI PRIATELIA 
 
 
Priateľstvá patria k najdôležitejším vzťahom v živote, najmä počas dospievania. Naši 
rovesníci prechádzajú podobnými skúsenosťami, čo nám pomáha lepšie si porozumieť. 
 
DÔLEŽITÉ POZNATKY 
• Toto stretnutie pomáha účastníkom uvažovať o vplyve ich priateľov na ich život a poskytuje 
im niekoľko nástrojov, ktoré im pomôžu budovať zdravé vzťahy. Okrem toho pomôže 
účastníkom premýšľať o tom, akými priateľmi chcú byť pre svojich rovesníkov. 
 
CIELE VZDELÁVANIA 
V závere tohto stretnutia dokážu účastníci: 
• definovať zdravý a nezdravý vzťah, 
• identifikovať pozitívne a negatívne formy vzájomného tlaku rovesníkov, 
• opísať spôsoby, ako odolať tlaku rovesníkov. 
 
Potrebné materiály 
• nič 
 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 
• Pripravte si niekoľko príkladov zdravých a nezdravých vzťahov z vášho života a iných 
príkladov, ktoré považujete za typické pre účastníkov. 
• Tlak rovesníkov je v tomto veku pre mladých ľudí dôležitým problémom. V práci s 
mládežou aj vo formálnom vzdelávaní je nevyhnutné zaoberať sa nadväzovaním zdravých 
vzťahov a hovoriť o nich. Táto lekcia by mala byť postavená na cvičeniach na rozvoj 
sebavedomia, pretože tínedžeri majú tendenciu brať spätnú väzbu od svojich rovesníkov ako 
zrkadlo, čo môže byť dobrý nástroj na predchádzanie šikane. 
 

SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: SCENÁR 
10-15 min. 
Metóda 
1. Prečítajte skupine nasledujúci scenár o mladom človeku, ktorý čelí typickému problému. 
Požiadajte skupinu o radu, ako keby radili svojmu priateľovi: 
Jozef a Pavol majú 17 rokov a odjakživa boli priatelia. V poslednej dobe sa Pavol stretáva s 
inou skupinou priateľov, ktorí fajčia a uťahujú si z ostatných. Jozef má k Pavlovi veľmi blízko 
a nechce o toto priateľstvo prísť, ale nerád sa stretáva s Pavlovými novými priateľmi. Čo by 
ste Jozefovi poradili? 

2. Diskutujte s mladými ľuďmi o myšlienke, že niektoré vzťahy sú zdravé, zatiaľ čo iné sú 
nezdravé. Niektoré nás robia silnejšími, šťastnejšími a zdravšími, zatiaľ čo iné nás môžu robiť 
smutnými, spôsobovať nám stres alebo nás učiť zlým návykom. 
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PODROBNE SKÚMAJTE A KONAJTE 
ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ VZŤAHY 
 
25 - 30 min. 
Metóda 
1. Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny po piatich až siedmich a dajte každej skupine 
hárok papiera a pero. 
2. Vysvetlite účastníkom, že im prečítate niekoľko príkladov priateľstiev a že sa budú musieť 
v rámci svojej skupiny rozhodnúť, či ide o zdravý alebo nezdravý vzťah a vysvetliť prečo. 
Pripomeňte skupinám, že neexistujú správne alebo nesprávne odpovede. 
3. Dajte skupinám približne jednu minútu na to, aby prediskutovali každý príklad vzťahu. 
4. Požiadajte každú skupinu, aby sa so zvyškom účastníkov podelila o svoje rozhodnutia o 
tom, či ide o zdravý alebo nezdravý vzťah a aby uviedla dôvody, prečo si to myslí. 
5. Použite príklady uvedené nižšie alebo svoje vlastné, ak ste si nejaké pripravili: 
• Vďaka vášmu priateľovi máte zo seba dobrý pocit. 
• Váš priateľ nechce, aby ste sa priatelili aj s niekým iným. 
• Keď ste s vaším priateľom, platíte výdavky vás oboch.. 
• Váš priateľ chce, aby ste sa učili na písomky. 
• Váš priateľ vás tlačí do toho, aby ste si našli priateľa/priateľku. 
• Váš priateľ sa nikdy nestretol s vašimi rodičmi. 
• Váš priateľ hovorí iba o sebe a nikdy sa nepýta na váš život. 
• Váš priateľ urobí čokoľvek, čo mu poviete. 
• Váš priateľ kradne jedlo z obchodu a dáva vám ho. 
• Váš priateľ je tu vždy pre vás, a to aj v ťažkých časoch. 
 
6. Ak máte dostatok času, požiadajte účastníkov, aby vytvorili zoznam kvalít zdravých a 
nezdravých vzťahov. 
 
Sprievodné otázky po dokončení aktivity 
• Prečo je dôležité mať priateľov? 
• Ako nás naši priatelia pozitívne ovplyvňujú? Ako nás priatelia ovplyvňujú negatívne? 
• Aké sú najdôležitejšie vlastnosti, ktoré treba u priateľa hľadať? 
• Čo môžeme urobiť, ak sme v nezdravom vzťahu? 
• Ako byť dobrým priateľom pre ostatných? 
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REFLEXIA 
Metóda 
10 -15 min. 
1. Požiadajte účastníkov, aby ticho prešli triedou. 
2. Povedzte účastníkom, že zvoláte „obľúbenú“ kategóriu (pozrite návrhy nižšie) a že 
akonáhle ju zvoláte, budú musieť začať opakovať svoje najobľúbenejšie veci z tejto kategórie 
a vytvárať skupiny s rovnako zmýšľajúcimi účastníkmi (tí, ktorí opakujú to isté ako oni). 
Upozornite účastníkov, že je dôležité, aby sa rozhodovali sami, nielen nasledovali svojich 
priateľov. 
3. Medzi navrhované kategórie „obľúbených“ patria: športový tím, hudobník/skupina, farba, 
jedlo, film, profesia, televízny alebo rozhlasový program, predmet v škole atď.  
4. Po troch minútach položte skupine niektoré z nasledujúcich otázok: 
• Aký to bol pocit byť súčasťou veľkej skupiny? Aký to bol pocit, keď ste boli sami alebo 
vzdialení od svojich priateľov? 
• Aký je to pocit čeliť tlaku rovesníkov? Aké sú príklady vzájomného tlaku, ktorý ste zažili? 
• Ako možno čeliť tlaku rovesníkov? 
5. Venujte tejto činnosti 10 minút a potom strávte približne päť minút skúmaním kľúčových 
poznatkov zo stretnutia: 
• Naši priatelia sú veľmi dôležití, najmä vtedy, keď prechádzame v živote mnohými zmenami. 
• Naše vzťahy ovplyvňujú naše správanie a našu budúcnosť. Pozitívne vzťahy nás ovplyvňujú 
tak, že robíme zdravé rozhodnutia a negatívne vzťahy nás ovplyvňujú tak, že robíme nezdravé 
rozhodnutia. 
• Svojich priateľov si môžeme vyberať. 
• Ak prijímame a rešpektujeme sami seba, je pre nás jednoduchšie odmietnuť nepohodlné 
očakávania a uľahčí nám to obranu našich hraníc v nezdravom vzťahu. 
• Musíme vyjadrovať úctu a vážiť si zdravé vzťahy. Nie je to samozrejmé, na zdravých 
vzťahoch musíme pracovať, rovnako ako potrebujeme polievať rastliny a musíme sa o ne 
starať. 
• Musíme posilňovať iné alternatívy správania a nesmieme sa sústrediť na nezdravé vzťahy. 
Môže byť užitočné dať mladým ľuďom drobné úlohy, aby pozorovali, aké robia v 
každodennom živote malé činy, aby si udržali svoje vzťahy. Prečo napríklad nezačať 
nasledujúce stretnutie tým, že sa ich opýtate, čo sa im podarilo dosiahnuť, zbieraním 
príkladov a zameraním ich pozornosti na malé zmeny v ich správaní? 
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1.5  MOJA KOMUNITA 
	  
 
 
Naše komunity ovplyvňujú to, ako vnímame sami seba a svet okolo nás. Všetci sme súčasťou 
mnohých komunít - v škole, tam, kde žijeme, v kluboch alebo tímoch, do ktorých patríme, v 
našich náboženských alebo kultúrnych skupinách a v našej krajine. Naše komunity nám môžu 
dávať dôvod na to, aby sme boli hrdí. Sú chvíle, keď odložíme bokom individuálne potreby 
pre väčšie dobro komunity. Byť súčasťou komunity však neznamená všetko prijímať. Svoje 
komunity môžete spochybňovať, kritizovať a meniť v prospech všetkých ľudí v nich. 
 
DÔLEŽITÉ POZNATKY 
• Toto stretnutie podnecuje účastníkov, aby uvažovali o svojich vlastných komunitách a 
diskutovali o spôsoboch, ako v nich spraviť pozitívnu zmenu. 
• Naše komunity pomáhajú formovať našu identitu. Je dôležité byť angažovaným členom 
komunity. Všetky komunity majú pozitívne a negatívne aspekty. Je dôležité preskúmať, čo sa 
nám na našich komunitách páči a čo by sme chceli zmeniť. 
 
CIEĽ VZDELÁVANIA 
V závere tohto stretnutia účastníci dokážu: 
• identifikovať rôzne komunity, ktorých sú súčasťou, 
• opísať, ktoré aspekty ich komunity sa im páčia a ktoré by chceli zmeniť, 
• vysvetliť spôsoby, ako sa môžu podieľať na rozvoji svojich komunít. 
 
Potrebné materiály 
• Články z miestnych novín alebo zábery z YouTube o problémoch v komunite. 
 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 
• Štartér: pred stretnutím pripravte výroky na flipchartový papier. 
• Pripravte príklady pozitívnych a negatívnych vecí, ktoré ľudia hovoria o komunite, ktorej ste 
členom. 
• Je to vynikajúca príležitosť pre pracovníkov s mládežou aj pre učiteľov preskúmať, aká 
rôznorodá je skupina, s ktorou pracujú. Ako doplnkovú aktivitu môžete zorganizovať 
medzikultúrne podujatia, na ktorých môžu členovia vašej skupiny prezentovať tradície svojich 
komunít: zvyky, pokrmy atď. 
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SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: TICHÁ DEBATA 
10-15 min. 
 
Metóda 
1. Umiestnite v triede dva hárky flipchartového papiera, každý s jednou z nasledujúcich dvoch 
otázok. 
• Čo znamená slovo „komunita“? 
• Ktorých komunít ste súčasťou? 
2. Požiadajte účastníkov, aby na flipchart napísali svoje odpovede a komentáre. Keď sa 
presúvajú od jednej otázky k druhej, mali by tiež odpovedať na komentáre ostatných. 
Napríklad, ak na prvý hárok niekto napísal: „miesto, kde bývam“, niekto iný mohol pripísať, 
„áno, ale čo tvoje náboženstvo?“ A niekto iný mohol tento komentár komentovať atď. 
3. Po uplynutí primeraného času aktivitu uzavrite. 
4. Potom rozdeľte účastníkov do dvoch skupín a každej skupine dajte jeden flipchartový 
papier. Požiadajte skupiny, aby si prečítali komentáre a zhrnuli ich pre zvyšok skupiny. 
5. Každá skupina by mala predložiť svoje zhrnutie približne do dvoch minút. 
 

 
PODROBNE PRESKÚMAJTE A 
KONAJTE 
ČO SA HOVORÍ O VAŠEJ KOMUNITE 
20 - 25 min. 
 
Metóda 
1. Prineste články z miestnych novín alebo zábery z YouTube o problémoch v komunite, 
definujte komunitu a diskutujte o tom, ako by sa problém dal vyriešiť. 
2. Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny po štyroch až šiestich a dajte každej skupine 
hárok papiera a pero. 
3. Priraďte každej skupine inú komunitu (napr. škola, krajina, región, susedstvo atď.). 
4. Požiadajte účastníkov, aby urobili zoznam vyjadrení, ktoré ostatní používajú na opis 
komunity, ktorú ste im priradili. Nabádajte ich, aby zaznamenali negatívne aj pozitívne 
vyjadrenia. 
5. Dajte účastníkom 5 minút na vytvorenie zoznamov a povzbuďte ich, aby svoje zoznamy 
kombinovali a prediskutovali, či s nimi súhlasia alebo nesúhlasia a prečo. 
6. Po ďalších 10 minútach požiadajte každú skupinu, aby predstavila ostatným tri až štyri 
vyjadrenia a zhrnula svoju diskusiu. 
 
Sprievodné otázky po dokončení aktivity 
• Čo ste sa naučili počas týchto aktivít? 
• Čo je to komunita? Vymenujte niektoré komunity, ktorých ste súčasťou. 
• Aký je to pocit byť súčasťou komunity? 
• Čo môžete svojej komunite dať? Čo získavate od svojej komunity? 
• Ako sa ľudia v komunite navzájom podporujú? 
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REFLEXIA 
15 - 20 min. 
 
Metóda 
1. Požiadajte účastníkov, aby vytvorili štvor- až šesťčlenné skupiny a každej skupine dajte 
jeden hárok flipchartového papiera a pero. 
2. Požiadajte skupiny, aby nakreslili veľký obrázok stromu s koreňmi, kmeňom a konármi. 
3. Potom požiadajte skupiny, aby prediskutovali niektoré problémy, s ktorými sa stretávajú vo 
svojich komunitách, dohodli sa na jednom probléme a napísali ho na kmeň stromu. 
4. Požiadajte skupiny, aby prediskutovali príčiny tohto problému a napísali ich na korene. 
5. Potom požiadajte skupiny, aby prediskutovali, aké sú dôsledky daného problému a napíšte 
ich na vetvy. 
6. Požiadajte každú skupinu, aby predstavila svoj strom problémov a po prezentácii im 
položte niektoré z nasledujúcich otázok: 
• Čelil niekto z vás tomuto problému vo svojej komunite? Čo urobil? 
• Chce niekto prediskutovať niektorú z príčin alebo následkov problému? 
• Čo môžeme ako mladí ľudia urobiť pri riešení tejto výzvy v našej komunite? 
7. Venujte tejto činnosti 10 až 15 minút a potom strávte približne päť minút skúmaním 
kľúčových poznatkov zo stretnutia: 
• Všetci sme členmi rôznych komunít - našich škôl, geografických spoločenstiev, 
náboženských skupín, dokonca aj našej krajiny. 
• Naše komunity pomáhajú formovať našu identitu. Je dôležité byť angažovaným členom 
komunity. 
• Všetky komunity majú pozitívne a negatívne aspekty. Je dôležité preskúmať, čo sa nám na 
našich komunitách páči a čo by sme chceli zmeniť. 
• Komunity sú ako korene stromov, z ktorých môžeme čerpať výživu. Bez koreňov strom 
vyhynie. Vďaka spojeniu alebo opätovnému spojeniu sa s koreňmi môžeme skúmať naše 
hodnoty, tradície a zvyky. Môžu nás podporiť a viesť v tom, ako sa vysporiadať s 
problémami. 
• Rozmanitosť je hodnota, ktorú by sme si mali vážiť. Môžeme si navzájom hlbšie 
porozumieť, môžeme sa od seba veľa naučiť. Vo farebnom svete sme silnejší ako v 
uniformnom čiernobielom svete. 
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1.6 MOJE CIELE, MOJE SNY 
 
 
 
Dospievanie je i obdobie, keď prechádzate z detstva do dospelosti -  tento prechod nie je pre 
nikoho jednoduchý. Je to však vzrušujúce obdobie, pretože máte pocit, že práve "začínate žit 
svoj život", postupne získavate viac zodpovednosti a robíte viac rozhodnutí o svojej 
budúcnosti. 
 
Aj keď nikto neočakáva, že si všetko v živote naplánujeme, toto stretnutie pomôže 
účastníkom stanoviť si ciele a kroky na dosiahnutie týchto cieľov. Umožní účastníkom 
pripraviť sa na nadchádzajúce moduly Aflateen a vyzve ich, aby začali premýšľať o 
peniazoch, práci a podnikaní. 
 
VZDELÁVACIE CIELE 
V závere tohto stretnutia dokážu účastníci: 
• opísať rozdiel medzi cieľmi a snami, 
• identifikovať jeden realistický cieľ a tri konkrétne kroky na dosiahnutie tohto cieľa, 
• opísať, ako peniaze ovplyvňujú ich ciele z hľadiska sporenia, investovania alebo 
požičiavania si, 
• stanoviť si jeden cieľ súvisiaci s prácou, napríklad získať zamestnanie, založiť 
podnikateľský subjekt alebo získať ďalšie vzdelanie. 
 
DÔLEŽITÉ POZNATKY 
• Cieľ je niečo, čo dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť v práci, vzdelávaní, zdraví alebo 
rodine. 
• Sny sú tiež dôležité. Sny patria skôr do sféry fantázie a pravedepodobne sa neuskutočnia. 
• Na dosiahnutie našich cieľov je potrebné starostlivé plánovanie. Musíme si stanoviť 
realistické ciele a identifikovať kroky potrebné na ich dosiahnutie. 
• Musíme zistiť, ako peniaze ovplyvňujú naše ciele a začať plánovať, ako dokážeme získať 
peniaze potrebné na dosiahnutie našich cieľov. 
 
Potrebné materiály 
• Hárok Kruh tvorivosti pre každého účastníka. 
• Pyramída produktivity pre každého účastníka. Môžete ju účastníkom ukázať alebo 
premietnuť. 
• Lepiace papieriky alebo malé kúsky papiera pre každého účastníka na aktivitu Pyramída 
produktivity. 
 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 
• Kruh tvorivosti je účinná metóda, ktorá je veľmi užitočná pri plánovaní. Môže byť pre vás 
jednoduchšie viesť túto aktivitu, ak si ju najprv vyskúšate pri stanovovaní vlastných cieľov. 
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• Pyramída produktivity je nástroj na zadelenie si času, ktorý vytvoril Hyrum Smith. Je to 
veľmi praktický nástroj, ktorý pomáha ľuďom naučiť sa určovať si priority vo svojich 
úlohách. Je to jedna zo základných zručností, ktorá je nevyhnutná na zlepšenie 
podnikateľských schopností na nasledujúcich stretnutiach. 
 

 
SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: ODKLADANIE A PREKÁŽKY 
10 - 15 min. 
 
Metóda 
1. Položte účastníkom nasledujúce otázky:  
• Čo z toho, čo ste mali v úmysle urobiť, ste minulý týždeň neurobili? Čo vám v tom bránilo? 
• Čo z toho, čo ste mali  v úmysle urobiť, ste minulý týždeň neurobili? Čo vám v tom 
prekážalo? Sú vo vašich zoznamoch nejaké spoločné veci? Toto sú veci, ktoré odkladáme. 
2. Vysvetlite, že prekážky môžu byť emocionálne, kognitívne alebo duchovné. 
• Emocionálne prekážky môžu byť veci, ktoré sa vám nepáčia, hnevajú vás alebo sa ich bojíte. 
• Kognitívne prekážky môžu nastať, keď vám chýbajú informácie,  ako, kde alebo kedy niečo 
urobiť. 
• Duchovné prekážky môžu nastať, keď neveríte, že je niečo dôležité urobiť, alebo je to v 
rozpore s vaším názorom alebo vierou. 
3. Spýtajt
e sa mladých ľudí, s akými prekážkami najviac zápasia. Zhromaždite s nimi niekoľko 
možných riešení, ako prekonať prekážky. 
 

 
PODROBNE PRESKÚMAJTE A 
KONAJTE 
PYRAMÍDA PRODUKTIVITY 
25 - 30 min. 
 
Metóda 
1. Spýtajte sa účastníkov, či existujú v ich živote nejaké oblasti, v ktorých dokážu dobre 
narábať s časom. Prečo je to tak? Čo im pomáha robiť veci načas? Podeľte sa o úspešné 
príbehy! Ak si nedokážete spomenúť na žiadne pozitívne príklady - poobzerajte sa dookola: 
poznáte niekoho, kto je efektívny v manažovaní svojho času? 
2. Ukážte účastníkom nasledujúci obrázok pyramídy produktivity. Môžete ju premietnuť na 
stenu alebo ju nakresliť na flipchartový papier na tabuli. 
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Mať rodinu ako 
základná hodnota 

Dlhodobý 
cieľ: stabilné 
zamestnanie a 
dobrý plat 

Strednodobý 
cieľ: získať 
certifikát / 
osvedčenie 

PYRAMÍDA PRODUKTIVITY* 
	  
	  

	  
*Hyrum	  Smith	  

	  
3. Vysvetlite im na príklade, ako vaše základné hodnoty určujú vaše ciele. Zoberme si príklad: 
vašou hlavnou hodnotou je mať veľkú rodinu, keď budete dospelí. Ak chcete mať veľkú 
rodinu, potrebujete stabilné zamestnanie s primeranou mzdou. Vaším strednodobým cieľom 
bude získať dobré zamestnanie s primerane veľkým platom, takže potrebujete mať nejaké 
osvedčenie. Aby ste mohli v krátkom čase ukončiť štúdium, musíte úspešne zložiť skúšky. 
Takže na úrovni svojich každodenných aktivít potrebujete zajtra odovzdať zadanie. 
 
CVIČENIE: 
NAKRESLITE SI VLASTNÚ PYRAMÍDU PRODUKTIVITY! 
Identifikujte svoju základnú hodnotu - a pripojte k nej svoje každodenné aktivity! 
Čo by ste mali urobiť, aby ste dosiahli svoj cieľ? 
 
Príklad: 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Krátkodobý 
cieľ: úspešne 
zložiť skúšky 

Každodenná 
aktivita: 

odovzdať 
zadanie 
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Sprievodné otázky po aktivite 
• Vysvetlite, aké dôležité je poznať svoje základné hodnoty a pravidelne si pripomínať, prečo 
robíme to, čo robíme. Preskúmajte svoje základné hodnoty. Konáte na základe svojich 
základných hodnôt, aj keď si toho nie ste vedomí. 
• Spýtajte sa sami seba, čo je vo vašom živote najdôležitejšie. Každú odpoveď napíšte na hárok 
papiera alebo lepiaci papierik 
• Poukladajte papieriky s hodnotami na kôpku a jednu po druhej si ich prezrite a spýtajte sa 
sami seba: Prečo je to pre mňa také dôležité? Keď nájdete pod touto hodnotou nejakú hlbšiu 
hodnotu, napíšte ju na samostatný hárok papiera. 
• Pokračuje v procese, až kým nebudete odpovedať len: „je to jednoducho tak“. Na hlbšej 
úrovni sa nachádzajú vaše základné hodnoty. 
• Ľudia majú zvyčajne 2 až 5 základných hodnôt. Koľko ich máte na konci tohto procesu vy? 
Pokúste sa usporiadať ich do poradia: ktorá z nich je najdôležitejšia? 
 
 
 
KRUH TVORIVOSTI 
Metóda 
10 - 15 minút 

1. Dajte každému účastníkovi kópiu hárku s aktivitou Kruh tvorivosti (prípadne Kruh tvorivosti 
nakreslite na flipchart alebo na tabuľu, aby si ho účastníci mohli odkresliť) a pero. 
 
MANAŽOVANIE PROJEKTOV: KRUH TVORIVOSTI 
	  

	  
	  
Spýtajte sa účastníkov, kadiaľ by chceli vstúpiť do kruhu tvorivosti. 
2. Vysvetlite účastníkom špirálovitý spôsob plánovania: Kruh tvorivosti nás učí neplánovať 
lineárne. 
• Začnite overením reality: Kde sa teraz nachádzate?  
• Prejdite k vízii. Čo chcete zmeniť? Aký by bol ideálny stav? Predstavte si, ako bude vyzerať 
výsledok vašej činnosti. Vízia je zvyčajne sformulovaná v prítomnom čase, keďže už je 
vytvorená. Spýtajte sa sami seba na svoju motiváciu: prečo to chcem urobiť? 



31 

 

Vrchol hory je vaša vízia 

Cesta je 
vaše poslanie 

Začínate tu: realita 

Časovo ohraničené (Time-bound) T 

rozumné (Reasonable) R 

dosiahnutešné (Achievable) A 

merateľné (Measurable) M 

špecifické (Specific) S 

• Ďalším krokom je poslanie: ide o to, ako chcete dosiahnuť svoj sen. Touto metódou si 
vyberiete, ako dosiahnete svoje ciele. 
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Keď si vyberiete, akou cestou sa vyberiete na vrchol hory, ktorú chcete zdolať, musíte si 
stanoviť ciele. Vaše ciele by mali zodpovedať súčasne piatim kritériám - táto metóda sa nazýva 
metóda SMART. 

	  
	  

STANOVENIE	  SMART	  CIEĽOV	  
	  

	  
	  
Mali by ste si overiť, či sú vaše ciele dostatočne špecifické a konkrétne, či sú merateľné, aby 
ste vedeli, keď ich dosiahnete, či sú dosiahnuteľné vychádzajúc z vašej súčasnej reality; či má 
pre vás zmysel, aby ste sa ich snažili dosiahnuť. Stanovte si aj konečný termín na ich 
dosiahnutie a časový harmonogram. Pripomeňte účastníkom, že rozdiel medzi snom a cieľom 
spočíva v tom, že cieľ by mal byť SMART! 
• Po stanovení cieľov budete potrebovať plán. Opýtajte sa sami seba: Kto čo urobí? Kto sú 
členovia vášho tímu, ktorých môžete zapojiť? Vytvorte si podrobný plán na dosiahnutie svojich 
cieľov pomocou míľnikov. 
• Ďalšou fázou je uskutočnenie, vtedy je vašou úlohou „kráčať po ceste, ktorú ste si predtým 
vytýčili". 
• Po uskutočnení získate výsledky a musíte skontrolovať, kde sa nachádzate: vyhodnotiť 
stanovený proces kontrolou vašich SMART cieľov a míľnikov. 
• Zhrňte vaše kľúčové zistenia a skontrolujte, či ste dosiahli vytýčenú víziu. Môžete 
skontrolovať vašu novú realitu: ste spokojní s výsledkami? Ak áno - znamená to, že sa vám to 
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podarilo, splnili ste plán. Odlišujú sa dosiahnuté výsledky v niečom od vašej vízie? Potom 
skontrolujete, čo vám nevyšlo - a urobíte korekcie v procese pomocou nového kruhu tvorivosti. 
3. Povedzte účastníkom, aby si vyskúšali metódu Kruh tvorivosti s nejakým menším cieľom. 
Povzbuďte ich, aby postupovali pozorne. 
4. Po určitom čase ich požiadajte, aby sa podelili o svoje kľúčové zistenia. 
• Čo znamená stanoviť si „realistický“ cieľ? 
• Aké kroky môžete podniknúť okamžite, aby ste dosiahli váš cieľ? 
5. Venujte tejto činnosti 10 minút a potom strávte približne päť minút skúmaním kľúčových 
poznatkov zo stretnutia: 
• Cieľ je niečo, čo dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť v práci, vzdelaní, zdraví alebo v rodine. 
• Sny sú tiež dôležité. Sny sú skôr ako fantázie, ktoré sa pravdepodobne nenaplnia. 
• Na dosiahnutie našich cieľov je potrebné starostlivé plánovanie. Musíme si stanoviť 
realistické ciele a identifikovať kroky potrebné na ich dosiahnutie. 
 

REFLEXIA 
Metóda 
10 - 15 min. 
1. Zozbierajte hlavné zistenia z tohto stretnutia, to, čo ste sa dozvedeli o dobrom časovom 
manažmente, odkladaní povinností a prokrastinácii. 
2. Môžete účastníkom premietnuť TED prednášku od Tima Urbana o povahe prokrastinácie. 
Prednáška je k dispozícii online tu: 
https://www.ted.com/talks/tim_urban_inside_the_mind_of_a_mas ter_procrastinator, môžete 
využiť titulky v rôznych jazykoch. 
3. Pripomeňte účastníkom, že ak niečo nemá časový rámec, zostane to snom a nebude sa to dať 
dosiahnuť. 
4. Skúsme si to: vytvorte plán svojich cieľov na základe toho, čo ste sa na tomto stretnutí 
dozvedeli. 
5. Určite si poradie dôležitosti svojich cieľov: čo je súrne, čo je dôležité, no nie je súrne, na čo 
máte čas. 
 
 
 
    

   

SÚRNE NIE SÚRNE 
 

 
6. Pripravte si zoznam svojich plánov do blízkej budúcnosti. Stanovte si minimálne 7 cieľov. 

Skontrolujte, či sú vaše ciele SMART. 
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1.7 MOJA KARIÉRA 
 
„Život je dôležitejší ako živobytie“. Vo veku 15 rokov sme oficiálne uznaní za súčasť 
pracovnej sily. Toto stretnutie pomôže účastníkom zamyslieť sa nad rôznymi možnosťami, ako 
si môžu nájsť prácu a nad tým, ako si nájsť vysnívanú prácu. 
 
 
CIEĽ VZDELÁVANIA 
V závere tohto stretnutia dokážu účastníci: 
• identifikovať dostupné pracovné príležitosti vo svojej komunite, ako aj svoje vysnívané 
pracovné miesta v budúcnosti, 
• pochopiť, ako im skúsenosti, zručnosti a záujmy môžu pomôcť nájsť si uspokojivú prácu. 
 
 
DÔLEŽITÉ POZNATKY 
• Je prirodzené, že niektoré pracovné miesta budú zodpovedať našim cieľom, hodnotám a 
zručnostiam, zatiaľ čo iné nie. Aj keď môže byť ťažké nájsť si dobrú prácu, existuje veľa 
spôsobov, ako hľadať pracovné príležitosti a ako k nim získať prístup. 
• Pri hľadaní zamestnania nejde o súťaž, ale skôr o umenie spájať potreby uchádzačov o 
zamestnanie s poskytovateľmi zamestnania. 
• Byť zamestnancom nie je cesta pre každého. Niektorí ľudia uprednostňujú podnikanie alebo 
po určitom čase praxe pozíciu manažéra či riadiaceho pracovníka. 
 
 
Potrebné materiály  
• Štartér: lopta. 
• Flipchartový papier alebo otázky na prijímací pohovor vytlačené na papieri. 
• Reflexia: tri značky: „Zamestnanec“, „Manažér“ a „Podnikateľ“. 
 
 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 
• Pre mladých ľudí vo veku od 14 do 18 rokov je obzvlášť užitočné dozvedieť sa, ktoré profesie 
sú populárne a poskytujú primeranú mzdu a v ktorých odvetviach je v ich regióne problém 
nájsť si prácu. 

• Ak je to možné, prizvite na toto stretnutie odborníka na kariérne poradenstvo a prispôsobte 
obsah stretnutia podľa jeho odporúčaní. 
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SKÚMAŤ A PREMÝŠĽAŤ 
ŠTARTÉR: KARIÉRNA LOPTA 
10 - 15 min. 
 
Metóda 
1. Na flipchart nakreslite dva stĺpce - jeden s nadpisom „vysnívané zamestnanie“ a druhý s 
nadpisom „bežné zamestnanie". Požiadajte dvoch dobrovoľníkov, aby sa postavili k flipchartu 
a zaznamenávali odpovede. 
2. Požiadajte ostatných účastníkov, aby vytvorili kruh a zahrali sa hru Odpovedz lopte (ak je 
skupina príliš veľká, požiadajte ich, aby vytvorili niekoľko kruhov). 
3. Povedzte účastníkom, že ten, kto má loptu ju niekomu hodí a vykríkne buď „práca snov“ 
alebo „obyčajná práca“. Účastník, ktorý chytí loptu, povie jedno zo svojich vysnívaných 
povolaní alebo povolanie, ktoré je bežné medzi mladými ľuďmi v danej komunite. 
4. Dobrovoľníci potom zapíšu odpovede na flipchart. 
5. Po piatich minútach zhromaždite všetkých pri flipcharte, prezrite si uvedené slová a spoločne 
čiarami spojte podobné povolania, ktoré sú napísané v dvoch odlišných stĺpcoch grafu. 
6. Diskutujte o zoznamoch a použite nasledujúce pokyny ako návod: 
• Aké rozdiely ste si všimli medzi svojimi vysnívanými povolaniami a bežnými zamestnaniami vo 
vašej komunite? Aké sú dôvody podobností a rozdielov? 
• Sú nejaké bežné zamestnania, získanie ktorých by mohlo byť prvým krokom k získaniu vášho 
vysnívaného povolania? 
 

 
 
PODROBNE PRESKÚMAJTE A 
KONAJTE  
MOŽNOSŤ 1: PRÁCA MOJICH SNOV 
25 - 30 min. 
 
Metóda 
1. Požiadajte účastníkov, aby vytvorili päťčlenné skupiny. 
2. Každej skupine rozdajte papier a perá a nechajte účastníkov, aby na ne každý jednotlivo 
zapísali svoje vysnívané povolania. 
3. Požiadajte skupiny, aby pracovali spoločne a ku každému zamestaniu napísali aj niekoľko 
výziev, ktoré dané zamestnanie so sebou prináša.  
4. Potom požiadajte skupiny, aby napísali zoznam niekoľkých výhod a nevýhod takéhoto 
zamestnania. Tu vám ponúkame niekoľko tém, ktoré je potrebné zvážiť: 
• Vyžaduje si dané zamestnanie fyzickú aktivitu alebo nie? 
• Koľko času je potrebné tráviť na pracovisku? 

• Je ľahké udržať si popri tejto profesii vzťahy? 
•  Je ľahké nájsť si prácu v tomto odvetví? 

• Je táto pracovná pozícia dobre platená? 
• Je dané povolanie rešpektované v spoločnosti? Je prospešné pre celú komunitu? 
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5. Nechajte každú skupinu odprezentovať svoju prácu ostatným účastníkom a povzbudzujte 
diskusiu o týchto otázkach: 
• Chýbajú nejaké výzvy, výhody alebo nevýhody? 
• Aké sú potenciálne riešenia problémov? 
6. Ak máte dostatok času, povzbuďte všetkých účastníkov, aby vymenovali päť krokov, ktoré 
môžu podniknúť v nasledujúcich 12 mesiacoch na prekonanie niektorých problémov, čo im 
nakoniec môže pomôcť získať vysnívané zamesntanie. 
 
 
MOŽNOSŤ 2: PRACOVNÉ POHOVORY 
25 - 30 min. 
 
Metóda 
1. Požiadajte účastníkov, aby vytvorili dvojice a dajte každej dvojici papier a perá. Každý pár 
by si potom mal zvoliť dve zamestnania, ktoré využije na precvičenie svojich zručností pri 
pracovnom pohovore. Dvojice si potom vyberú, ktoré zamestnanie použijú ako prvé, pričom 
jeden z dvojice bude hrať uchádzača o zamestnanie a druhý z dvojice bude hrať 
zamestnávateľa. 
2. Rozdajte dvojiciam otázky na pohovor. Nižšie uvedené otázky môžete buď vytlačiť, alebo 
ich napísať na flipchartový papier. Dajte všetkým účastníkom tri minúty, aby sa v tichosti 
pripravili na pracovný pohovor. Zamestnávatelia by sa mali zamyslieť nad otázkami, ktoré by 
im pomohli nájsť najlepšieho uchádzača o danú prácu. Uchádzači o zamestnanie by si mali 
premyslieť, ktoré z ich skúseností, zručností a hodnôt ich robia vhodnými kandidátmi na danú 
prácu. Medzi bežné témy pri príprave otázok  patria: 
• Prečo sa zaujímate o túto prácu? 
• Aké sú vaše tri silné a tri slabé stránky? 
• V čom bude pre zamestnávateľa prospešné, že tu budete pracovať? 
• Uveďte príklad situácie, kedy sa vám podarilo vyriešiť nejaký problém. 
• Uveďte príklad, kedy ste zlyhali a ako ste riešili túto situáciu. 
• Čo uprednostňujete: prácu v tíme alebo individuálnu prácu? Uveďte príklady. 
3. Každá dvojica by potom mala stráviť pohovorom päť až desať minút. 
4. Potom dvojice zastavte a povedzte im, nech prejdú k ďalšiemu zamestnaniu a vymenia si 
úlohy. Každý pár by mal zopakovať vyššie uvedené kroky. 
5. Po cvičení diskutujte v skupine o tom, čo bolo na cvičení náročné a čo sa účastníci naučili. V 
prípade potreby použite nasledujúce usmerňujúce otázky: 
• Ktoré otázky boli pre vás najťažšie? 
• Ktoré odpovede boli najpresvedčivejšie? 
• Je pre zamestnávateľa ľahké v priebehu jedného rozhovoru zistiť, či sa niekto na danú prácu 
hodí? Prečo? Prečo nie? 
• Ako by ste sa mohli pripraviť na pracovný pohovor, aby ste boli úspešnejší? 
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REFLEXIA 
10 - 15 min. 
 
Metóda 
1.   Použite techniku Hlasovania nohami a umiestnite na steny alebo na stoličky v triede tri 
značky. Vysvetlite význam každého pojmu a požiadajte každého, aby prešiel na značku, ktorá 
opisuje preňho ideálny druh práce. 
• Zamestnanec: Pracuje pre niekoho iného, má zvyčajne menšiu zodpovednosť aj menej stresu 
a nemusí riadiť ostatných. 
• Manažér/vedúci pracovník: Pracuje pre niekoho iného a zodpovedá za riadenie konkrétnej 
pracovnej oblasti vrátane zamestnancov, ktorí pracujú v tejto oblasti. 
• Podnikateľ: Vytvára a riadi celý podnik. Podnik môže, ale nemusí mať zamestnancov. 
Podnikateľ má pod kontrolou svoju ideu a podnikanie, musí však aj riskovať a nemá  
garantovanú mzdu. 
2. Požiadajte účastníkov z každej skupiny, aby vysvetlili svoj výber a podporte diskusiu o 

výhodách a výzvach každého typu pracovnej pozície. 
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PRÁVA A 
POVINNOSTI 

 
CIELE MODULU 

Po preštudovaní tohto modulu dokážu účastníci: 
 
• využiť kritické myslenie a porozumieť multikultúrnym charakteristikám 
spoločnosti a tomu, ako ich prežívajú mladí ľudia, tomu ako vznikajú 
problémy a ako ich možno riešiť, 
• využiť kritické myslenie na dekonštrukciu sociálnych konštruktov a reflexiu 
určitých správaní a presvedčení v spoločnosti, 
• uplatňovať svoje práva a práva ostatných rozvíjaním nápadov na založenie 
sociálnych alebo finančných podnikov. 
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Aflateen je založený na Dohovore OSN o právach dieťaťa z roku 1990*, ktorý identifikuje 
štyri súbory vzájomne prepojených práv (právo na prežitie, rozvoj, ochranu a účasť). Aj keď 
sa všetkým právam v Dohovore priznáva rovnaký význam, všeobecne sa uznáva, že „právo na 
účasť“ (články 12 - 17) je obzvlášť dôležité, pretože posilňuje deti a zabezpečuje, aby boli ich 
názory vypočuté, najmä v spoločnosti dospelých. To isté platí pre mladých ľudí, ktorí sú 
dobre informovaní, organizovaní a vedia, ako získať prístup k informáciám a zdieľať ich. 
Zoznámenie sa s ich právami im okrem toho pomáha pochopiť problémy ostatných, ktorým 
sú ich práva odopierané. Participácia je právo, nie odmena. Preto Aflateen podporuje 
zážitkové vzdelávanie, v ktorom mladí ľudia môžu slobodne predstaviť svoje názory a 
vyjadrovať sa. V tomto module sú dve všeobecné témy. Po prvé, účastníci preskúmajú, ako sa 
ich práva a povinnosti prejavujú prostredníctvom rôznych interakcií v spoločnosti. 
Zdôrazníme multikultúrnu povahu ľudí v ich okolí a to, že  rozmanitosť so sebou prináša 
pozitívne aj negatívne prejavy. Rozdiely sú často zdrojom marginalizácie a diskriminácie. Po 
druhé, vyzveme účastníkov, aby sa zamysleli nad presvedčeniami, ktoré im niekto odovzdal 
(napr. ohľadom rodu, pojmu krásy a vzťahu ľudí k Zemi). Dôležitým poznatkom, ktorý 
musíme účastníkom zdôrazniť, je, že bez ohľadu na to, či vykonávame svoje povinnosti alebo 
nie, musíme mať možnosť využívať svoje práva. Človek sa však musí tiež naučiť 
zodpovednosti a dobrému občianstvu. Pomôžte im nielen pri uplatňovaní ich práv, ale aj pri 
plnení povinností voči sebe samým, svojej rodine, komunite a životnému prostrediu. 
Nadobudnutý zmysel pre zodpovednosť im neskôr pomôže usmerniť ich rozhodnutia 
ohľadom zakladania vlastných sociálnych alebo finančných podnikov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Hoci Dohovor o právach dieťaťa bol vypracovaný v roku 1989, vstúpil do platnosti ako zmluva až v roku 1990. 
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POZNÁM SVOJE PRÁVA 
 
Aby sme mohli žiť vo svete, ktorý je férový a spravodlivý, každý mladý človek má na základe 
Dohovoru OSN o právach dieťaťa (UNCRC) svoje práva. V Dohovore je uvedených 43 práv 
rozdelených do štyroch pilierov: právo na prežitie, právo na rozvoj, právo na ochranu a právo 
na účasť. Jednotlivci a inštitúcie (vlády, mimovládne organizácie, rodičia a opatrovníci) sú 
nositeľmi povinností a sú zodpovední za zabezpečenie podpory a ochrany týchto práv. Práva 
sa porušujú, ak dôjde k popieraniu základných potrieb a ak dôjde k diskriminácii na základe 
etnicity, schopností, náboženstva a pohlavia. Je na zodpovedných, ale aj na mladých ľuďoch, 
aby sa postavili proti porušovaniu ich práv. Práva na účasť (články 12 - 17) sú obzvlášť 
dôležité, pretože umožňujú realizáciu ďalších kľúčových práv. Mladí ľudia, ktorí sa dokážu 
sebavedome vyjadriť, sa dokážu obrániť najlepšie. Vyžaduje si to, aby boli dobre 
informovaní, zorganizovaní a vedeli sa dostať k informáciám a zdieľať ich. Toto stretnutie 
predstavuje účastníkom práva mladých ľudí, povinnosti, ktoré sa s týmito právami spájajú, a 
stanovuje spôsoby, ako môžu mladí ľudia zastávať svoje práva a byť schopní dosiahnuť 
zmeny vo svojich komunitách. 

	  
 
CIEĽ VZDELÁVANIA 
Na konci tohto tohto stretnutia dokážu účastníci: 
• identifikovať rôzne práva a povinnosti s nimi spojené, 
• identifikovať jednotlivcov a inštitúcie, ktoré zodpovedajú za zabezpečenie ochrany práv, 
• ustanoviť spôsoby, ako sa mladí ľudia môžu stať aktívnymi účastníkmi pri zabezpečovaní 
podpory práv. 
 
 
DÔLEŽITÉ POZNATKY 
• Všetci máme nárok na svoje práva a každé právo má k nemu prislúchajúce povinnosti. 
• Poznanie našich práv a zodpovedností nám pomôže postaviť sa za naše práva, rešpektovať 

práva ostatných a podieľať sa na presadzovaní práv. 
 
Potrebné materiály 
• Štartér: Karty potrieb a želaní; Dohovor OSN o právach dieťaťa; Tabuľka potrieb a želaní. 
• Hárok Práva a povinnosti.  
 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 
 
• Účastníci programu Aflateen patria medzi staršie deti, preto by ste si ako facilitátori mali 
uvedomiť, že by ste ich mali poučiť o regionálnych chartách mládeže. 
• Pred stretnutím si pripravte karty potrieb a želaní a postrihajte ich na kartičky. Vytvorte 
niekoľko sád, aby ste ich mali dostatok pre každú skupinu. 
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• Uistite sa, že máte dostatok kópií zoznamu práv a povinností pre každého účastníka. 
 

SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: HRA ŽELANIA A POTREBY 
Účastníci sa zoznámia so svojimi právami vďaka tomu, že sa zamyslia nad rozdielmi medzi 
želaním a potrebou. Uvidia, že práva sú v zásade "potrebami“. 
Metóda 
10 - 15 min. 
1. Použite 20 kariet Potrieb a želaní. Vedľa každej potreby a želania v tabuľke je uvedený 
príslušný článok Dohovoru OSN o právach dieťaťa. 
2. Požiadajte účastníkov, aby vytvorili štvorčlenné skupiny a každej skupine dajte sadu kariet. 
3. Nechajte skupiny rozdeliť karty do troch kategórií: najdôležitejšie, dôležité a menej 
dôležité. Upozornite ich, že kategória najdôležitejších môže obsahovať iba šesť kariet. 
4. Umožnite každej skupine, aby sa podelila o svoje zistenia so zvyškom účastníkov a 
nechajte ich diskutovať o tom, ktorých šesť práv je najdôležitejších pre skupinu ako celok. 
5. Požiadajte tiež všetkých účastníkov, aby prediskutovali, či sa dodržiava a chráni týchto šesť 
práv pre všetkých mladých ľudí. 
6. Potom diskutujte o pojmoch „potreby“ a „želania“ a rozdieloch medzi nimi. 
7. Požiadajte účastníkov, aby opäť pracovali v malých skupinách, ale aby tentoraz rozdelili 
karty do kategórií „želaní“ a „potrieb“. 
8. Požiadajte každú skupinu, aby predstavila  spôsob, akým rozdelila karty. 
9. Vysvetlite, že potreby mladých ľudí by sme mali uspokojovať, pretože sa pri väčšine z nich 
spoliehajú na dospelých a nedokážu si ich sami zabezpečiť. 
 
 
 

PODROBNE PRESKÚMAJTE A 
KONAJTE 
IDENTIFIKÁCIA PRÁV A POVINNOSTÍ 
 
Účastníci sa dozvedia, že hoci práva im zaručujú určité slobody, je dôležité poznať a 
rešpektovať povinnosti zodpovedajúce  jednotlivým právam. 
 
Metóda 
25 - 30 min. 
1. Poskytnite každému účastníkovi kópiu zoznamu práv a povinností 
2. Požiadajte účastníkov, aby si posadali do malých skupín po štyroch (s inými ľuďmi než s 
ktorými pracovali v prvej aktivite) a aby si v rámci svojich skupín prečítali zoznam práv a 
povinností s tým, že každé právo má k nemu prislúchajúcu povinnosť. 
3. Požiadajte účastníkov, aby diskutovali o tejto otázke s členmi svojej skupiny: Prečo je 
dôležité prevziať zodpovednosť? (Odpovede by mali zdôrazňovať následky, ako napríklad: 
ľudia sa nebudú o seba navzájom zaujímať, iní ľudia by mohli prísť o svoje práva, nebudem 
môcť naplno využiť svoje práva atď.) 
4. Pripomeňte im „Potreby“ v štartovacej aktivite a požiadajte ich, aby hovorili o dôležitosti 
zabezpečenia toho, aby mladí ľudia neboli zbavení svojich konkrétnych práv (napríklad: 
ochrana pred diskrimináciou, možnosť vyjadriť svoj názor, vzdelanie, atď.) 
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5. Potom požiadajte skupiny, aby prediskutovali, ako môžu zabezpečiť, aby nedochádzalo k 
porušovaniu práv. 
 

REFLEXIA 
10 - 15 min. 
Metóda 
1. Rozdajte účastníkom detskú verziu Dohovoru OSN o právach dieťaťa, spolu si prečítajte 
jednotlivé články a položte účastníkom nasledujúce otázky: 
• Do ktorého piliera by ste zaradili tento článok? 
• Kde môžete vyhľadať pomoc, ak je toto právo porušené? 
2. Veďte diskusiu, v ktorej sa účastníci spoločne podelia o to, čo sa naučili na tomto stretnutí. 
Môžete im položiť nasledujúce otázky: 
• Aké sú kľúčové práva a povinnosti? 
• Kto je zodpovedný za zabezpečenie ochrany práv mladých ľudí? 
• Ako môžu mladí ľudia chrániť svoje práva a práva ostatných? 

3. Pripomeňte im, že cieľom bolo stanoviť kľúčové práva a uznať, že presadzovanie práv 
všetkých mladých ľudí je dôležitou súčasťou práce nositeľa zmeny a prispieva k vytvoreniu 
férovej a spravodlivej spoločnosti. 
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ZDRAVOTNÁ 
STAROSTLIVOSŤ 

 
 
 
 
 
 

BICYKEL 

 
 
 
 
 

MOŽNOSŤ 
PODELIŤ SA O 
SVOJ NÁZOR 

 
 
 
 
 

PENIAZE NA 
MÍŇANIE 

 
 
 
 
 
 

ČISTÁ VODA 

 
 
 
 
 
 

VLASTNÁ IZBA 

 
 
 
 
 

POČÍTAČ 

 
 
 
 
 
SPRAVODLIVÉ 
ZAOBCHÁDZANIE A 
NEDISKRIMINÁCIA 

KARTY PRIANÍ A POTRIEB * 
 

 

 

 

 
 

* Zdroj UNICEF UK 
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DOHOVOR OSN O PRÁVACH DIEŤAŤA (UNCRC) 
	  

„Práva“ sú veci, ku ktorým by každé dieťa malo mať prístup alebo by malo mať možnosť ich 
robiť. Všetky deti majú rovnaké práva. Tieto práva sú uvedené v Dohovore OSN o právach 
dieťaťa. Takmer všetky krajiny tieto práva odsúhlasili. Všetky práva sú navzájom prepojené a 
všetky sú rovnako dôležité. Niekedy musíme premýšľať o právach, pokiaľ ide o to, čo je pre deti 
v danej situácii najlepšie a čo je rozhodujúce pre ich život a ochranu. Ako dieťa rastie, získava 
väčšiu zodpovednosť za svoje voľby a uplatňovanie svojich práv. 
 
 
 

 
ČLÁNOK 1 
Každý človek do 18 rokov života má 
všetky práva uvedené v tomto dohovore. 
 
ČLÁNOK 2 
Tieto práva máš bez ohl'adu na to, kto si, 
kto sú tvoji rodičia, akú máš farbu pleti, 
akého si pohlavia či vierovyznania, čo si 
myslíš, akým jazykom hovoríš, či si 
telesne alebo inak znevýhodnený/á, alebo 
či si bohatý/á alebo chudobný/á. So 
žiadnym dieťaťom by sa za žiadnych 
okolností nemalo zaobchádzať 
nespravodlivo. 
 
ČLÁNOK 3 
Dospelí musia robiť vo vzťahu k deťom 
len to, čo je pre ne najlepšie. Keď sa 
dospelí rozhodujú, mali by premýšľať o 
tom, ako ich rozhodnutia ovplyvnia deti. 
 
ČLÁNOK 4 
Vláda je zodpovedná za zabezpečenie 
ochrany tvojich práv. Musí pomôcť vašej 
rodine chrániť vaše práva a vytvoriť také 
prostredie, v ktorom môžeš rásť a naplniť 
tvoj potenciál. 
 
ČLÁNOK 5 
Tvoja rodina je zodpovedná za to, aby ti 
pomohla naučiť sa uplatňovať tvoje práva 
a zabezpečila, že tvoje práva budú 
dodržané. 
 
ČLÁNOK 6 
Máš právo na život a právo rozvíjať sa 
tak,  aby si naplno využil/a tvoj potenciál. 
 
ČLÁNOK 7 
Máš právo na registráciu tvojho mena, na 
štátnu príslušnosť (patriť do nejakej 
krajiny) a na rodinné zväzky.  
 

ČLÁNOK 8 
Máš právo na totožnosť -  na úradný 
záznam o tom, kto si. To ti nikto nesmie 
vziať. 
 
ČLÁNOK 9 
Máš právo žiť s tvojimi rodičmi, pokiaľ 
to nie je pre pre teba zlé. Máš právo žiť s 
rodinou, ktorá sa o teba stará. 
 
ČLÁNOK 10 
Ak ty a tvoji rodičia musíte žiť v iných 
krajinách, máš právo žiť spolu s rodičmi 
v jednej krajine.  
 
ČLÁNOK 11 
Máš právo na ochranu pred únosom. 
 
ČLÁNOK 12 
Máš právo vyjadriť tvoj názor a na to, 
aby si ho dospelí vypočuli a brali ho 
vážne. 
 
ČLÁNOK 13 
Máš právo vyhľadávať informácie a 
podeliť sa o tvoje názory s ostatnými v 
rozhovore, kresbe, písaním alebo 
akýmkoľvek iným spôsobom, pokiaľ to 
nepoškodí alebo neurazí ostatných ľudí. 
 
ČLÁNOK 14 
Máš právo zvoliť si vlastné náboženstvo a 
vieru. Tvoji rodičia by ti mali pomôcť 
rozhodnúť sa, čo je správne a čo 
nesprávne a čo je pre teba najlepšie. 
 
ČLÁNOK 15 
Máš právo vyberať si priateľov, stať sa 
členom nejakej skupiny alebo ju založiť, 
pokiaľ to nie je pre ostatných škodlivé. 
 
ČLÁNOK 16 
Máš právo na súkromie. 
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ČLÁNOK 17 
Máš právo získavať z rádia, novín, kníh, 
počítačov a iných zdrojov informácie, 
ktoré sú dôležité pre tvoje blaho. Dospelí 
by sa mali postarať o to, že informácie, 
ktoré získavaš, nie sú škodlivé a mali by ti 
pomôcť nájsť a pochopiť potrebné 
informácie. 
 
ČLÁNOK 18 
Ak je to možné, máš právo, aby ťa 
vychovávali tvoji rodičia. 
 
ČLÁNOK 19 
Máš právo na ochranu pred ubližovaním a 
zlým zaobchádzaním. Nikto ti nesmie 
ubližovať telesne ani psychicky. 
 
ČLÁNOK 20 
Máš právo na osobitnú starostlivosť a 
pomoc, ak nemôžeš žiť s tvojimi rodičmi. 
 
ČLÁNOK 21 
Máš právo na starostlivosť a ochranu, ak 
si adoptovaný/á alebo v pestúnskej 
starostlivosti. 
 
ČLÁNOK 22 
Máš právo na osobitnú ochranu a pomoc, 
ak si utečenec/utečenkyňa (ak si musel/a 
opustiť tvoj domov a žiješ v inej krajine), 
ako aj všetky ostatné práva v tomto 
Dohovore. 
 
ČLÁNOK 23 
Máš právo na špeciálne vzdelanie a 
starostlivosť, ak máš zdravotné 
znevýhodnenie, ako aj všetky ostatné 
práva v tomto Dohovore, aby si mohol/a 
žiť naplnený život. 
 
ČLÁNOK 24 
Máš právo na najlepšiu možnú zdravotnú 
starostlivosť, bezpečnú vodu na pitie, 
výživné jedlo, čisté a bezpečné prostredie 
a informácie, ktoré ti pomôžu zostať 
zdravý/á.  
 
ČLÁNOK 25 
Ak žiješ v pestúnskej starostlivosti alebo v 
iných situáciách mimo domova, máš 
právo na pravidelnú kontrolu a hodnotenie 
toho, ako sa s tebou zaobchádza a ako je o 
teba postarané. 
 

ČLÁNOK 26 
Máš právo na pomoc od vlády, ak si 
chudobný/á alebo potrebuješ pomoc. 
 
ČLÁNOK 27 
Máš právo na jedlo, oblečenie, bezpečné 
miesto na život a na uspokojenie svojich 
základných potrieb. Nemal/a by si byť 
znevýhodnený/á tak, že by si nemohol/a 
robiť veľa z vecí, ktoré môžu robiť iné 
deti. 
 
ČLÁNOK 28 
Máš právo na kvalitné vzdelanie. Mal/a 
by si mať podporu v tom, aby si chodil/a 
do školy čo najdlhšie. 
 
ČLÁNOK 29 
Vzdelanie by ti malo pomôcť využívať a 
rozvíjať tvoje talenty a schopnosti. Malo 
by ti pomôcť naučiť sa žiť spokojne, 
chrániť životné prostredie a rešpektovať 
ostatných ľudí. 
 
ČLÁNOK 30 
Máš právo praktizovať vlastnú kultúru, 
jazyk a náboženstvo - alebo akúkoľvek 
kultúru, jazyk a náboženstvo, ktoré si 
vyberieš. Menšinové a domorodé skupiny 
potrebujú osobitnú ochranu tohto práva. 
 
ČLÁNOK 31 
Máš právo hrať sa a odpočívať. 
 
ČLÁNOK 32 
Máš právo na ochranu pred prácou, ktorá 
ti škodí a je zlá pre tvoje zdravie a 
vzdelanie. Ak pracuješ, máš právo na 
bezpečnosť a spravodlivý plat. 
 
ČLÁNOK 33 
Máš právo na ochranu pred škodlivými 
drogami a pred obchodom s drogami. 
 
ČLÁNOK 34 
Máš právo na ochranu pred sexuálnym 
zneužívaním. 
 
ČLÁNOK 35 
Nikto ťa nesmie uniesť ani predať. 
 
ČLÁNOK 36 
Máš právo na ochranu pred akýmkoľvek 
zneužívaním (ak ťa niekto využíva). 
 
ČLÁNOK 37 
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Nikto ťa nesmie trestať kruto a spôsobom, 
ktorý by ti ubližoval. 
 
ČLÁNOK 38 
Máš právo na ochranu v časoch vojny. 
Deti do 15 rokov nemôžu byť v armáde 
ani sa zúčastňovať bojov. 
 
ČLÁNOK 39 
Máš právo na pomoc, ak si zranený/á 
alebo si sa stal/a obeťou zanedbávania 
alebo zlého zaobchádzania. 
 
ČLÁNOK 40 
Máš právo na právnu pomoc a spravodlivé 
zaobchádzanie v súdnom systéme, ktorý 
rešpektuje tvoje práva. 
 
ČLÁNOK 41 
Ak ti právne predpisy v tvojej krajine 
poskytujú lepšiu ochranu tvojich práv ako 
články tohto dohovoru, mali by sa tieto 
právne predpisy uplatňovať. 
 
ČLÁNOK 42 
Máš právo poznať tvoje práva! Dospelí by 
mali vedieť o týchto právach a mali by ti 
pomôcť sa o nich dozvedieť. 
 
ČLÁNKY 43 AŽ 54 
Tieto články vysvetľujú, ako sa vlády a 
medzinárodné organizácie ako UNICEF 
budú snažiť zabezpečiť, aby boli deti a ich 
práva chránené. 
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Deti majú právo na dobré 
vzdelanie... 
 

…a zodpovednosť za 
svoje štúdium a rešpekt 
k učiteľom. 

 

TABUĽKA POTRIEB A PRIANÍ 
 
 

POTREBY PRIANIA 

Čistý vzduch (článok 24 – zdravie) Ochrana pred diskrimináciou (článok 2) 

Čistá voda (článok 24 – zdravie) Bicykel 

Slušný príbytok 
(článok 27 – životný štandard) 

Módne oblečenie 

Vzdelanie (články 28 a 29) Rýchle občerstvenie 

Vyjadriť svoj názor (článok 12) Dovolenka 

Zdravotná starostlivosť (článok 24) Peniaze na utrácanie 

Výživná potrava (článok 24) Počítač 

Hra (článok 31) Mobilný telefón 

Hra (článok 31); Príležitosť praktizovať svoju 
vieru, kultúru a jazyk (článok 30) 

Televízia 

Ochrana pre zneužívaním a zanedbávaním 
(článok 19) 

Vlastná izba – luxus (článok 16 

- hoci súvisí so súkromím) 

 
 

PRÁVA A POVINNOSTI DETÍ 
 



48 

 

Deti majú právo na 
kvalitnú lekársku 
starostlivosť… 
 

…a zodpovednosť 
za starostlivosť o 
seba. 
 

 Deti majú právo byť 
brané vážne… 
 

...a zodpovednosť za 
počúvanie iných. 
 

Deti majú právo na 
bezpečný a pohodlný 
domov… 

...a zodpovednosť za 
udržiavanie poriadku a 
čistoty. 

Deti majú právo robiť 
chyby... 
 

...a zodpovednosť za to, že 
sa z nich poučia. 
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Deti majú právo na 
dobrú stravu…  
 

 

 
 
 
 
 

…a zodpovednosť za to, 
že neplytvajú 
potravinami. 

 
 
 
 
 
 

Deti majú právo byť 
hrdé na svoje dedičstvo 
a vieru… 

 

– 

…a zodpovednosť za 
rešpektovanie pôvodu a 
viery iných. 

 

 
 
 
 
 

Deti majú právo na 
osobitnú starostlivosť o 
špeciálne potreby… 

 

 
 
 
 
 

...a zodpovednosť za to, 
aby boli tými najlepšími 
ľuďmi, akými môžu byť. 

 

 
 
 
 
 

Deti majú právo byť 
milované a chránené pred 
ujmou… 

 

 
 
 
 
 

... a zodpovednosť za to, 
že ostatným preukazujú 
lásku a starostlivosť. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI DETÍ 
(POKRAČOVANIE) 
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VIEM A DOKÁŽEM: NAŠE 
RÔZNE SCHOPNOSTI 
 
Všetci máme rôzne schopnosti a obmedzenia. Naše schopnosti nám umožňujú 
dosahovať naše ciele, zatiaľ čo postoje k našim obmedzeniam sú prekážkou nášmu 
blahobytu a rovnakým príležitostiam. Ľudia s rôznymi obmedzeniami často čelia 
diskriminácii a stigmatizácii v dôsledku rôznych postojov voči nim a fyzickému 
prostrediu, ktoré nie je primerane prispôsobené ich potrebám. Je dôležité poznamenať, 
že ľudia s rôznymi obmedzeniami sú aktívnymi aktérmi vo svojom živote a v 
spoločnosti a univerzálnosť práv zaručuje presadzovanie práv všetkých ľudí. Je 
potrebné odstrániť prekážky, aby sa zabezpečilo presadzovanie a dodržiavanie práv 
všetkých ľudí. Vyžaduje si to spoluprácu nás všetkých na tom, aby boli naše komunity 
inkluzívnejšie, spravodlivejšie a férovejšie. Toto stretnutie predstaví účastníkom 
fyzické, sociálne a ekonomické obmedzenia, s ktorými sa ľudia stretávajú, s dôrazom 
na spoločenské bariéry, ktoré spôsobujú, že ľudia, ktorí majú nejaké obmedzenia, sú 
vystavení diskriminácii a majú obmedzené možnosti. Účastníci vymyslia spôsoby, ako 
tieto prekážky prekonať a zmeniť, aby sa spoločenstvá stali inkluzívnejšími a 
rešpektovali práva všetkých. 

. 
 

CIEĽ VZDELÁVANIA 
V závere tohto stretnutia dokážu účastníci: 
• identifikovať univerzálnosť silných stránok, obmedzení a rôznych schopností ľudí, 
• identifikovať výzvy, ktorým čelia ľudia s rôznymi obmedzeniami, ako aj ich silné 
stránky, 
• potvrdiť univerzálnosť práv všetkých ľudí vrátane ľudí s obmedzeniami a vymyslieť 
spôsoby, ako sa môžu mladí ľudia aktívne podieľať na riešení obmedzení a presadzovaní 
rovnakých práv pre spravodlivú a férovú spoločnosť. 
 
DÔLEŽITÉ POZNATKY 
• Všetci máme rôzne schopnosti a silné stránky. Mladý človek, ktorý má len jednu nohu, 
môže byť oveľa lepší v matematike ako najrýchlejší bežec v meste a mladý človek s 
ťažkosťami s učením môže byť oveľa lepší tanečník ako jeho sestry. Napriek tomu majú 
všetci rovnaké práva. 
• Ľudia s rôznymi obmedzeniami čelia mnohým výzvam, ktoré sú spôsobené skôr 
spoločenskými obmedzeniami, postojmi a bariérami než ich rozdielnymi schopnosťami. 
• V záujme väčšej inkluzívnosti našich spoločenstiev je dôležité, aby sme všetci spoločne 
pracovali na odstraňovaní spoločenských postojov, stigiem a bariér. 
 

 

2.2 
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Potrebné materiály 
• Štartér: Tabuľka obmedzení (pozri nižšie). 
• Kôš alebo škatuľa s predmetmi, ktoré je možné ľahko zdvihnúť a spočítať (napr. 
sladkosti, ovocie, kamienky atď.); dve alebo tri šatky (na zaviazanie očí); dva alebo tri kusy 
povrazu alebo stužky (na zviazanie rúk); Tabuľka s rôznymi bariérami. 
 

 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 
• Toto stretnutie sa zameriava na podporu univerzálnosti práv a je potrebné venovať pozornosť právam 
a povinnostiam každého aktívneho činiteľa. Začlenenie je jednou z kľúčových hodnôt Európskej únie a 
horizontálnym cieľom programu Erasmus+. 
• Je dôležité povedať účastníkom, že okrem UNCRC existuje osobitná charta s názvom Dohovor o 
právach osôb so zdravotným postihnutím (CRPD), ktorá zaručuje ich práva. 
• Štartér: uistite sa, že máte niekoľko kópií tabuľky obmedzení (pozri nižšie), aby ste pre každú 
skupinu mali pripravenú jednu kópiu. 
• Ak je to možné, pozvite na stretnutie človeka, ktorý je odborník na záležitosti týkajúce sa ľudí s 
obmedzeniami. Ako pracovník s mládežou alebo učiteľ vo formálnom vzdelávaní môžete do programu 
zapojiť zástupcov miestnych mimovládnych organizácií alebo charitatívnych organizácií a požiadať ich, 
aby spravili s účastníkmi aktivitu na scitlivovanie. 

 
 

SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: NAŠE OBMEDZENIA 
Metóda 
10 - 15 min. 
1. Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny po troch až piatich a dajte každej skupine dostatok 
papiera pre každého účastníka, hárok flipchartového papiera a perá. 
2. Požiadajte všetkých účastníkov, aby premýšľali o svojich schopnostiach a napísali tri svoje silné 
stránky a tri obmedzenia. Požiadajte každú skupinu, aby prediskutovala svoje odpovede a vytvorila 
škálu, na jednu stranu ktorej umiestni „silné stránky“ a na druhú stranu napíše "obmedzenia“.  
Rozdajte každej skupine tabuľku obmedzení (nižšie) a nechajte ich diskutovať o kategóriách 
obmedzení uvedených v tabuľke. 
3. Dajte na to účastníkom 10 minút a potom diskutujte ako skupina o našich obmedzeniach a 
silných stránkach, ako sa zdôrazňuje v skupinovej aktivite, s dôrazom na to, ako sa spoločnosť 
zameriavala na obmedzenia ľudí s postihnutím a na to, ako  rôzne postoje a bariéry porušujú práva 
ľudí s obmedzeniami. 
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POVAHA 
OBMEDZENIA 

STRUČNÝ OPIS PRÍKLAD 

fyzické Rôzne fyzické a mentálne obmedzenia. Zrakové, sluchové, fyzické, 
mentálne obmedzenie. 

ekonomické Chýbajúce/nedostatočné finančné 
prostriedky a aktíva. 

Besdomovectvo. 

kultúrne Kultúrne praktiky, ktoré 
vytvárajú bariéry pre niektoré 
kategórie ľudí v komunite. 

Manželstvá v skorom veku. 

sociálne Chýbajúca/nedostatočná starostlivosť 
rodiny/opatrovníkov. 

Osirenie. 

 
 
 

PODROBNE PRESKÚMAJTE A 
KONAJTE 
HRA NA ROVNOSŤ A SPRAVODLIVOSŤ 
Táto aktivita umožní účastníkom rozlišovať medzi rovnosťou a spravodlivosťou. Keďže 
máme rôzne sociálne, hospodárske, kultúrne a fyzické obmedzenia, „rovnosť“ môže byť 
diskriminačná. To zdôrazňuje potrebu rovnosti so „spravodlivosťou“, pri ktorej uznáme naše 
rozdiely a vytvoríme také podmienky, aby sme zohľadnili obmedzenia, ktoré vyplývajú zo 
spoločenských postojov a presvedčení týkajúcich sa rôznych schopností, pohlavia, triedy a 
kultúry. 
Hra ukazuje, ako môže byť rovnosť diskriminačná tým, že zaobchádza s ľuďmi rovnako. Ak 
požiadate účastníkov, aby diskutovali o tom, ako dosiahnuť, aby bola hra spravodlivá, treba 
nasmerovať diskusiu k potrebe zohľadniť špeciálne potreby a prispôsobiť ju tak, aby 
umožňovala rovnosť aj spravodlivosť. 
 
METÓDA 
1. Vyberte spomedzi účastníkov dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní prevziať nasledujúce úlohy 
(na každú úlohu budete potrebovať dvoch alebo troch): 
• Mať zaviazané na oči. 
• Mať zviazané ruky (niektorí vpredu, iní vzadu). 
• Vykonávať činnosť s jednou rukou vo vrecku (aby mohli používať iba svoju voľnú ruku). 
• Chodiť po kolenách (uistite sa, že je to bezpečné). 
• Vykonávať činnosť bez „obmedzení“. 
2. Požiadajte dobrovoľníkov, aby sa postavili na jednu stranu triedy a zvyšok účastníkov sa 
zhromaždí na druhej strane miestnosti a bude ich sledovať. 
3. Požiadajte dobrovoľníkov, aby si navzájom zaviazali oči/zviazali ruky. 
4. Kôš alebo škatuľu s početnými predmetmi umiestnite asi 20 metrov od skupiny 
dobrovoľníkov. 
5. Povedzte im, že keď poviete „štart“, dobrovoľníci musia prejsť ku košu/škatuli, vziať čo 
najviac predmetov a vrátiť sa čo najrýchlejšie do východiskového bodu. 
6. Až po dokončení pretekov požiadajte dobrovoľníkov, aby spočítali, koľko vecí každý z 
nich pozbieral. 
7. Potom požiadajte skupinu ako celok, aby prediskutovala tieto otázky: 
• Ako táto aktivita odrážala to, čo sa deje v skutočnom živote? Čo ste sa pri nej naučili? 
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• Aké rôzne postihnutia poznáte? Pripravte si zoznam slávnych osobností alebo historických 
postáv s rôznymi obmedzeniami a požiadajte účastníkov/pomôžte účastníkom vymenovať 
niekoľko úspešných ľudí z ich okolia alebo krajiny s rôznymi obmedzeniami. 
• Akým výzvam čelia ľudia s rôznymi obmedzeniami? 
• Ako môžeme riešiť tieto výzvy? Ako by sme mohli dosiahnuť, aby mali všetci rovnaké 
podmienky a vniesli do tejto hry spravodlivosť?  Ako by sme zaistili, aby každý dostal 
rovnakú šancu zozbierať predmety? (Poukážte na to, že predmety znamenajú rovnosť 
príležitostí vrátane vzdelania, zaobchádzania doma a v spoločnosti, ďalších rovnakých práv 
atď.) 
• Potrebuje niekto z vás špeciálnu pomoc/podporu? Pozná niekto niekoho - či už je to jeho 
rodinný príslušník, priateľ alebo niekto v komunite, kto potrebuje osobitnú pomoc/podporu? 
Na ktorých jednotlivcov alebo inštitúcie sa môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc? 
8. Ak ste na toto stretnutie pozvali odborníka, využite príležitosť a zaraďte sem priestor na 
otázky a odpovede. Môžete ho tiež požiadať, aby facilitoval diskusiu. 

 
REFLEXIA 
10 - 15 min. 
Metóda 
 
1. Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny po troch alebo štyroch a prediskutovali dva z 
nasledujúcich bodov: 
• Dve kľúčové veci, ktoré sa naučili na tomto stretnutí. 
• Aká je jedna silná stránka a jedno obmedzenie každého z členov malej skupiny? 
• Aké dve zmeny by urobili vo svojej komunite alebo škole, aby bola inkluzívnejšia a 
spravodlivejšia? 
• Aké dve veci by mohli urobiť, aby s ostatnými zaobchádzali spravodlivejšie? 
 
2. Vráťte sa v diskusii späť k širším pojmom práv a povinností a zdôraznite kľúčové poznatky 
zo stretnutia. 
• Všetci máme rôzne schopnosti a silné stránky. 
• Ľudia s rôznymi obmedzeniami čelia mnohým výzvam, ktoré sú spôsobené skôr 
spoločenskými obmedzeniami, postojmi a bariérami než ich odlišnými schopnosťami. 
• V záujme väčšej inkluzívnosti našich spoločenstiev je dôležité, aby sme všetci spoločne 
pracovali na odstraňovaní spoločenských postojov, stigiem a bariér. 
• Pozitívna diskriminácia môže mať bumerangový efekt - rovnaké príležitosti sú pre tých, ktorí 
ich nemajú, zásadné. Pozitívnou diskrimináciou je napríklad oslobodenie osôb so zdravotným 
postihnutím alebo ľudí s rôznymi obmedzeniami od povinností skladať jazykové skúšky na 
získanie osvedčenia. Dôsledkom bude, že môžu mať osvedčenie, ale budú v znevýhodnenom 
postavení na trhu práce. Rovnaká príležitosť je, keď sú k dispozícii špeciálne vzdelávacie 
nástroje pre tých, ktorí to potrebujú, aby mohli jazykovú skúšku absolvovať. Spravidla je 
jednoduchšie a lacnejšie diskriminovať pozitívne a na dosiahnutie rovnakých príležitostí je 
potrebné vynaložiť viac úsilia a energie. 



 

2.3 RODOVÉ A SOCIÁLNE 
ROLY 

„Dievčatá by mali robiť to, chlapci by mali robiť ono…“  
Všetci sa rodíme v spoločnostiach, ktoré na nás kladú očakávania v závislosti od toho, či sme 
muž alebo žena. Pohlavie hovorí o fyzických rozdieloch medzi mužmi a ženami, založených na 
ich biologických charakteristikách. Na druhej strane rod odkazuje na spoločensky naučené 
správanie a očakávania, ktoré sú spojené s príslušnosťou k niektorému pohlaviu. Sú stanovené 
kultúrou a spoločnosťou a menia sa v čase a v priebehu dejín. To, ako sa obliekame, ako sa 
správame, čo sa učíme, naše úlohy doma a zamestnania, ktoré získame, sú príkladmi toho, ako 
náš život ovplyvňuje naša rodová príslušnosť. Z historického hľadiska boli od  žien nižšie 
spoločenské očakávania. Hoci muži mali v mnohých spoločnostiach tradične vyššie postavenie 
v porovnaní so ženami, ich pohlavie na nich tiež kladie veľké spoločenské očakávania. 
Na tomto stretnutí predstavíme účastníkom pojmy rod, rodové roly a stereotypy. Účastníci 
budú mať príležitosť podeliť sa o svoje vlastné pocity a skúsenosti a vyzveme ich, aby 
spochybnili svoje rodové stereotypy a snažili sa ich prekonať. 

 
CIEĽ VZDELÁVANIA 
V závere tohto stretnutia dokážu účastníci: 
• rozlišovať medzi „pohlavím“ a „rodom“, 
• kritizovať vlastné aj spoločenské presvedčenia a stereotypy ohľadom rodových rolí v rodine a 
komunite, 
• identifikovať obmedzujúce rodové roly a to, ako ich možno zmeniť. 

 
 

DÔLEŽITÉ POZNATKY 
• Charakteristiky ženského a mužského pohlavia sú určené biologicky a fyziologicky a sú 
univerzálne. Rodová príslušnosť je na druhej strane určená spoločensky, a preto sa môže veľmi 
líšiť v závislosti od kontextu, triedy, kultúry a náboženstva. 
• Muži a ženy sú často obmedzovaní alebo podporovaní rodovými očakávaniami spoločnosti, 
ktoré nemusia nutne odrážať biologické rozdiely medzi nimi. 
• Úlohy mužov a žien sa postupom času menia. Je dôležité vzniesť námietky a zmeniť ich, 
pokiaľ obmedzujú a porušujú niečie práva.  

 
• Potrebné materiály 
• • Štartér: Lopta (alebo papier pokrčený do tvaru gule). 
• • Možnosť 1: Červené, zelené a žlté karty (semafor) (jedna sada na účastníka). 

•  
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Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 
• Aby ste účastníkom pomohli pochopiť rozdiel medzi pohlavím a rodom, neustále odkazujte 
na biologické alebo fyzické charakteristiky, ktoré možno pripísať pohlaviu, ako aj na 
spoločenské roly, ktoré prisudzujeme ľuďom na základe ich rodovej príslušnosti. 
• Štartér: Ak pracujete s veľkou skupinou, možno budete potrebovať dve lopty. 

 

SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: KTO TO POVEDAL? 
10 - 15 min. 
Metóda 
 
1. Dajte každému účastníkovi červenú, zelenú a žltú kartu (semafor). 
2. Povedzte im, že prečítate zopár vyhlásení, ktoré vyjadrujú, ako môžu ľudia vnímať seba a 
svoju úlohu v spoločnosti (pozri nižšie) a že po každom vyhlásení budú musieť zdvihnúť 
červenú kartu, ak si myslia, že sa to týka mužov ( chlapci/muži), zelenú, ak sa to týka žien 
(dievčat/žien), žltú, ak sa to môže týkať mužov aj žien. Pripomeňte účastníkom, aby sa 
rozhodovali sami a neriadili sa rozhodnutiami svojich priateľov.  
 
Vyhlásenia: 
• Neplačem. Plačú iba slabosi. 
• Musím sa cítiť pekný/á a atraktívny/a. 
• Snažím sa čo najlepšie spravovať náš domáci rozpočet. 
• Keď chcem, mám sex. 
• Milujem byť rodičom. 
• Ak nevieš variť, nikto si ťa nevezme. 
• Je dôležité byť tichý/á a úctivý/á. 
• Môžem ísť von a hrať sa kedykoľvek chcem. 
• Riadim veľkú spoločnosť/krajinu. 
• Moje rozhodnutia by sa nemali spochybňovať. 
• Môžem mať sex s mnohými partnermi. 
• Nežiadam o pomoc, nehovorím o problémoch, musím to vyriešiť sám/sama. 
• Mal/a by som byť odvážny/a. 
• Mal/a by som sa správať sexy, ale nie príliš sexy. 
• Mal/a by som byť inteligentný/á, ale nie príliš.  
• Mal/a by som byť citlivý/á a emotívny/a. 
 
3. Po každom vyhlásení požiadajte účastníkov, aby vysvetlili dôvody svojho výberu. Zoskupte 
podobné pozorovania, poznámky/postrehy a dokonca aj úplne protichodné názory na flipchart. 
4. Použite tieto skupiny pozorovaní ako základ pre diskusiu o nasledujúcich otázkach: 
• Čo ste zistili z odpovedí? Existujú nejaké veci, ktoré môže robiť muž, ale žena nie (a naopak)? 
Je to kvôli pohlaviu alebo rodovej príslušnosti? 
• Definujte pohlavie (mužské alebo ženské - na základe biologických fyzických charakteristík). 
• Definujte rod (mužský alebo ženský - kultúrne a sociálne konštruované roly, ktoré nie sú 
určené biológiou, ale vychádzajú zo spoločenskej dohody). 
• S akými obmedzeniami sa ženy stretávajú kvôli svojmu rodu? A čo muži? 
• Čo sa vám na vašej rodovej príslušnosti páči? Vyberte jednu vec, ktorú by ste radi zmenili. 
• Definujte stereotypy. Uveďte príklady. (Uveďte príklady z aktivity Štartér). 
• Ako vznikajú stereotypy? Je to niečo naučené zo školy, z médií, kostola, vlády, rodiny atď.? 



 

• Ako môžeme zmeniť rodové stereotypy a postoje obmedzujúce ľudí na základe ich rodovej 
príslušnosti? 

 
PODROBNE PRESKÚMAJTE A 
KONAJTE 
MOŽNOSŤ 1. JEJ PRÍBEH 
Ako príklad zmeny rodových rolí povzbudí táto aktivita účastníkov, aby uvažovali o tom, ako 
sa roly žien v priebehu rokov menili. 
25 - 30 min. 
Metóda 
 
1. Požiadajte účastníkov, aby vytvorili päť až sedemčlenné skupiny (ak pracujete s veľkou 
skupinou). 
2. Požiadajte ich, aby prediskutovali v rámci svojej skupiny túto otázku: 
• Kto často rozhoduje o peniazoch a zdrojoch? Prečo je to tak? 
3. Po 5 až 10 minútach si prečítajte nasledujúce štatistiky a diskutujte o nich (ak sú k dispozícii 
národné štatistiky, použite ich na ilustráciu rozdielov podľa regiónov). Môžete dokonca 
účastníkov vyzvať, aby hádali, aké percento v ich parlamente tvoria ženy a koľko si myslia, že 
žena zarába v porovnaní s mužom? 
• Ženy v politike: Od roku 1995 do roku 2012 sa priemerný počet žien na parlamentných 
pozíciách na celom svete zvýšil z 11,3% na 20,3%. V niektorých krajinách je to však stále nula 
(Vanuatu), zatiaľ čo v iných je to až 51,9% (Rwanda) * 
• Mzdy žien: Štúdia o mzdách v 43 krajinách uverejnená v roku 2012 zistila, že ženy zarábali za 
rovnakú prácu v priemere o 18,4% menej ako muži.** 
• Ženy vo vzdelávaní: V celosvetovom meradle je priemerný podiel dievčat na zápise do školy 
49,2% (základná škola), 49,2% (stredoškolské vzdelanie) a 51,9% (vysokoškolské 
vzdelanie).*** 
4. Požiadajte skupiny, aby prediskutovali tieto štatistiky a použili ako návod nasledujúce 
otázky: 
• Ukazujú tieto štatistiky pokrok smerom k vytváraniu rovnosti medzi mužmi a ženami? 
Vysvetlite svoju odpoveď. 
• Definujte stereotypy. Uveďte príklady. 
• Ako vznikajú stereotypy? Je to niečo naučené zo školy, médií, cirkvi, vlády, rodiny atď.? 
• S akými obmedzeniami sa ženy stretávajú kvôli svojej rodovej príslušnosti? A čo muži? 
• Ako môžeme zmeniť rodové stereotypy a postoje, ktoré vytvárajú obmedzenia? 
 

 
 

* Inter - Parliamentary Union accessible at www.ipu.org 
** Tijdens, K.G., Van Klaveren, M. (2012) Frozen in time: Gender pay gap unchanged for 10years. Brussels, 

ITUC 
*** World Bank accessible at database.worldbank.org 
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MOŽNOSŤ 2. HRA CESTA ŽIVOTOM 
 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov: 
• Na hranie tejto hry budete potrebovať veľký prázdny priestor, takže možno bude rozumné 
ísť von. 
• V hre Cesta životom sa nachádza 24 kariet nerovnosti v spoločnosti. Ak máte v skupine 
viac účastníkov, budete musieť niektoré z kariet okopírovať. 
• Ak je v skupine menej ako 24 účastníkov, uistite sa, že sú rozdané karty s ženskými 
rolami. 
• Vzhľadom na to, že táto téma je mimoriadne citlivá, vyžaduje si následnú dôkladnú 
diskusiu. Ak vám to ako pracovníkom s mládežou alebo učiteľom pomôže cítiť sa lepšie, 
zapojte do tejto aktivity odborníkov na danú tému. 
30 - 35 min. 
Metóda 
 
1. Spýtajte sa účastníkov: 
• Má každý v spoločnosti rovnakú moc alebo rovnaký prístup k zdrojom? Uveďte niekoľko 
príkladov. 
• Majú niektorí členovia spoločnosti výhody oproti iným? Ktorí členovia spoločnosti to sú a 
aké majú výhody? 
• Opísali by ste sami seba ako niekoho, kto má veľkú moc alebo malú moc? Prečo? 
2. Vysvetlite účastníkom, že budú hrať hru, aby preskúmali tieto otázky. Požiadajte ich, aby 
vytvorili rovný rad, pokiaľ možno na jednom konci prázdnej miestnosti alebo vonku. 
3. Teraz rozdajte každému účastníkovi jednu kartu obrázkom dole a vysvetlite, že každá 
karta predstavuje úlohu, ktorú bude musieť účastník v hre prevziať. Ich úlohy sú tajné. 
4. Prečítajte postupne jednotlivé výroky. Po každom z nich požiadajte účastníkov, aby sa 
zamysleli na rolou na svojej karte. Ak si myslia, že dané tvrdenie je pravdivé pre ich 
postavu, urobia veľký krok vpred. Ak sa domnievajú, že sa tvrdenie na ich postavu 
nevzťahuje, nehýbu sa. Ak si myslia, že tvrdenie čiastočne platí pre ich postavu, urobia malý 
krok vpred.  
 
 
Vyhlásenia z hry Cesta životom 
Mám každý deň dostatok jedla. 
Doma rozhodujem ja. 
Ak s niečím nesúhlasím, môžem to pokojne  vyjadriť.  
Mám/mal/a som prístup k základnému vzdelaniu. 
Mám/mal/a som prístup k stredoškolskému vzdelaniu.  
Mám/mal/a som prístup k vysokoškolskému vzdelaniu.  
Keď som chorý, mám prístup k zdravotnej starostlivosti. 
Ak by môj rodič/manžel/manželka zomrel/a, moje materiálne podmienky by sa nezmenili. 
Na mojom názore  v rodine záleží. 
Mám možnosť pomáhať iným ľuďom.  
Cítim sa bezpečne vo svojej komunite. 
Po zotmení môžem ísť kamkoľvek sa mi páči a cítim sa bezpečne.  
Nikdy nie som vystavený/á sexuálnemu obťažovaniu. 
Som presvedčený/á, že mám svoju budúcnosť vo svojej moci.  
Mám kontrolu nad svojím životom. 
Som váženým členom/váženou členkou svojej komunity. 
Pravdepodobne budem vystavený/á fyzickému násiliu.  
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Sex mám len vtedy, keď chcem. 
 
5. Po prečítaní posledného vyhlásenia požiadajte každého účastníka, aby zostal presne tam, 
kde sa práve nachádza. Požiadajte všetkých, aby po jednom nahlas prečítali, akú rolu mali 
napísanú na karte. 
6. Požiadajte niekoľko dobrovoľníkov, aby sa podelili o svoje pocity zo svojej roly a o to, čo 
cítili, keď sa posúvali vpred alebo ostávali stáť na mieste. 
7. Spýtajte sa účastníkov: 
• Ktorí ľudia mali tendenciu sa viac posúvať vpred? Mužské alebo ženské postavy? 
• Ktorí ľudia mali tendenciu posúvať sa najmenej? 
• Čo to hovorí o nerovnom rozložení moci v našej spoločnosti? 
8. Predostrite účastníkom, že na celom svete pretrváva nerovnováha rozloženia moci medzi 
mužmi a ženami. Opýtajte sa účastníkov, či sa to týka aj ich spoločnosti. Požiadajte ich, aby 
sa zamysleli nad tým, akými rôznymi spôsobmi sú ženy v tejto spoločnosti znevýhodnené 
oproti mužom. Opýtajte sa ich, ako do toho vstupujú tradičné rodové roly. 
9. Na záver naznačte, že jedným z dôsledkov nerovnováhy moci je skutočnosť, že ženy 
môžu byť v škole a/alebo v práci vystavené nechceným sexuálnym návrhom. Vysvetlite, že 
po zvyšok tohto stretnutia budete skúmať, kde sú ženy ohrozené a ako môžu reagovať. 

 
 
REFLEXIA 
Metóda 
15 min. 
1. Požiadajte účastníkov, aby sa v malých skupinách podelili o príbehy ľudí v ich živote, ktorí 
sa postavili voči rodovým stereotypom. 
2. Nechajte každú malú skupinu zdieľať najpútavejší príbeh s celou skupinou. 
3. Pripomeňte účastníkom, že cieľom tohto stretnutie bolo naučiť sa rozlišovať medzi pohlavím 
a rodom, ako aj identifikovať a začať spochybňovať rodové stereotypy a výzvy a obmedzenia, 
ktoré prinášajú chlapcom, dievčatám, mužom a ženám. Požiadajte niekoľko účastníkov, aby sa 
podelili o niektoré z vecí, ktoré cítia, že sa naučili. 
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KARTY ROLÍ – SPOLOČENSKÁ NEROVNOSŤ 
 
 

SLOBODNÝ 
MUŽ (35 
ROKOV) 

 
PODNIKATEĽ DOSPIEVAJÚCE 

DIEVČA Z 
RÓMSKEJ 
RODINY 

 
NEPOČUJÚCE DIEŤA 

 
HIV+ CHLAPEC 

 
HIV+ DIEVČA 

DIEŤA 
ŽIJÚCE NA 
ULICI (16 
ROKOV) 

 
SEXUÁLNA 

PRACOVNÍČKA 
 

PODNIKATEĽKA 

 
ŽENA PRACUJÚCA V MVO 

 
STARÁ ŽENA MENTÁLNE 

POSTIHNUTÝ 
CHLAPEC (17 

ROKOV) 

 
NEVIDIACI CHLAPEC SLOBODNÁ 

ŽENA (40 
ROKOV) 

 
UČITEĽKA 

HLAVA RODINY 
(ŽENA) 

DOSPIEVAJÚCE 
DIEVČA, 
KTORÉ 

VYHODILI ZO 
ŠKOLY 

DOSPIEVAJÚCE 
DIEVČA, KTORÉ 

CHODÍ NA 
STREDNÚ ŠKOLU 

DOSPIEVAJÚCE 
DIEVČA 

NASTUPUJÚCE 
NA 

UNIVERZITU 

DOSPIEVAJÚCE 
DIEVČA NA 
VOZÍČKU 

 
DOSPIEVAJÚCE DIEVČA S 

DIEŤAŤOM 
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2.4 NÁŠ JEDINÝ DOMOV 
 
 

Aby sme dokázali prežiť, všetci sme závislí od Zeme, z ktorej pochádzajú naše 
zdroje, ako sú voda, vzduch, energia a pôda. Náš spotrebný životný štýl však prispel 
k vážnym environmentálnym problémom, ktorým dnes čelíme. Mladí ľudia nesú 
bremeno environmentálnych problémov, pretože im musia čeliť a v nadchádzajúcich 
rokoch po nás zdedia ich dôsledky. Majú podstatnú úlohu v snahách zameraných na 
riešenie problémov životného prostredia a znižovanie našej uhlíkovej stopy vďaka 
využívaniu udržateľnejších foriem energie vrátane obnoviteľných zdrojov. 
Na tomto stretnutí účastníci preskúmajú, ako ich životný štýl a konanie pomáhajú 
alebo škodia našej planéte. 

 
CIELE VZDELÁVANIA 
V závere tohto stretnutia dokážu účastníci: 
• pomenovať tri environmentálne problémy v ich komunite a dokážu si priznať, 
ako k nim prispeli, 
• identifikovať spôsoby riešenia problémov, vrátane dvoch možností, ako sa môžu 
mladí ľudia zapojiť do environmentálnych záležitostí. 
 
DÔLEŽITÉ POZNATKY 
• Environmentálne problémy, ktorým čelíme, sú do značnej miery zapríčinené 
naším spotrebným životným štýlom a požiadavkami. Preto je na nás, aby sme tieto 
problémy riešili. 
• Mladí ľudia hrajú rozhodujúcu úlohu a môžu  investovať svoju energiu a nápady 
do formovania bezpečnejšej a udržateľnejšej planéty. 
 
Potrebné materiály 
• Štartér: Flipchart zobrazujúci zoznam odpadových položiek (pozri nižšie); 
fixku. 
• Reflexia: Semená rastlín. 
 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 
• Štartér: Pred stretnutím si napíšte na flipchart zoznam odpadových položiek. 
• Pre pracovníkov s mládežou aj pre učiteľov by bolo užitočné spraviť si malý 
prieskum o miestnych osvedčených postupoch a zdieľať tieto konkrétne príklady 
dobrej praxe s mladými ľuďmi. Môžete ich podporiť, aby sa o tému začali 
zaujímať,  aby zdieľali užitočné informácie a informácie o potenciálnych 
mimovládnych organizáciách či iných organizáciách, pre ktoré môžu pracovať ako 
dobrovoľníci. 
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SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: ODPAD: TRVÁ TO DLHO 
 
Táto aktivita umožňuje účastníkom dobre sa zamyslieť nad predmetmi bežnej spotreby z 
ich každodenného života. 
10-15 min. 
Metóda 
1. Ukážte účastníkom zoznam na flipcharte a vysvetlite im, že tieto položky sú príkladmi 
toho, čo sa nazýva „pevný odpad“. Informujte účastníkov, že tieto predmety skončia na 
skládkach. 
2. Požiadajte účastníkov, aby vytvorili dvojice a dajte každej dvojici hárok papiera a pero. 
3. Požiadajte dvojice, aby zoznam položiek zoradili do poradia podľa toho, ako dlho bude 
podľa nich trvať, kým sa jednotlivé prvky rozložia, počnúc tými, ktoré sa rozložia 
najrýchlejšie až po tie, ktoré sa budú rozkladať najdlhšie. 
4. Po piatich minútach požiadajte niekoľko dvojíc dobrovoľníkov, aby sa podelili o svoje 
odpovede. 
5. Keď to urobia, prečítajte spolu správne odpovede a pripomeňte účastníkom, že každý 
výrobok môže mať vplyv na životné prostredie počas každej z piatich fáz svojho 
životného cyklu: 
• získavanie surovín, 
• výroba, 
• distribúcia, 
• spotreba, 
• likvidácia. 
 
 Zoznam pevných odpadov: 
• bavlna, 
• plastové vrecko, 
• banán, 
• sklenená fľaša, 
• papierové vrecko, 
• guma, 
• vlnená ponožka, 
• konzerva (od polievky alebo zeleniny), 
• koža, 
• polystyrénový pohár, 
• hliníková plechovka (zo sýteného nápoja), 
• plastová fľaša, 
• cigaretový ohorok. 
 
Približná doba rozkladu je podľa vedcov nasledovná: 
• Banán: Tri až štyri týždne. 
• Papierové vrecko: Jeden mesiac. 
• Bavlnená handra: Päť mesiacov. 
• Vlnená ponožka: Jeden rok. 
• Ohorok z cigarety: Dva až päť rokov. 
• Kožená topánka: 40 až 50 rokov. 
• Gumená podrážka (z topánky): 50 až 80 rokov. 
• Konzerva: 80 až 100 rokov. 
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• Hliníková plechovka (zo sýteného nápoja): 200 až 500 rokov. 
• Plastové vrecko: 450 rokov. 
• Plastová fľaša: Jeden milión rokov. 
• Polystyrénový pohár: Údaj neznámy. Nekonečno? 
• Sklenená fľaša: Údaj neznámy. Nekonečno? 

•  
 

(Zdroje: http://www.blm.gov/education/lnt/background/packing.htm and http://www.deq.state.or.us/wmc/solwaste/ 
rethinkrecyc/K-3/RRK-308.pdf) 

 

PODROBNE PRESKÚMAJTE A 
KONAJTE 
PRIESKUM V KOMUNITE 
 
POZNÁMKA: Zhrňte poznatky z tejto činnosti: ako náš životný štýl podporuje hospodárstvo, 
ako vplýva na ľudí a ich hodnoty a na našu planétu. Pokojne použite príbehy z vašej krajiny. 
Diskutujte o koncepte činnosti jednotlivcov, ktorí sa spojili a prispeli k zmene. 
25-30 min. 
Metóda 
1. Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny po štyroch až šiestich. 
2. Požiadajte ich, aby sa navzájom podelili o svoje projekty komunitného prieskumu a opísali 
svoje skúsenosti. Dajte im nasledujúce otázky na diskusiu: 
• Aký je najväčší problém vo vašej komunite? 
• Aké ďalšie environmentálne problémy alebo prírodné katastrofy by z toho mohli vyplynúť? 
• Ako ľudia prispeli k vzniku tohto problému? Prispeli ste k nemu aj vy? 
• Čo je možné urobiť, aby ste problém vyriešili? Čo môžeme robiť? 
• Niektoré problémy životného prostredia vznikli v dôsledku fungovania priemyselných 
podnikov, existujú však aj úspešné podniky, ktoré sú environmentálne udržateľné - je 
hospodársky rozvoj dobrý alebo zlý pre životné prostredie? 
3. Pozvite skupiny, aby sa spolu podelili o odpovede. 
4. Potom všetkých spojte do jednej veľkej skupiny a vysvetlite im koncepciu odpadového 
hospodárstva - redukovať, znova použiť, recyklovať. 
5. Priveďte účastníkov k diskusii o nasledujúcich otázkach: 
• Čo viete o postupoch nakladania s pevným odpadom - redukovať, znova použiť a recyklovať 
(reduce, reuse, recycle)? Uveďte príklad toho, ako možno znížiť, znovu použiť a recyklovať 
plastové vrecká. 
• Ako sa tieto praktiky využívajú vo vašej rodine a/alebo komunite? 
• O akých ďalších environmentálnych problémoch vo svojej krajine viete? 
• Ako ľudia sme spotrebiteľmi a správcami. Čo znamenajú tieto výrazy? Sme viac spotrebiteľmi 
alebo správcami? Prečo? 



 

REFLEXIA 
10 - 15 min. 
Metóda 
1. Zhrňte diskusiu 
2. Požiadajte účastníkov, aby uviedli dve kľúčové veci, ktoré sa naučili na tomto stretnutí. 
3. Pripomeňte účastníkom dôležité poznatky zo stretnutia. 
4. Environmentálne problémy, ktorým čelíme, sú do značnej miery zapríčinené naším 
konzumným životným štýlom a požiadavkami. 
5. Mladí ľudia zohrávajú rozhodujúcu úlohu, ak investujú svoju energiu a nápady do 
vytvárania bezpečnejšej a udržateľnejšej planéty. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, 
je znižovanie spotreby, opätovné používanie výrobkov a recyklácia. 
6. Nechajte účastníkov zasadiť semienka rastlín ako potvrdenie ich záväzku podniknúť 
kroky na riešenie environmentálnych problémov. 
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SPORENIE 
A 
MÍŇANIE 

CIELE MODULU 
 

Na konci tohto modulu účastníci: 
• budú vedieť preukázať svoje zručnosti v oblasti zodpovedného narábania s 
peniazmi a využívania zdrojov, 
• budú chápať, aký vplyv na ich osobnú situáciu, spoločnosť a životné prostredie 
má ich spotrebiteľské správanie, 
• zaviažu sa k zodpovednému a udržateľnému životnému štýlu.  

 
V súlade s komplexným prístupom Aflateen k rozvoju podporujeme širokú definíciu pojmu 
sporenia; takú, ktorá zahŕňa materiálne aj nemateriálne zdroje. Úspora vody a zodpovedné 
využívanie prírodných zdrojov sa považujú za rovnako dôležité ako šetrenie peňazí. Mladí ľudia 
vo veku 15 a viac rokov sa rozhodujú o tom, či sporia alebo utrácajú svoje peniaze a ako 
používajú zdroje. Majú rastúcu spotrebiteľskú silu a musia sa začať pripravovať na finančnú 
nezávislosť. Tento modul zdôrazňuje zručnosti, ktoré pomôžu mladým ľuďom preukázať 
zodpovedné využívanie a manažment zdrojov. Načrtáva dôsledky využívania finančných, 
sociálnych a environmentálnych zdrojov. 
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3.1 PENIAZE A SPOKOJNOSŤ 
 
 
Peniaze sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života - často ich využívame, aby sme získali  to, čo 
potrebujeme. Aj v komunitách, kde sa praktizuje výmenný obchod, sú peniaze potrebné na 
uspokojenie určitých základných potrieb. Mať dostatok peňazí, nemať žiadne peniaze alebo ich mať 
priveľa je pre mnohých z nás zdrojom úľavy alebo frustrácie. Na svete existuje veľká nerovnosť a 
mnoho ľudí má problém zarobiť dosť peňazí na to, aby dosiahli slušnú životnú úroveň, zatiaľ čo iní 
majú viac, než si väčšina z nás dokáže predstaviť. Túžba po peniazoch môže často spôsobovať stres 
a napätie. Je užitočné pozastaviť sa a zamyslieť nad našou emočnou a psychologickou 
pripútanosťou k peniazom. Je tiež užitočné premýšľať o tom, čo peniaze dokážu a nedokážu a o 
tom, ako prispievajú k nášmu šťastiu a pohode - alebo nám v nich bránia. Toto stretnutie pomáha 
účastníkom premýšľať o tom, akú hodnotu pre nich majú peniaze a ako im môžu slúžiť ako 
prostriedok k dosiahnutiu spokojnosti a nie ako cieľ sám osebe. 

 
CIELE STRETNUTIA 
V závere stretnutia účastníci dokážu: 
• identifikovať tri veci, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie celkovej spokojnosti, 
• uvedomiť si, že peniaze sú jedným z faktorov, ktoré môžu ľuďom pomôcť dosiahnuť 
spokojnosť, 
• preskúmať postoje k peniazom a šťastiu a zamyslieť sa nad potrebnými zmenami, ktoré 
odzrkadľujú osobné hodnoty a ciele. 
  
KĽÚČOVÉ POZNATKY 
• Peniaze sú prostriedkom na dosiahnutie cieľa, nie sú však sami osebe celkovým cieľom. 
Existujú určité potreby, na uspokojenie ktorých potrebujeme peniaze (napr. potraviny a 
oblečenie), ale v živote existujú ďalšie dôležité veci, ktoré si nevyžadujú peniaze (napr. láska a 
priateľstvo). Šťastie a pocit pohody sa dosahujú mnohými rôznymi faktormi. Je dôležité 
pochopiť, čo sa za peniaze dá a čo nedá kúpiť. 
• Náš prístup k peniazom môže odrážať to, čo si v našom živote vážime. Ak si dáme chvíľku na 
posúdenie nášho postoja, môžeme sa zamyslieť nad tým, čo hovoria o nás a či sú veci, ktoré by 
sme chceli zmeniť, udržať alebo rozvinúť. 
  
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 
• Hovoriť o peniazoch môže byť citlivou témou a jednotlivé aktivity môžu odhaliť rôzne názory 
a postoje. Dajte pozor, aby ste ostali neutrálni a kládli také otázky, ktoré rozvíjajú a 
neodsudzujú. 
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SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: AKÉ DÔLEŽITÉ SÚ PRE TEBA 
PENIAZE? 
10-15 min. 
Metóda 
1. Požiadajte účastníkov, aby sa rozdelili do skupín po piatich alebo šiestich a každej skupine 
dajte prázdny papier a pero. 
2. Požiadajte každú skupinu, aby prediskutovala dôležitosť peňazí pre ich blaho a šťastie a čo je 
pre nich dôležitejšie a menej dôležité ako peniaze. 
3. Na stupnici od 0 do 10 (kde 0 znamená „vôbec nie je dôležité“ a 10 znamená „najdôležitejšia 
vec v živote“), požiadajte skupiny, aby sa dohodli, kam na tejto stupnici umiestnia peniaze. 
4. Požiadajte každú skupinu, aby na papier napísala svoje skóre a bola pripravená zdôvodniť ho 
pred celým zvyškom skupiny. Požiadajte ich, aby identifikovali tri veci, ktoré považujú za 
dôležitejšie ako peniaze a napísali ich. 
5. Požiadajte každú skupinu, aby zdvihla na papieri napísané skóre a tri vybrané dôležitejšie 
veci. 
6. Získajte od skupín spätnú väzbu a požiadajte ich o zdôvodnenie skóre, ktoré na stupnici 
pridelili peniazom a výberu troch dôležitejších vecí. 
7. Sčítajte skóre a vydeľte súčet počtom skupín, aby ste získali priemer. Vrátite sa k nemu 
počas reflexie. 
8. Zhrňte ich diskusiu alebo požiadajte jedného z účastníkov o zhrnutie. 
9. Zdôraznite, že okrem ekonomického blahobytu sú pre celkový blahobyt dôležité aj 
emocionálne, sociálne a duchovné blaho. 
  

 
PODROBNE PRESKÚMAJTE A 
KONAJTE 
MOŽNOSŤ 2: ČO ROBÍ ĽUDÍ ŠŤASTNÝMI? 
25-30 min. 
Metóda 
1. Požiadajte účastníkov, aby pracovali v trojiciach a striedali sa v opise konkrétnej situácie, v 
ktorej sa cítili skutočne šťastní (napr. rodinný výlet; po úspešnom absolvovaní skúšok; keď 
urobili niekomu radosť svojím konaním; víťazstvo v dôležitom futbalovom zápase). Nechajte 
ich diskutovať o tom, do akej miery zohrali v tejto ich skúsenosti dôležitú úlohu peniaze. 
2. Podeľte sa o skúsenosti s celou skupinou a požiadajte účastníkov, aby pomohli zhrnúť svoje 
myšlienky hraním hry Dokonči vetu. V tejto hre účastníci sedia alebo stoja v kruhu a podávajú 
si predmet. Prehrajte krátku hudobnú nahrávku, ktorú ste si pripravili a ten, kto bude mať v 
rukách predmet, keď hudba prestane hrať, dokončí vetu: „Mladí ľudia sú šťastní, keď...“ 
3. Pokračujte, kým účastníci nevyslovia väčšinu svojich nápadov. 
4. Na základe odpovedí sa spýtajte účastníkov, či existuje niečo také, čo chcú alebo potrebujú, 
čo by mohlo prispieť k ich budúcemu šťastiu a pohode a na čo by si potrebovali našetriť? 
5. Zaznamenajte ich nápady. 
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REFLEXIA 
POZNÁMKA: Pripomeňte účastníkom, že na tomto stretnutí premýšľali o tom, čo si vo 
svojom živote vážia, čo ich robí šťastnými a nad tým, akú úlohu hrajú vo vytváraní ich šťastia a 
pohody peniaze. 
10-15 min. 
Metóda 
1. Pri práci v pôvodných skupinách z aktivity Štartér požiadajte účastníkov, aby si zopakovali 
počiatočné cvičenie a rozhodli o skóre pomocou stupnice od 0 do 10. 
2. Požiadajte ich, aby si skóre napísali na papier a podržali ho pred sebou, znova skóre rýchlo 
spočítajte a vydeľte počtom skupín a vypočítajte priemer. 
3. Bolo konečné skóre vyššie alebo nižšie ako pôvodné skóre? Inými slovami, cítili účastníci po 
aktivitách a diskusiách, že sa ich postoj k peniazom zmenil? Ako? 
4. Uvedomujú si, že existujú veci, ktoré si za peniaze môžu kúpiť a veci, ktoré si za peniaze 
nemôžu kúpiť? 
5. Vysvetlite, že na nasledujúcich stretnutiach preskúmajú ďalšie otázky týkajúce sa peňazí. 
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3.2 UČÍME SA 
SPORIŤ 
 
 
Sporenie je pre nás všetkých dôležitá zručnosť. Pomáha nám akumulovať cenné aktíva a 
precvičovať si zručnosti plánovania a riadenia zdrojov - zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre 
mnoho oblastí v živote. Aflateen podporuje holistický prístup a odporúča prijať širokú definíciu 
sporenia, ktorá zahŕňa nielen peniaze, ale aj iné materiálne a nemateriálne zdroje. 
Toto stretnutie predstaví účastníkom koncepciu sporenia peňazí a stretnutie Smart Saver 
Sessions (Stretnutie šikovných sporiteľov), ktorému sa venujeme ďalej v tejto časti skúma 
šetrenie iných zdrojov a usmerňuje účastníkov pri plánovaní a praktizovaní sporiacich návykov. 

 
CIELE STRETNUTIA 
V závere tohto stretnutia účastníci dokážu: 
• identifikovať tri alebo viac dôvodov, prečo ľudia sporia peniaze a zoradiť ich do poradia 
podľa dôležitosti, 
• identifikovať tri alebo viac cieľov sporenia a stanoviť si ciele sporenia. 
  
 
KĽÚČOVÉ POZNATKY 
• Každý z nás má rôzne dôvody na šetrenie. Pomenovať tieto dôvody a stanoviť si v nich  
priority nám pomáha zamerať sa na naše ciele a motivuje nás k sporeniu. 
• Ciele osobných úspor sú užitočné pri plánovaní toho, ako dosiahnuť svoje finančné a osobné 
ciele. 
  
 
Potrebné materiály 
• Štartér: lopta (napr. mäkká lopta, klbko alebo zvinutá ponožka); tri veľké hárky papiera, z 
ktorých každý je označený jedným z nasledujúcich titulkov: OSOBNÁ SPOTREBA; 
NEPREDVÍDATEĽNÉ UDALOSTI, BUDÚCE PRÍLEŽITOSTI. 
• Pracovný list Plánu sporenia (pozri nižšie). 
  
 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov: 
• Pracovníci s mládežou zvyčajne pracujú pri skupinových aktivitách vo dvojici. Učitelia budú 
možno tiež potrebovať pomocného facilitátora - dobrovoľníka alebo praktikanta, ktorý im 
pomôže zaznamenať odpovede pri úvodnej aktivite Odpovedz lopte. Ak máte dostatok času, 
môžete s účastníkmi na tomto stretnutí spraviť obe hlavné aktivity. Ak máte obmedzený čas, 
vyberte jednu z nich. 
• Ako facilitátori musíte byť pripravení zaoberať sa nerealistickými cieľmi mladých ľudí a tým, 
že môžu byť sklamaní, keď si uvedomia, aké ťažké bude tieto ciele dosiahnuť. Nie je ľahké 
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vzdať sa našich nereálnych túžob, ale kým sme niečím zamestnaní, nemôžeme sa sústrediť na 
nič ďalšie. Podporiť ľudí v tom, aby si stanovili realistické ciele je náročná úloha a vyžaduje si 
dôkladné sústredenie na skutočnú motiváciu, ktorá mladých ľudí dokáže nadchnúť. 
• Uistite sa, že stretnutie prepojíte s realizovanou aktivitou Môj sen.  

 

SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: ODPOVEDAJ LOPTE 
10 - 15 min. 
Metóda 
 
1. Položte účastníkom nasledujúce otázky: 
• Šetria dospelí? Ak áno, na aké veci šetria? 
• Šetria mladí ľudia? Ak áno, na aké veci šetria? 
• Prečo je dôležité myslieť pri úsporách na úrokové sadzby a infláciu? 
2. Povedzte účastníkom, že sa podelia o svoje príbehy o sporení (na základe informácií, ktoré 
zhromaždili alebo podľa toho, čo už vedia) pri hre Odpovedaj lopte. 
3. Požiadajte účastníkov, aby sa postavili do kruhu a vysvetlite im, že začnete hovoriť nejakú 
vetu a hodíte loptu niekomu v kruhu. Osoba, ktorá chytí loptu, musí vetu dokončiť. Napríklad: 
„Dospelí si sporia....na kúpu domu...“ 
4. Po odpovedi táto osoba zopakuje tú istú nedokončenú vetu a hodí loptu inej osobe v kruhu, 
ktorá musí doplniť vlastnú odpoveď a hodiť loptu ďalej. 
5. Požiadajte dobrovoľníka, aby zaznamenával odpovede. 
6. Lopta by mala byť stále v pohybe a pritom priebežne meňte začiatok vety. Použite aj vety: 
• Mladí ľudia často šetria ... 
• Úspory vám môžu pomôcť… 
7. Do prednej časti triedy umiestnite hárky papiera s nadpismi: 
• Osobná spotreba (napr. šetrenie pre priateľa alebo člena rodiny) 
• Neočakávané udalosti (napr. náhla choroba alebo neočakávaný svadobný dar) 
• Budúce príležitosti (napr. školenie) 
8. Zhrňte odpovede a ako celá skupina rozhodnite, do ktorej z troch kategórií patrí každá 
zaznamenaná odpoveď. 
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PODROBNE PRESKÚMAJTE A 
KONAJTE 
TVORBA PLÁNU SPORENIA 
25 - 30 min. 
Metóda 
1. Rozdajte účastníkom hárok Plán úspor (pozri príklad nižšie). 
2. Pripomeňte účastníkom predchádzajúcu aktivitu Môj sen a ich individuálne sny a ciele. 
3. Povedzte im, že budú premýšľať o svojich snoch a cieľoch a o tom, ako si môžu 
vytvoriť plán sporenia na to, aby sa im ich podarilo dosiahnuť. Vysvetlite im, že budú 
uvažovať o nasledujúcich skutočnostiach: 
• Aké sny a ciele predtým identifikovali? 
• Sú tieto sny a ciele stále rovnaké alebo sa zmenili? 
• Koľko peňazí budú potrebovať na dosiahnutie týchto cieľov? 

4. Požiadajte ich, aby si určili tri ciele: dva krátkodobé ciele (KC) a jeden dlhodobý (DC). 
Pamätajte na to, že krátkodobé ciele si môžu vyžadovať niekoľko týždňov až mesiacov 
(do šesť mesiacov), zatiaľ čo realizácia dlhodobých cieľov si môže vyžadovať šesť a 
viac mesiacov. 

5. Požiadajte ich, aby napísali tri ciele do samostatných riadkov v ľavom stĺpci tabuľky, 
napr.: 

 

CIEĽ DOKEDY DÔLEŽI
TOSŤ 

POTREBNÉ 
USPORIŤ 

USPORIŤ ZA 
TÝŽDEŇ/MES

IAC 

AKO ZAROBIŤ 

Kúpiť si knihu 
(KC). 

6 týždňov 2 $12 $2 za týdeň Odkladať si vreckové. 

Kúpiť si bicykel 
na cestovanie do 

práce (DC). 

1 rok 1 $240 $20 za mesiac Práca na skrátený 
úväzok. 

Rodinný výlet 
(KC) 

2 mesiace 3 $10 $1–2 za týždeň Odkladať si vreckové 
a zložiť sa s 

ostatnými členmi 
rodiny. 

 
6. Požiadajte účastníkov, aby rozhodli o dôležitosti jednotlivých cieľov a zoradili ich podľa 
priority (1 znamená „najdôležitejší“, 3 znamená „najmenej dôležitý“). 
7. Požiadajte dobrovoľníka, aby sa so skupinou podelil o jeden zo svojich cieľov a vyplňte 
spolu vzorový plán sporenia na flipchart.  Určite, či ide o KC alebo DC; kedy bude 
potrebovať peniaze; aký je tento cieľ dôležitý; aká je potrebná čiastka; aká je čiastka, ktorú 
treba usporiť každý týždeň alebo mesiac, aby sme dosiahli cieľ; aký je zdroj príjmu. 
8. Požiadajte účastníkov, aby prešli rovnakým procesom s vlastnými cieľmi. Prejdite sa po 
miestnosti a pomôžte tým, ktorí to potrebujú. 
9. Teraz požiadajte účastníkov, aby zdvojnásobili čas, ktorý si stanovili na dosiahnutie 
svojho cieľa a prepočítali sumu, ktorú potrebujú ušetriť každý týždeň alebo mesiac. 
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Sprievodné otázky: 
• Aká bola vaša reakcia, keď ste vypočítali sumu, ktorú potrebujete ušetriť každý týždeň 
alebo každý mesiac, aby ste dosiahli svoj najdôležitejší cieľ? 
• Čo sa stalo s čiastkou, ktoré potrebujete ušetriť každý týždeň alebo mesiac, keď ste 
zdvojnásobili množstvo času na dosiahnutie cieľa? 
• Čo sa môžeme dozvedieť z týchto výpočtov? Aj keď sú vaše ciele nákladné, často sa vám 
ich podarí dosiahnuť, ak si na ne pravidelne vyčleníte peniaze. 
• Ako vám pomôže plán sporenia? 
• Čo budete robiť odteraz robiť inak, keď už viete, ako si vytvoriť plán sporenia? 

 

 
 
REFLEXIA 
10 - 15 min. 
Metóda 
1. Požiadajte účastníkov, aby sa vo dvojiciach podelili o tri kľúčové dôvody na sporenie a tri 
osobné ciele sporenia. 
2. Požiadajte dva alebo tri páry o spätnú väzbu pre skupinu. 
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3.3 TVORBA ROZPOČTU 
 
 
Naučiť sa vytvoriť rozpočet sa nemusí mladým ľuďom javiť ako najzaujímavejšia vec na svete, 
ale je to nevyhnutný krok, ktorý im pomôže dosiahnuť osobné a finančné ciele. Účastníci sa už 
zapojili do aktivít, ktoré skúmajú otázky úspor a výdavkov. Toto stretnutie stavia na tom, čo sa 
už naučili - spája ich osobné ciele, príjmy, úspory a výdavky - aby z nich vytvorili rozpočet. 
  
 
CIELE STRETNUTIA 
 
Na konci tohto stretnutia dokážu účastníci: 
• budú rozumieť pojmom „rozpočet“, „prebytok“ a „deficit“, 
• dokážu vytvoriť jednoduchý rozpočet, 
• budú vedieť uplatniť naučené poznatky vo svojom vlastnom živote. 
  
 
KĽÚČOVÉ POZNATKY 
 
• Rozpočty nám pomáhajú vyvážiť príjmy s výdavkami a potreby so želaniami a tak 
zodpovedne spravovať peniaze. 
• Problémy s peniazmi môžu byť príčinou stresu a naučiť sa, ako mať pod kontrolou  svoju 
finančnú situáciu a žiť v rámci svojich možností, môže prispieť k blahobytu a naplneniu 
osobných cieľov. 
  
 
Potrebné materiály 
 
• Štartér: desať „loptičiek“ pre každý tím (napr. mäkká lopta, klbko alebo pokrčený papier); tri 
„koše“ alebo obruče pre každý tím. 
• Karty s potrebami a prianiami, hárok plán rozpočtu, ktorý definuje pojmy rozpočet, prebytok 
a deficit a zahŕňa vzorový formulár rozpočtu. 
  
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 
  
• Toto stretnutie je dosť komplexné, preto je vhodné, aby si facilitátori pred samotným 
stretnutím vyskúšali aktivity z časti Tvorba rozpočtu.  
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SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: KOŠÍKOVÝ ROZPOČET 
Pri tejto hre predstavíte účastníkom myšlienku prípravy rozpočtu v skupine po tom, čo 
prostredníctvom hry „získajú body“ alebo „peniaze“. 
10 - 15 min. 
Metóda 
 
1. Predstavte účastníkom slovo „rozpočet“ a povedzte im, že na tomto stretnutí si budú 
trénovať tvorbu rozpočtu, ktorý im pomôže zodpovedne spravovať peniaze. 
2. V rámci prípravy na hru požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny približne po piatich až 
siedmich a aby za dve minúty na hárok papiera napísali čo najviac vecí, na ktoré rodiny míňajú 
peniaze. Potom identifikujte päť najdôležitejších z nich a očíslujte ich od 1 po 5 podľa 
dôležitosti (napr. jedlo, nájomné, doprava, vzdelávanie, palivo), pričom 1 znamená 
„najdôležitejší“ a 5 „najmenej dôležitý“. 
3. Každá skupina sa potom môže podeliť o svoj zoznam s celou skupinou a porovnať svoje 
nápady s ostatnými. 
4. Zostaňte v rovnakých skupinách a každej z nich rozdajte po 10 „loptičiek“. Vysvetlite, že 
každá skupina musí triafať loptičky do košov, aby získala body, ktoré sa potom premenia na 
„peniaze“. Každá skupina má tri koše, ktoré predstavujú rozdielne množstvo bodov. 
5. Dajte jednej skupine dodatočný pokyn, že môžu používať iba jednu ruku. Poučte druhú 
skupinu, že môže používať iba ľavú ruku. Poznačte si, ako na tieto dodatočné pokyny reagujú. 
6. Skupiny by sa mali postaviť na čiaru vzdialenú najmenej tri metre od košov. 
7. Keď poviete „Do toho“, musia za dve minúty trafiť čo najviac loptičiek do košíkov s tým, že 
každý člen skupiny má šancu hodiť aspoň jednu loptičku. 
8. Po vypršaní času požiadajte účastníkov, aby spočítali svoje body. 
9. Za body priraďte príslušné množstvo peňazí, aby skupiny mohli previesť svoje body na 
peniaze. 
10. Spýtajte sa, koľko peňazí má každá zo skupín. 
Sprevádzajúce otázky 
• Ako sa cítili skupiny, ktoré boli znevýhodnené tým, že mohli používať iba jednu ruku? 
• Mali pocit, že je to fér? 
• Prečo podľa nich hra obsahovali túto dodatočnú inštrukciu? 
11. Vysvetlite im, že niektorí ľudia na svete vstupujú do života s určitým znevýhodnením 
oproti ostatným, napr. nemôžu chodiť do školy alebo nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti. 
Tieto veci môžu ovplyvniť schopnosť človeka zariadiť si slušný život. Vráťte sa k 
zrealizovanej aktivite Prechádzka. 
12. Teraz vysvetlite, že ich skupiny sú ako rodiny. Počas jedného mesiaca budú používať 
peniaze, ktoré majú, a ako skupina sa musia rozhodnúť, ako tieto peniaze minú. 
13. Najprv musia zostaviť zoznam vecí, na ktoré musia peniaze minúť (pripomeňte im zoznam 
piatich najdôležitejších vecí) a potom sa rozhodnú, koľko minú na každú z nich. Dajte im 5 až 
10 minút na diskusiu. Skupiny by sa mali uistiť, že ich celkové výdavky sú nižšie ako ich 
príjmy. 
14. Po diskusiách požiadajte dobrovoľníkov, aby predstavili svoje rozhodnutia a vyzvite 
ostatných, aby vyjadrili svoje pripomienky. Pripomeňte skupinám, že neexistujú správne ani 
nesprávne odpovede. 
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PODROBNE PRESKÚMAJTE A 
KONAJTE 
TVORBA OSOBNÉHO ROZPOČTU 
25-30 min. 
Metóda 
 
1. Pripomeňte účastníkom aktivitu Potreby a priania, počas ktorej premýšľali o nevyhnutných a 
želaných výdavkoch. 
2. Rozdajte karty, ak budú užitočné. 
3. Vysvetlite, že účastníci si vytvoria osobný rozpočet na základe svojich skutočných alebo 
predpokladaných mesačných výdavkov a príjmov. 
4. Najskôr definujte pojem „rozpočet“. Poukážte na plán rozpočtu, ktorý definuje pojmy 
rozpočet, prebytok a deficit a obsahuje vzorový formulár rozpočtu. 
5. Vystavte vzorový formulár rozpočtu na flipchart, aby ho každý dobre videl. Vysvetlite 
príjmové a výdavkové časti rozpočtu. 
6. Povedzte účastníkom, že si môžu prispôsobiť kategórie výdavkov tak, aby zodpovedali ich 
vlastným návykom míňania. 
7. Poukážte na zdroje príjmov a požiadajte účastníkov o príklad realistickej mesačnej sumy. 
8. Potom poukážte na kategórie výdavkov a požiadajte o niekoľko realistických príkladov. 
Nemusíte vyplniť všetky časti, iba jednu alebo dve ako príklad. 
9. Vysvetlite, že keď priradia ku všetkým položkám v rozpočte sumy, musia účastníci najskôr 
spočítať zdroje príjmov a potom spočítať všetky výdavky. 
10. Zvýraznite súčty a opýtajte sa: 
• Ktorá časť rozpočtu má najvyššiu hodnotu? 
• Čo iné vidíte v rozpočte? 
11. Poukážte na posledný riadok rozpočtového formulára. Vysvetlite, že tento posledný riadok 
je jedným z najdôležitejších riadkov v ňom. Tu uvedené číslo môže byť buď kladné, alebo 
záporné, a to v závislosti od toho, či máte dostatočný príjem na pokrytie výdavkov. Ak je číslo 
kladné, nazýva sa to prebytok, čo znamená, že účastník má viac príjmov ako výdavkov. Ak je 
záporné, nazýva sa deficit, čo znamená, že výdavky účastníka sú vyššie ako jeho príjem. 
12. Po dokončení príkladu požiadajte účastníkov, aby pracovali samostatne alebo vo dvojiciach 
a vypracovali svoje vlastné rozpočty. 
13. Pomôžte tým, ktorí potrebujú podporu. 
  
NÁSLEDNÁ AKTIVITA 
1. Ako ďalšiu aktivitu môžete účastníkom položiť tieto záverečné otázky: 
• Čo môže účastník/účastníčka urobiť, ak má prebytok alebo mu/jej zostali peniaze? 
• Čo môže účastník/účastníčka urobiť, ak má rozpočtový deficit? 
2. Dajte im tri minúty na prácu vo dvojiciach a dvojica s najväčším počtom návrhov vyhrá cenu 
alebo potlesk! 
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REFLEXIA 
10-15 min. 
Metóda 
 
1. Pripomeňte účastníkom, že ak si vytvoria rozpočet, budú mať lepšiu kontrolu nad svojimi 
peniazmi a budú vedieť, koľko dokážu ušetriť na veci, ktoré uviedli na predchádzajúcich 
stretnutiach. 
2. Požiadajte účastníkov, aby si počas jedného mesiaca viedli písomné záznamy o svojich 
príjmoch, všetkom, čo kupujú a všetkom, na čo utrácajú, aby videli, ako sa im darí udržiavať 
rovnováhu medzi príjmami a výdavkami. 
3. poukážte na to, že môžu použiť rozpočtový rámec, ktorý ste použili v triede na sledovanie 
ich príjmov a výdavkov. 
4. V rámci rýchlej aktivity Hlasovanie nohami sa účastníkov opýtajte, či si myslia, že na konci 
mesiaca budú mať: 
• deficit, 
• prebytok, 
• perfektnú rovnováhu. 
  
POZNÁMKA: Získate tak príležitosť uistiť sa, že pojmom rozumejú a povzbudíte ich, aby sa 
pustili do zadanej aktivity a zistili, či majú pravdu! 
  
VZOR PLÁNU ROZPOČTU 
 
DEFINÍCIA ROZPOČTU 
Rozpočet obsahuje súhrn odhadovaných príjmov a spôsob, akým ich budete využívať v 
stanovenom časovom období. 
  
DEFINÍCIA PREBYTKU A DEFICITU 
Prebytok predstavuje množstvo peňazí alebo množstvo tovaru, ktoré zostane po uspokojení 
potrieb alebo dopytu. Deficit je nedostatok finančných prostriedkov alebo iného potrebného 
tovaru. 
 

ROZPOČET  

Položky rozpočtu: Týždeň 1: Suma 

 
Príjem 

 

CELKOVÝ PRÍJEM: 
 

 
Výdavky 
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Osobné 

 

 
Zábava 

 

 
Vzdelanie 

 

 
Doprava 

 

 
Rodina 

 

CELKOVÉ VÝDAVKY: 
 

CELKOVÝ PREBYTOK / DEFICIT (zostatok) 
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3.4 MOŽNOSTI SPORENIA 
 

Na predchádzajúcich stretnutiach účastníci uvažovali nad výhodami sporenia, ktoré im môže 
pomôcť dosiahnuť ich ciele. Usporené peniaze je potrebné niekam si bezpečne uložiť a toto 
stretnutie pomôže mladým ľuďom pochopiť dostupné formálne a neformálne možnosti 
sporenia a fungovanie rôznych produktov a služieb. Zameriava sa najmä na: sporenie doma; 
Klub sporiteľov; Sporiace a úverové skupiny; individuálny účet (na pošte, vo finančnej 
inštitúcii alebo v banke). 
  
CIELE STRETNUTIA 
V závere tohto stretnutia dokážu účastníci: 
• identifikovať niekoľko rôznych dostupných možností sporenia, 
• identifikovať niektoré výhody a nevýhody rôznych spôsobov sporenia, 
• identifikovať metódu sporenia vhodnú pre ich potreby. 
  
DÔLEŽITÉ POZNATKY 
• Keď sa rozhodnete sporiť, je rozumné preskúmať rôzne spôsoby sporenia a miesta, kde 
môžete peniaze uložiť, napr. doma, v obecných sporiteľniach, školách, mikrofinančných 
organizáciách, bankách a iných finančných inštitúciách. 
• Ľudia potrebujú rôzne druhy služieb, preto nám skúmanie výhod a nevýhod rôznych metód 
sporenia pomôže rozhodnúť sa, čo najlepšie vyhovuje našim potrebám. 
• Demystifikujeme finančné inštitúcie a mladí ľudia získajú dostatok sebavedomia, aby sa na 
takéto inštitúcie obrátili. 
  
Potrebné materiály 
• Karty expertov s informáciami o jednej z nasledujúcich možností sporenia: sporenie doma; 
sporenie v Klube sporiteľov; Sporiace a úverové skupiny; individuálny účet (na pošte, v 
banke alebo inej finančnej inštitúcii); flipchartové papiere so štyrmi možnosťami sporenia. 
• Reflexia: Malé nálepky alebo lepiace papieriky pre každého účastníka (prípadne môžu 
kresliť bodky na flipchart). 
  
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 
• Cenným doplnkom tohto stretnutia by bola návšteva banky alebo inej sporiacej inštitúcie s 
cieľom získať informácie o sporiacich produktoch. Je to tiež dobrá príležitosť na nadviazanie 
spolupráce s miestnou bankou alebo finančnou inštitúciou a zapojenie odborníkov, ktorí sa 
môžu byť kľúčovými hosťami na inom stretnutí. 
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SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: BRAINSTORMING 
Vysvetlite, že na tomto stretnutí preskúmate niektoré z výhod a nevýhod rôznych možností 
sporenia. 
10-15 min. 
Metóda 
 
1. Položte účastníkom nasledujúcu otázku: 
• Kde je najlepšie si uchovávať usporené peniaze a prečo? 
2. Zaznamenajte všetko, čo hovoria, na flipchartový papier alebo na bielu tabuľu. 
3. Diskutujte o tom, čo zistili alebo čo vedia zo skúsenosti. 
4. Sprevádzajúcimi otázkami sa v krátkosti zamerajte na to, ktoré miesto môže byť 
najbezpečnejšie a na výhody a nevýhody každej možnosti, ktorú účastníci uviedli. 
  

 
PODROBNE PRESKÚMAJTE A 
KONAJTE 
TICHÁ DISKUSIA 
V rámci tejto aktivity sa účastníci oboznámia so štyrmi rôznymi možnosťami sporenia a 
zúčastnia sa tichej diskusie, aby sa zamysleli nad výhodami a nevýhodami každej z nich. 
25 - 30 min. 
Metóda 
 
1. Začnite rozdelením skupiny do štyroch rovnomerne veľkých skupín. 
2. Každej skupine dajte kartu odborníka, ktorá obsahuje informácie o jednej z nasledujúcich 
možností sporenia: sporenie doma; sporenie v Klube sporiteľov; Sporiace a úverové skupiny; 
individuálny účet (na pošte, v banke alebo v úverovej únii). 
3. Požiadajte jednu osobu, aby prečítala informácie z karty svojej skupine a potom spoločne 
prediskutujú výhody a nevýhody tohto spôsobu sporenia. 
4. Účastníci sa ako tím rozhodnú, ako budú tieto informácie prezentovať zvyšku skupiny 
(môže ísť o dvojminútové hranie rolí, pantomímu, formu spravodajstva, rap alebo 
„prednášku“ s uvedením výhod/nevýhod daného spôsobu sporenia). 
5. Každá skupina predstaví ostatným účastníkom svoju možnosť sporenia. Uistite sa, že 
účastníci všetkým prezentujúcim zatlieskajú. 
6. Potom si zahrajte aktivitu Tichá diskusia tak, že umiestnite v triede štyri flipchartové 
papiere - každý označený jednou zo štyroch možností. 
7. Povedzte účastníkom, že podľa toho, čo si vypočuli v prezentáciách, napíšu na flipchartové 
papiere komentáre, v ktorých uvedú, čo sa im na danej konkrétnej možnosti páči alebo nepáči. 
8. Ako budú prechádzať od jednej možnosti k druhej, mali by odpovedať na komentár, ktorý 
pred nimi napísal niekto iný. Napríklad, ak na hárku Sporenie doma niekto napísal: „Táto 
metóda sa mi páči, pretože je pohodlná a ušetrím ňou čas“, mohol by niekto napísať: „Áno, 
ale čo ak budeš v pokušení minúť svoje úspory na nové tenisky a nie na vzdelávací kurz?“. 
Niekto iný môže komentovať tento komentár a tak ďalej. 
9. Po uplynutí primeraného času aktivitu uzavrite. 
10. Každej skupine dajte jeden hárok flipchartového papiera a požiadajte ich, aby preskúmali 
komentáre a zhrnuli hlavné pripomienky pre zvyšok skupiny. 
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11. Každá skupina by mala predstaviť svoje zhrnutie ostatným účastníkom. 
  

REFLEXIA 
10-15 min. 
Metóda 
 
1. Vysvetlite účastníkom, že niekedy je ťažké ochrániť naše úspory a neminúť ich. Vyzvite 
ich, aby sa podelili o výzvy, ktorým môžu čeliť pri snahe chrániť svoje úspory. 
Ak potrebujú podporiť, môžete sa ich opýtať: 
• Cítite niekedy tlak minúť svoje úspory? 
• Kto vás môže požiadať o peniaze, ktoré ste si usporili? 
  
POZNÁMKA: Ak sa domnievate, že by mali účastníci prospech z hrania rolí, pri ktorom 
preskúmajú, ako sa vysporiadať so situáciami, v ktorých sú ich úspory ohrozené, pozrite si 
Dodatok - Hranie rolí - výzvy pri sporení).  
  
2. Potom dajte všetkým účastníkom po štyri nálepky. 
3. Povedzte im, aby nálepku (alebo nálepky) nalepili na papier s možnosťou sporenia, ktorú 
uprednostňujú. 
4. Vysvetlite im, že všetky štyri nálepky môžu nalepiť na jednu z možností sporenia alebo ich 
môžu ľubovoľne rozdeliť medzi rôzne možnosti sporenia. (Prípadne môžu účastníci na papier 
s ich preferovanými možnosťami nakresliť bodky.) 
5. Povzbuďte účastníkov, aby sa sami rozhodli, kam umiestnia nálepky. 
6. Na toto cvičenie si vyhraďte päť minút. Identifikujte s účastníkmi, ktorá metóda získala 
najviac nálepiek. 
7. Ako skupina diskutujte o tom, prečo boli niektoré možnosti viac či menej populárne. 
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PUZZLE 
 
 
 

SPORENIE DOMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ROTUJÚCE 
SPORITEĽSKÉ A 

ÚVEROVÉ DRUŽSTVO 
(ROSCA) 

SAMOSTATNÝ ÚČET V 
BANKE, NA POŠTE 

,ALEBO SPORITEĽNOM 
DRUŽSTVE 

 

  

  
 

Regulovaný vládou 
 

 
Poplatky účtované za 

väčšinu transakcií 
(napríklad výbery) 

 

 

  
Rôzne typy sporiacich 

účtov, z ktorých si 
môžete vybrať 

 

 
Peniaze sú uložené v 

uzamknutom trezore v 
zabezpečenej budove 

 

 

  

 
 
 

KLUB 
SPORITEĽ 

OV 
 

 
 Skupina priateľov alebo príbuzných zvyčajne z tej 

istej komunity 

 

 

 Členovia vkladajú rovnakú sumu každý mesiac na 
skupinový účet 

 

 

 Zhromaždené peniaze sa každý mesiac 
odovzdávajú inému členovi 

 

 

 
Členovia sa často rozhodnú sporiť týmto 

spôsobom na konkrétny cieľ 

 

Klub sporiteľov – preklad 
Priatelia alebo rodina sporia ako skupina 
Členovia klubu určujú pravidlá na výber peňazí 
Každý člen dostáva záznamy o výberoch z účtu 
Jeden bankový účet pre všetkých členov

Peniaze všité v 
sedáku stoličky 

Peniaze 
skryté pod 
matracom 

Peniaze v 
nádobe 

zakopanej v 
zemi 

Peniaze prilepené na 
zadnej strane obrazu 
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3.5 ŠIKOVNÍ SPORITELIA 
 

Sporenie je pri narábaní s peniazmi dôležitou zručnosťou. Nie je však vždy ľahké 
ušetriť peniaze, najmä v časoch finančných ťažkostí. Okrem toho žijeme vo svete, ktorý 
nás neustále pozýva utrácať a naznačuje nám, že potrebujeme stále nové veci, aby sme 
boli šťastní - aj keď si tieto veci v skutočnosti nemôžeme dovoliť. Ak sa však učíme od 
druhých, tvorivo premýšľame a dokážeme „prehodnotiť“ svoje postoje, môžeme byť 
efektívni, čo sa týka zdrojov, ktoré spotrebúvame (napríklad energia, voda, čas a 
materiály). Môžeme sa stať šikovnými sporiteľmi, šetriť peniaze, znižovať plytvanie a 
šetriť zdroje pre budúce generácie. Aflateen podporuje holistický prístup k úsporám a 
toto stretnutie skúma, ako sa môžeme stať „šikovnými sporiteľmi“ materiálnych a 
nemateriálnych zdrojov pomocou 6 R (šesť spôsobov narábania so zdrojmi, ktoré v 
angličtine všetky začínajú na r, pozn. prekl.): opätovného použitia; recyklovania; 
opravy; znižovania spotreby, odmietania; prehodnotenia. 
  
 
CIELE STRETNUTIA 
V závere stretnutia dokážu účastníci: 
• pochopia, že úspora zdrojov môže ušetriť peniaze a chrániť životné prostredie, 
• dokážu posúdiť účinnosť 6 R - Reuse; Recycle; Repair; Reduce; Refuse; Rethink - 
opakované použitie; recyklácia; oprava; zníženie spotreby; odmietnutie; prehodnotenie 
pri sporení a ochrane životného prostredia. 
  
 
KĽÚČOVÉ POZNATKY 
• Sporenie je dôležitou súčasťou správy peňazí a úspora sa môže týkať tak materiálnych, 
ako aj nemateriálnych zdrojov či peňazí. 
• Úspora zdrojov môže chrániť životné prostredie a pomôcť nám byť zodpovednými 
globálnymi občanmi. 
  
Potrebné materiály 
• Štartér: Dajte to do fľaše!  
• Hárok nápadov; jedna prázdna 2-litrová plastová fľaša pre skupiny 5 účastníkov vo 

vašom klube, hárok kariet 6 R (rozstrihaný, pripravený na použitie). 
• Reflexia: Hárok na reflexiu pre šikovných sporiteľov (rozstrihaný na kartičky). 
  
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 
• Pripravte si vyššie uvedené materiály pred stretnutím. 
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SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: DAJTE TO DO FĽAŠE! 
Táto aktivita umožní účastníkom kreatívne premýšľať o tom, ako opätovné použitie 
predmetu a to, že mu darujete dlhší a užitočnejší život, pomáha šetriť financie a životné 
prostredie. 
10-15 min. 
Metóda 
 
1. Začnite tým, že napíšete na veľký kus papiera túto vetu: Čo je pre jedného človeka 
odpad, je pre iného človeka poklad. 
2. Vyzvite účastníkov, aby vo dvojiciach prediskutovali, čo to môže znamenať. Potom 
sa páry podelia o svoje nápady s celou skupinou. 
3. Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny po piatich alebo šiestich a dajte každej 
skupine prázdnu 2-litrovú plastovú fľašu, papier a perá. 
4. Vyzvite ich, aby za päť minút prišli na čo najväčší možný počet využití prázdnej 
fľaše a rýchlo zaznamenali svoje nápady na papier. 
5. Povedzte im, že môžu premýšľať aj nad tým, že by fľašu rozrezali a použili časti z 
nej (napr. odrezať vrch fľaše a použiť jej spodnú časť na uloženie klincov, skrutiek a 
matíc). 
6. Keď vyprší čas, vyzvite skupiny, aby vám povedali o svojich nápadoch a pochváľte 
skupinu, ktorá pripravila najviac návrhov. 
7. Vysvetlite, že opätovné použitie predmetu je pre životné prostredie lepšie ako jeho 
recyklácia, pretože recyklácia si vyžaduje ďalšiu energiu na spracovanie materiálu na 
niečo použiteľné. Opätovné použitie pomáha predĺžiť počiatočnú energiu, ktorá bola 
investovaná do výroby tohto materiálu. Opätovné použitie materiálov je o šetrení peňazí 
a životného prostredia. Stručne im predstavte mini prípadovú štúdiu ako dobrú prax. 
  

PODROBNE PRESKÚMAJTE A 
KONAJTE 
6R 
Táto aktivita povzbudzuje účastníkov, aby sa zamysleli nad rôznymi spôsobmi, ktorými 
možno šetriť zdroje s cieľom šetriť peniaze a chrániť životné prostredie. V angličtine 
všetky začínajú na písmeno R. 
25-30 min. 
Metóda 
 
1. Vystrihnite šesť kariet slov a rozdajte každému účastníkovi buď jedno zo slov, alebo 
jeho definíciu. K dispozícii máte šesť slov na R (v angličtine) a šesť rôznych definícií. 
Ak je vaša skupina väčšia ako 12, spravte viac kópií alebo rozdeľte účastníkov do 
dvojíc. 
2. Vysvetlite im, že všetci musia nájsť čo najrýchlejšie svojich partnerov, aby sa slová 
na R a ich definície zhodovali. 
3. Keď poviete „štart“, začnú hľadať svojho partnera. 
4. Keď všetci vytvoria páry, skontrolujte, či sa zhodujú s tabuľkou uvedenou nižšie. 
Môžete tiež určiť dobrovoľníka, aby skontroloval odpovede. 
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ZNOVA POUŽITE 

(REUSE) 

Použite predmet viackrát. Opäť ho naplňte alebo z neho alebo z jeho časti 
vytvorte niečo iné. 

RECYKLUJTE 
(RECYCLE) 

Znovu spracovať materiál alebo produkt a urobiť z neho niečo iné. 

OPRAVUJTE 
(REPAIR) 

Pokúste sa opraviť predmet, ktorý sa pokazil alebo nefunguje správne. 

REDUKUJTE 

(REDUCE) 

Znížte množstvo materiálu a energie, ktoré využívate a ušetrite tak 
peniaze, zdroje a prispejte k ochrane životného prostredia. 

ODMIETAJTE 

(REFUSE) 

Povedzte „nie“ kúpe produktu, ak ho naozaj nepotrebujete alebo ak je 
škodlivý pre ľudí alebo životné prostredie. 

 
PREMYSLITE SI TO 
(RETHINK) 

Premýšľajte o lepších alebo efektívnejších spôsoboch práce; premýšľajte 
“Naozaj to potrebujem”? alebo “Môžem vytvoriť lepší dizajn, ktorý 
spotrebuje menej energie a stojí menej?” 

 
5. Požiadajte ich, aby v pároch zoradili slová tak, aby slovo, ktoré by im s najväčšou 
pravdepodobnosťou pomohlo ušetriť peniaze (opätovné použitie, recyklácia, oprava, 
znižovanie spotreby, odmietnutie, prehodnotenie), bolo na prvom mieste a slovo, ktoré by im s 
najmenšou pravdepodobnosťou pomohlo ušetriť peniaze na poslednom. 
6. Nechajte ich poprechádzať sa po miestnosti a všimnúť si, ako karty zoradili ostatní. Podeľte 
sa o akékoľvek komentáre alebo otázky. 
7. Potom ich požiadajte, aby karty znova zoradili, tentokrát tak, aby tá, ktorá s najväčšou 
pravdepodobnosťou pomôže ušetriť zdroje a energiu a chrániť životné prostredie, bola navrchu 
a aby tá, o ktorej to platí s najmenšou pravdepodobnosťou, bola dole. Je poradie rovnaké? 
  
 
 
 
Prípadová štúdia o znižovaní spotreby 
Tu je jeden príklad, ktorý môžete zdieľať s účastníkmi. V tomto príklade ľudia prehodnocovali 
svoje každodenné návyky, aby zredukovali množstvo materiálov, ktoré používajú, chránili 
životné prostredie a ušetrili peniaze. 
Jedna univerzita viedla kampaň s cieľom primäť ľudí, aby používali hrnčeky na opakované 
použitie namiesto toho, aby si každý deň kupovali kávu v papierovom kelímku. Všetky horúce 
nápoje predávali so zľavou študentom, ktorí si priniesli opätovne použiteľný hrnček. Urobili to 
preto, lebo zistili, že ak 100 ľudí prestane každý deň používať papierové kelímky a namiesto 
nich použijú hrnček na opakované použitie, spoločne za rok ušetria zdroje a predídu 
znečisteniu, ktoré by vzniklo pri výrobe 50 000 kelímkov na jedno použitie. 
Jednorázové poháre na kávu majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie, pretože: 
• veľa pohárov je vyrobených zo 100% bieleného, panenského papiera, 
• veľa pohárov je potiahnutých plastom a preto sú nerecyklovateľné, 
• ich výroba si vyžaduje náročný výrobný proces. 
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REFLEXIA 
10 - 15 min. 
Metóda 
 

1.  Rozdajte	   malým	   skupinám	   Karty	   reflexie	   šikovných	   sporiteľov	   a	   požiadajte	   každú	  
skupinu,	   aby	   si	   vybrala	   jeden	   z	   nápadov	   šikovných	   sporiteľov,	   o	   ktorom	   si	  myslí,	   že	   je	  
použiteľný	  v	  živote	  a	  jeden,	  o	  ktorom	  si	  myslí,	  že	  nie.	  Zdieľajte	  ako	  celá	  skupina.	  
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DAJTE TO DO FĽAŠE! ZOZNAM NÁPADOV 
(PRE FACILITÁTORA) 

 
 

ZAKOREŇOVACIE NÁDOBY - Odrežte z plastových fliaš vrchnú časť a do 
spodnej časti zasaďte semená rastlín,  

aby sa zakorenili. 
SAMOZAVLAŽOVACÍ KVETINÁČ - Fľašu rozrežte na polovicu, obráťte 
hornú časť, urobte dieru do vrchnáka  
a prevlečte ňou „knôt“ alebo kúsok šnúry, aby ležala vo vode na spodku (pozri 
fotografiu, vpravo). 

 
MINI SKLENÍK - Odrežte spodnú časť fľaše a zakryte svoje sadenice a rastliny, 
vytvoríte tak pre ne malý skleník. 

 
PASCA NA MUCHY A OSY - Odrežte hornú tretinu fľaše. Vložte „návnadu“ 
(napr. cukrový roztok) do spodnej  
časti, obráťte hornú časť fľaše a prilepte ju späť. Pripojte drôtené držadlá a zaveste 
ju. 

 
CHLADIACI ČLÁNOK - Naplňte fľašu studenou vodou a zamrazte ju, aby ste 
vytvorili chladiaci článok. Vložte  
ho do nákupnej tašky, aby ste pri návrate z obchodov udržali potraviny v chlade. 

 
DEKORATÍVNE KVETY - Odrežte spodnú časť fľaše a rozrežte ju do tvaru 
okvetných lístkov. Roztiahnite  
plast a pomaľujte ho. Pripojte vyrobený kvet na stonku z drôtu. 

 
VÁZA - Fľašu rozrežte na polovicu, zarežte do plastu a vytvorte prúžky, vytvoríte 
tak tento šikovný dizajn: 

 
HRKÁLKA - Naplňte fľašu sušenými fazuľami. 

 
NABERAČKA - Odrežte vrchnú časť fľaše a spodnú časť použite ako naberačku 
na ryžu alebo iné potraviny. 

 
ŠETRIČ VODY DO TOALETY - Naplňte fľašu vodou a vložte ju do nádrže. 
Fľaša vytlačí vodu, takže  
pri každom splachovaní toalety budete šetriť vodu. 

 
 

Zdroje: 
Huffington Post: http://www.huffingtonpost.com/2012/01/24/top-20-things-to-do-with-plastic- 
bottles_n_1224013. html#s630591 
http://www.makeitandmendit.com/recycling-and-upcycling-plastic-bottles-in-the-garden/ 
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HÁROK NA REFLEXIU PRE ŠIKOVNÝCH 
SPORITEĽOV 

 

 
ZJEDNODUŠUJTE SI ŽIVOT 
Premýšľajte o tom, čo vás najviac baví. Veci, 
ktoré nás robia najšťastnejšími, sa často nedajú 
kúpiť. Namiesto míňania peňazí radšej trávte 
čas s priateľmi a rodinou. 

 

 
PREMYSLITE SI, KÝM NIEČO KÚPITE 
Každý deň sme v pokušení kupovať si výrobky, 
ktoré nepotrebujeme. Nákup vecí, ktoré skutočne 
nepotrebujeme, môže byť finančne nákladný, 
prispievať k neporiadku,  plytvaniu, vyčerpávaniu 
zdrojov a znečisteniu. 

 

NAKUPUJTE VO VEĽKOM ALEBO VO 
VÝHODNÝCH BALENIACH 
Výrobky sú často lacnejšie, ak kupujete väčšie 
množstvá. Prečo nezorganizujete skupinu 
priateľov, s ktorou spoločne nakúpite vo 
veľkom a potešíte sa lepšou cenou. 

 

OPRAVUJTE POKAZENÉ VECI 
Aj keď sme podporovaní v tom, aby sme si často 
kupovali nové veci a neopravovali tie pokazené, 
opraviť pokazenú vec vám môže priniesť 
uspokojenie. Ušetríte vám to peniaze, zdroje aj 
cestu do obchodu. 

 

DEĽTE SA 
Zdieľanie nástrojov, prístrojov a kníh s 
priateľmi, susedmi a rodinou vám môže ušetriť 
veľa peňazí.  

 

POUŽÍVAJTE PAPIER Z OBOCH STRÁN  
A tým ušetríte a prispejete k záchrane stromov a 
planéty! Z jedného stromu sa vyrobí 8 333 hárkov 
bieleho panenského kopírovacieho papiera alebo 
inak povedané, na jedno balenie kopírovacieho 
papiera (500 listov) sa minie 6% stromu 
(www.actiontracker.org.uk). 

 

ZHASÍNAJTE SVETLÁ 
Keď využívate menšie množstvo elektrickej 
energie, znižujete tým svoje účty za elektrinu 
aj dopyt po uhlí, čím zároveň znižujete 
množstvo environmentálnej záťaže spôsobenej 
ťažbou. 

 

ZAMYSLITE SA, KÝM ZATÚŽITE PO 
ZNAČKOVOM OBLEČENÍ 
Celebrity dostávajú drahé oblečenie zadarmo, aby 
si ho obliekli. Vy nie. Buďte sami sebou. Netúžte 
po značkovom oblečení, ktoré nosia ostatní. 

 

VYUŽITE SVOJ TALENT A ZARÁBAJTE 
A SPORTE ALEBO SI ZALOŽTE  
„ČASOVÚ BANKU“. 
Ktoré vaše zručnosti alebo talent vám môžu 
pomôcť zarobiť peniaze, za čo by vám iní 
mohli platiť? Zriaďte si časovú banku, v ktorej 
si členovia navzájom vymieňajú služby a 
používajú pri tom ako menu jednotky času.  

 

DBAJTE O SVOJE ZDRAVIE 
Ak sa necítite dobre, nemôžete pracovať a tak 
nemôžete ani  
zarábať. 

 

ROZUMNE VYUŽÍVAJTE ČAS 
Zamyslite sa nad tým, ako si vytvoriť čas na 
prácu na čiastočný úväzok, aby ste mohli šetriť 
peniaze. 

 

PRENAJMITE SI POTREBNÉ ZARIADENIA 
A PRÍSTROJE, ABY STE ZAROBILI VIAC 
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3.6 PENIAZE, MOC A PRÁVA 
 

Prostredníctvom rozšírenia káblovej televízie prúdia po celom svete bezprecedentnou 
rýchlosťou internet, dohody o voľnom obchode, informácie, kultúra, peniaze, tovar a služby. 
Všeobecne sa uznáva, že globalizácia sveta priniesla víťazov a porazených. Niektorým ľuďom 
prospieva, zatiaľ čo iní  pre ňu strádajú. Niektorí ľudia si užívajú bohatstvo, moc a vplyv, zatiaľ 
čo iným sa nedostáva spravodlivý podiel na peniazoch a moci a ich hlasy nie sú vypočuté. 

Veľké korporácie presúvajú svoje továrne do rozvojových krajín, kde sa nízke náklady na 
pracovnú silu premietajú do vyšších ziskov. Dohody o voľnom obchode, rozdiely v 
produktivite a dotácie umožňujú, aby tovary exportované z rozvinutých krajín podhodnocovali 
cenu tovarov vyrobených lokálne v rozvojových krajinách. Nerovnosť vytvorená globalizáciou 
je viditeľná nielen medzi krajinami, ale aj v mnohých krajinách, v ktorých má malá menšina 
väčšie bohatstvo a moc ako chudobná veľká väčšina. Je toho veľa, čo sa dá z globalizácie 
získať, ale na to, aby prinášala  úžitok, človek potrebuje vzdelanie a zdroje. 

Na tomto stretnutí sa účastníci dozvedia viac o nerovnosti a diskutujú o koncepte ekonomickej 
spravodlivosti, ktorá dáva ľuďom príležitosť na zmysluplnú a spravodlivo kompenzovanú 
prácu, aby mohli využívať svoje právo na slušnú životnú úroveň.  

Ekonomická spravodlivosť, ktorá sa dotýka jednotlivca, ako aj sociálneho poriadku, zahŕňa 
morálne princípy, ktoré nás vedú pri navrhovaní našich ekonomických inštitúcií. Tieto 
inštitúcie určujú, ako si každá osoba zarába na živobytie, uzatvára zmluvy, vymieňa si tovary a 
služby s ostatnými a inak vytvára nezávislú materiálnu základňu pre svoju ekonomickú 
obnovu. Konečným účelom ekonomickej spravodlivosti je oslobodiť každého človeka a 
umožniť mu kreatívne sa zapojiť do neobmedzenej práce nad rámec ekonomiky, do diela mysle 
a ducha. 

 

 

CIELE STRETNUTIA 
Na konci tohto stretnutia účastníci dokážu: 

● identifikovať tri spôsoby nerovnomerného rozdelenia peňazí a moci v ich vlastnej krajine a na 
celom svete, 

● opísať vplyv nerovnosti na jednotlivcov, 
● pochopiť pojem „ekonomická spravodlivosť“, 
● opísať možné riešenie nerovnosti alebo spôsob, ktorým môžu zvýšiť informovanosť a podporiť 

ekonomickú spravodlivosť. 
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DÔLEŽITÉ POZNATKY 

● Peniaze a moc sú medzi ľudí na svete rozdelené nerovnomerne, čo môže mať výrazný vplyv na 
ich príležitosti, životnú úroveň a životné šance. 

● Ekonomická spravodlivosť je o schopnosti vykonávať zmysluplnú prácu, získať spravodlivú 
odmenu za túto prácu a žiť dôstojným životom.  

● Každý z nás môže zohrávať úlohu pri presadzovaní ekonomickej spravodlivosti, či už 
prostredníctvom vlastného životného štýlu, programov, ktoré sa rozhodneme podporovať alebo 
svojou prácou zameranou na jej advokáciu. 

 

Potrebné materiály 

● Štartér: Kvíz Keby bol svet dedinou. 

● Karty rolí, na ktorých je opísaná ‘postava’ - jedna karta pre každého účastníka; postrihané 
výroky na prečítanie: mikrofinancovanie, sociálna práca, progresívna daň a spravodlivý obchod 
(Fair Trade). 

● Reflexia: Citát Nelsona Mandelu na flipcharte. 

 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 

● Ak máte v krajine štatistiky o sociálno-ekonomickom rozdelení bohatstva, bolo by dobré ich 
prezentovať. Pri príliš šokujúcich údajoch buďte opatrní: hlavným cieľom nie je šokovať 
účastníkov, ale motivovať ich, aby podnikli kroky na svojej miestnej úrovni. 

● Hra Kto sa posúva vpred: 
● Pripomeňte účastníkom, že sme už hrali niečo podobné - ale s inými výrokmi v rámci rodovej 

témy. Vytvorte nové výroky, ktoré sa týkajú vašej miestnej reality - možno si to bude 
vyžadovať ďalšie vyhľadávanie a prieskum. Uistite sa, že ak otvoríte ústrednú myšlienku témy, 
ste pripravení pracovať s obsahom. 

● Zabezpečte, aby mali účastníci počas hry dostatok priestoru posúvať sa vpred. 
● Ak v interiéri nie je dostatok priestoru, premiestnite aktivitu von. 
● Prečítajte si každý program pred stretnutím, aby ste mali základné poznatky. Ak sa počas 

diskusie stretnete s nejakými informáciami, ktoré nepoznáte, buďte úprimní: stačí priznať, že 
niečo neviete, no po stretnutí si to naštudujete. 
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SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: KVÍZ KEBY BOL SVET DEDINOU 
 
POZNÁMKA:  Na konci predchádzajúceho stretnutia účastníci dostali úlohu počúvať správy, 
prečítať si noviny alebo sa rozhliadnuť okolo seba vo vlastných komunitách a identifikovať 
príklady finančnej, mocenskej a právnej nerovnosti. Pred začatím štartovacej činnosti ich 
požiadajte, aby sa podelili o svoje zistenia. 
 
Vysvetlite, že na tomto stretnutí účastníci preskúmajú nerovnosť a ekonomickú spravodlivosť. 
Na svete je vyše 7 miliárd ľudí, ale ako by vyzeral svet, ak by bol malou dedinou so 100 
obyvateľmi? Tento test pomáha účastníkom pochopiť nerovnosť vo svete. 
 
10-15 minút 
Metóda 

1. Požiadajte účastníkov, aby sa rozdelili do malých skupín po troch alebo štyroch. 
2. Predstavte im kvíz Keby bol svet dedinou a položte otázky, pričom dáte skupinám čas na 

diskusiu o každej odpovedi.  
3. Napokon požiadajte skupiny, aby dobrovoľne odpovedali. Skupina, ktorá sa dostane 

najbližšie k správnej odpovedi, získa 5 bodov. Ak dá niekto úplne správnu odpoveď, dostane 
10 bodov.  

4. Položte  skupinám nasledujúce otázky na diskusiu: 

● Prekvapilo vás niečo zo štatistík? Čo? 
● Zohrávajú  niektoré z týchto faktov rolu vo vašej vlastnej komunite alebo krajine? Ako?
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PODROBNE SKÚMAJTE A 
KONAJTE 
KTO SA POSÚVA VPRED? 
 

Účastníci preberajú úlohu člena spoločnosti a postupujú dopredu podľa toho, čím  
by podľa nich ich „postava“ mohla byť či čo by mohla robiť  alebo k čomu by 
mohla mať prístup. 
 
25-30 minút 
Metóda 

1. Dajte každému účastníkovi kartičku s  “postavou”, ktorú bude predstavovať a 
povedzte mu, že musí svoju úlohu uchovať v tajnosti. 

2. Postavte sa na jeden koniec miestnosti a požiadajte účastníkov, aby vytvorili  rad 
pri protiľahlej stene tvárou k vám. 

3. Vysvetlite, že budete čítať nasledujúce výroky a že každý musí zvážiť, či je výrok 
pravdivý pre postavu, ktorú predstavujú. 

4. Ak si myslia, že vyhlásenie je pravdivé pre ich postavu, mali by urobiť veľký krok 
vpred. Ak si myslia, že sa vyhlásenie ich postavy netýka, nepohnú sa. Ak sa 
domnievajú, že vyhlásenie je pre ich postavu čiastočne pravdivé, môžu urobiť 
malý krok vpred. 

 
Vyhlásenia: 

● Mám dosť jedla na každý deň. 
● Prispievam k rozhodovaniu v domácnosti. 
● Môžem dokončiť/úspešne som ukončil/a som svoje vzdelanie. 
● Ukončím/ukončíl/a som vyššie odborné alebo vysokoškolské štúdium. 
● Keď som chorý/á, môžem ľahko navštíviť lekára. 
● Keby zomrel môj rodič/manžel/manželka, bol/a by som schopný/á finančne si 

poradiť. 
● Ak s niečím nesúhlasím, môžem to ľahko vyjadriť. 
● Za prácu, ktorú vykonávam, dostávam primeraý plat. 
● Môžem ovplyvniť rozhodnutia v práci. 
● Dokážem pomáhať iným ľuďom. 
● Mám pocit, že mám pozitívnu budúcnosť plnú príležitostí. 
● Cítim sa bezpečne vo svojej komunite. 
● Mohol/mohla by som získať pôžičku na založenie malej firmy. 
● Mám kontrolu nad svojím životom. 
● Ľudia v mojej komunite ma rešpektujú. 
● Nemám problém s prístupom k čistej vode a hygiene. 
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● Teším sa podpore mojej rodiny, ktorá ma obklopuje. 

 

5. Po prečítaní všetkých vyhlásení požiadajte všetkých, aby sa rozhliadli okolo seba 
a aby každý povedal, akú postavu predstavoval. 

Sprievodné otázky 

● Ako ste sa cítili v koži svojej postavy? 
● Ako ste sa cítili, keď sa ľudia pohybovali inak ako vy? 
● Prečo sa ľudia pohybovali inak? 
● Aké prvky tejto hry predstavovali to, aký je svet?  

 
POZNÁMKA: Zvážte vytvoriť vysvetlenie alebo definíciu niektorých kľúčových 
slov a nápadov pre toto cvičenie: splnomocnenie; práva; rovnosť; zraniteľnosť; 
byť súčasťou spoločenstva; byť súčasťou rodiny; byť vylúčený/á; férovosť. 

6. Ďalej nechajte mladých ľudí diskutovať o tom, ako táto aktivita ukazuje, že ľudia 
na svete nemajú zo zložitých dôvodov rovnakú príležitosť posunúť sa ďalej v 
živote. Niektoré dôvody sú spôsobené individuálnymi osobnými okolnosťami 
alebo miestnou či národnou situáciou, zatiaľ čo iné príčiny sú spôsobené 
globálnymi systémami. Dôvody môžu zahŕňať nedostatok vzdelania a zdravotnej 
starostlivosti; chudobné prostredie a neprimerané životné podmienky; 
nezamestnanosť alebo zlý plat; konflikt; nedostatok vládnej podpory; alebo 
nedostatok sily a vplyvu jednotlivca. 

7. Ľudia sa často označujú ako „majetní“ a „nemajetní“. Medzi krajinami a v rámci 
krajín existujú programy a iniciatívy, ktoré sa snažia riešiť nerovnosť rozdelenia 
bohatstva a moci medzi „majetnými“ a „nemajetnými“ ľuďmi. Patria k nim: 

 

● sociálna práca, 
● progresívna daň, 
● mikrofinancovanie, 
● spravodlivý obchod (Fair Trade). 

 

8. Požiadajte účastníkov, aby vytvorili štyri skupiny a povedzte im, že preskúmajú 
výhody a nevýhody týchto štyroch programov. Zdôraznite, že existuje veľa 
možných riešení, ale majú uvažovať len o týchto štyroch. 

9. Každej skupine dajte  jeden z podkladov s faktami: welfare/blaho; progresívna 
daň; mikrofinancovanie; Fair Trade/spravodlivý obchod. 
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SOCIÁLNA PRÁCA je poskytovanie sociálnej a niekedy finančnej podpory s cieľom pomôcť zlepšiť blaho ľudí 
v núdzi (napríklad počas choroby alebo nezamestnanosti). Môže ich poskytovať vláda, charita, sociálne skupiny v 
komunite alebo členovia rodiny a príbuzní. 

Ľudia platia dane vláde, aby pomohli financovať životne dôležité služby, napríklad vzdelávanie a zdravotníctvo. 
PROGRESÍVNA DAŇ sa pokúša znížiť dane pre ľudí s nižšou platobnou schopnosťou, zatiaľ čo zvyšuje dane 
platené tými, ktorí majú vyššiu platobnú schopnosť. Príklady: vyššie dane z príjmu pre osoby s vyššími mzdami; 
vyššia daň z luxusných predmetov, ako sú autá, šperky a alkoholické nápoje. 

MIKROFINANCOVANIE je poskytovanie finančných služieb, ako sú pôžičky, ľuďom s nízkymi príjmami, 
ktorí za bežných okolností nemôžu získať prístup k službám ponúkaným bankami a finančnými inštitúciami. 
Tí, ktorí podporujú mikrofinancovanie, sa všeobecne domnievajú, že takýto prístup pomôže ľuďom vymaniť sa 
z chudoby. Kritici tvrdia, že ľudia používajúci mikrofinančné  

inštitúcie (MFI) sa dostávajú do začarovaného kruhu dlhov a nevychádzajú z cyklu chudoby. Niektoré MFI 
tiež účtujú veľmi vysoké úrokové sadzby a vyžadujú si veľmi krátke cykly splácania úveru, čo brzdí investície 
do udržateľných podnikov. 

 
 
   

 
 
10.  Požiadajte skupiny, aby si vybrali facilitátora, ktorý bude viesť ich diskusiu pri 
skúmaní toho, aký prospešný je ich program alebo iniciatíva pri znižovaní nerovnosti 
medzi ľuďmi. 
 
11.  Na flipchart by mali facilitátori nakresliť dva stĺpce nazvané „Výhody“ a 
„Nevýhody“ a potom požiadajte členov svojej skupiny, aby prispeli nápadmi do oboch 
stĺpcov. 
 
12. Požiadajte skupiny, aby svojmu programu priradili číslo na stupnici od 0 do 10, 
pričom 0 znamená „vôbec nie užitočné“ a 10 znamená „mimoriadne užitočné“ pri 
znižovaní nerovnosti. 
 
13.   Požiadajte každú skupinu, aby sa podelila o svoje myšlienky s ostatnými 
skupinami vo forme prezentácie. Môže to byť čokoľvek, čo sa im páči, napr. krátka hra, 
kresby (ktoré vysvetľujú) alebo iba jednoduchá prezentácia. 

FAIR TRADE/SPRAVODLIVÝ OBCHOD je sociálne hnutie, ktoré pomáha výrobcom zlepšovať ich život 
prostredníctvom lepšieho prístupu na trhy a lepších obchodných podmienok. Jeho cieľom je zaplatiť výrobcom 
zaručenú cenu, aby mohli vopred plánovať, pracovať spôsobom, ktorý nepoškodzuje životné prostredie a 
prispieva k rozvoju miestnej komunity vyplácaním sociálnej prémie. 
 
Spravodlivý obchod sa tiež snaží zvýšiť informovanosť spotrebiteľov v rozvinutých krajinách. Existuje veľa 
výrobkov spravodlivého obchodu vrátane remesiel, kávy, kakaa, cukru, čaju, banánov, medu, vína, čerstvého 
ovocia, čokolády a kvetov.  
Príklad: Výrobcovia kávy, ktorí pestujú svoju kávu organicky (bez pesticídov alebo hnojív) a predávajú ju 
organizácii spravodlivého obchodu, dostanú lepšiu cenu ako ostatní výrobcovia kávy vo svojej krajine. 
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Sprievodné otázky 

● Čo ste sa naučili z prezentácií? 
● Vyskytlo sa niečo, čomu ste nerozumeli alebo o čom by ste sa chceli dozvedieť viac? 
● Ktorý program by ste považovali za najúčinnejší na zníženie nerovnosti? 
● Vedeli by ste navrhnúť iný druh programu? 

 

REFLEXIA 
10-15 minút 
 
Metóda 

1. Urobte zhrnutie a spomeňte nasledujúce body:  
● Každý má právo na primeranú životnú úroveň a napriek tomu sa mnohým ľuďom na 

svete toto právo nedostáva.  
● Ekonomická spravodlivosť, ktorá má za cieľ umožniť ľuďom vykonávať zmysluplnú 

prácu, získať za ňu spravodlivú odmenu a žiť dôstojným životom, nie je pre mnohých 
ľudí realitou.  

● Existujú programy a iniciatívy zamerané na riešenie nerovnosti, ale všetci môžeme 
zohrávať úlohu zodpovedných globálnych občanov prostredníctvom nášho spôsobu 
života, prostredníctvom programov, ktoré sa rozhodneme podporovať a prostredníctvom 
obhajoby a kampaní. 

1. Ukážte účastníkom citát Nelsona Mandelu: 

Kým v našom svete pretrváva chudoba, nespravodlivosť a hrubá nerovnosť, nikto z nás 
si nemôže skutočne oddýchnuť. (Nelson Mandela, prejav End Poverty, Londýn 2005.) 
 
3. Prezrite si citát Nelsona Mandelu na flipcharte a požiadajte účastníkov, či môžu 
vytvoriť citát „3:9:27“ alebo frázu, ktorá upozorní ostatných na nerovnosť vo svete a 
podporí akciu. Citát by: 
 

● mal zahŕňať 3 hlavné body (napr. chudoba, nespravodlivosť, nerovnosť), 
● sa mal dať vysloviť za menej ako 9 sekúnd, 
● mal obsahovať menej ako 27 slov. 

 
Podeľte sa o niekoľko príkladov. 
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FAKTY: KEBY BOL SVET DEDINOU SO STO 
OBYVATEĽMI* 
Keby sme mohli zredukovať svetovú populáciu na dedinu s presne 100 obyvateľmi, pričom by všetky existujúce 
pomery zostali rovnaké, demografia by vyzerala takto: 

 

V obci by žilo 60 
Aziatov, 14 Afričanov, 
12 Európanov, 8 
Latinoameričanov, 5 
Američanov z USA a 
Kanady a 1 z Južného 
Pacifiku 

51 by bolo mužov, 49 by 
bolo žien 

82 by neboli belosi, 18 
by boli belosi 

67 by neboli kresťania; 33 
by boli kresťania 

80 by bývalo v 
nevyhovujúcich 
podmienkach 

67 by nevedelo čítať 

50 by bolo podviživených a 
1 by umieral od hladu 

33 by bolo bez prístupu k 
bezpečnému zdroju vody 

39 by nemalo prístup k 
lepšej hygiene 

24 by nemali elekrinu (a zo 
76 , ktorí by mali elekrinu 
by ju väčšina používala iba 
na svietenie v noci.) 

44 ľudí by malo prístup na 
Internet** 

1 by mal vysokoškolské 
vzdelanie 

1 by bol HIV pozitívny 2 by boli tesne pred 
narodením; 1 blízko smrti 

 

 
 
 
 

*Pôvodná verzia Správy o stave dediny Donella H. Meadows bola uverejnená v roku 1990 pod názvom „Kto žije 
v globálnej dedine?“ a aktualizovaná v roku 2005. Pôvodná správa stavala na dedine s počtom 1000. David 
Copeland, geodet a environmentálny aktivista, revidoval správu tak, aby odrážala dedinu  so 100  obyvateľmi a 
distribuoval 50 000 kópií plagátu Value Earth/Hodnota Zem  na samite Zeme  (Earth Summit) v roku 1992  v Riu 
de Janeiro. 
** https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/ 
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ROLY 
 
 

Farmár HIV pozitívny chlapec 

Matka žijúca v slume Žena — hlava domácnosti 

Pracujúci tínedžer (14 rokov) Dievča — hlava domácnosti 

Učiteľ v súkromnej škole 
Žena pracujúca v mimovládnej organizácii 

Učiteľ vo vidieckej komunite Otec utečenec s deťmi 

Otec žijúci na predmestí veľkého mesta Tínedžer žijúci vo vidieckej komunite 5 hodín od 
hlavnej cesty 

Žena — mikropodnikateľka Nepočujúce dieťa 

Podnikateľ Dieťa žijúce na ulici 

Prezident Nevidiaci starý muž 

Starosta malého mesta Slobodná žena (40-ročná) 

Právnik zo známej  

právnickej firmy 
Slobodný muž (35-ročný) 

Stará vdova Policajný veliteľ 

Zamestnanec medzinárodnej firmy Policajtka 



96 SAVING AND 
SPENDING 

 

MIKROFINANCOVANIE 
SOCIÁLNA PRÁCA  

PROGRESÍVNA DAŇ 
SPRAVODLIVÝ OBCHOD (FAIR TRADE) 

 

 
 
PROGRESÍVNA DAŇ je taká pri ktorej s rastúcimi príjmami rastie sadzba dane. Inými 
slovami, čím vyššie príjmy máte, tým viac budú zdanené. Slovo ‘progresívna’ opisuje efekt 
distribúcie podľa spôsobu, akým sadzba postupuje od nízkej k vysokej. Môže sa uplatňovať na 
jednotlivé dane alebo na daňový systém ako celok; rok, viac rokov alebo celý život. Progresívne 
dane sa snažia znižovať dane pre ľudí s nižšou platobnou schopnosťou, zatiaľ čo zvyšujú dane 
ľudí s vyššou platobnou schopnosťou. Príklady: vyššie dane z príjmu pre osoby s vyššími 
mzdami; dane z obratu na luxusné predmety (autá). 

 

SOCIÁLNA PRÁCA pozostáva z činností alebo postupov – najmä zo strany vlád a inštitúcií -, 
ktoré sa usilujú podporovať základné blaho jednotlivcov v núdzi. Tieto úsilia sa zvyčajne snažia 
zlepšiť finančnú situáciu ľudí v núdzi, ale môžu sa tiež pokúsiť zlepšiť ich šance na zamestnanie a 
mnoho ďalších aspektov ich života, vrátane duševného zdravia. V mnohých krajinách väčšinu 
takejto pomoci poskytujú rodinní príslušníci, príbuzní a miestna komunita a len teoreticky je 
dostupná z vládnych zdrojov. Príklady: ľudia združujú zdroje pre tých, ktorí sú chorí alebo 
nezamestnaní. 

MIKROFINANCOVANIE je poskytovanie finančných služieb klientom s nízkymi príjmami 
vrátane spotrebiteľov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorým už tradične chýba prístup k 
bankám a súvisiacim službám. Všeobecnejšie povedané, ide o hnutie, ktorého predmetom je 
„svet, v ktorom má čo najviac chudobných a najchudobnejších domácností trvalý prístup k 
primeranému spektru kvalitných finančných služieb vrátane nielen úverov, ale aj sporenia, 
poistenia a prevodov finančných prostriedkov.” Tí, ktorí podporujú mikrofinancovanie, sa 
všeobecne domnievajú, že takýto prístup pomôže chudobným ľuďom vymaniť sa z chudoby. 
Príklady: Grameen Bank poskytla pôžičky a iné finančné produkty na svojpomoc chudobným 
ženám v komunite. 

SPRAVODLIVÝ OBCHOD/FAIR TRADE je sociálne hnutie, ktoré pomáha výrobcom v 
rozvojových krajinách pri vstupe na trhy a poskytovaním lepších obchodných podmienok. Jeho 
cieľom je platiť výrobcom vyššie ceny a pomáha im rozvíjať kapacity na zlepšenie ich života. 
Spravodlivý obchod sa tiež snaží zvýšiť informovanosť spotrebiteľov v rozvinutých krajinách. 
Produkty, s ktorými pracuje, sú okrem iného remeslá, káva, kakao, cukor, čaj, banány, med, víno, 
čerstvé ovocie, čokoláda, kvety. Príklad: Výrobcovia kávy, ktorí pestujú svoju kávu organicky 
(bez pesticídov alebo hnojív) a predávajú ju organizácii spravodlivého obchodu, dostanú lepšiu 
cenu ako ostatní výrobcovia kávy v ich krajine. 
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FAKTY: ŠTATISTIKA 
 

ÚMRTNOSŤ DETÍ MLADŠÍCH AKO 7 ROKOV 
Podľa WHO (SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE) „v roku 2018 zomrelo 5,3 milióna 
detí mladších ako päť rokov. Riziko úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím veku päť rokov je stále najvyššie 
v africkom regióne (76 na 1000 živonarodených detí), čo je približne osemkrát viac ako v európskom 
regióne (9 na 1000 živonarodených). 
  
Globálne sa miera úmrtnosti do piatich rokov znížila o 59%, z odhadovanej miery 93 úmrtí na 1000 
živonarodených v roku 1990 na 39 úmrtí na 1000 živonarodených v roku 2018. To zodpovedá 1 úmrtiu 
z 11 detí, ktoré zomreli pred dosiahnutím veku 5 rokov v roku 1990, v porovnaní s 1 z 26 detí v roku 
2018.“ 

Zdroj: https://www.who.int/gho/child_health/mortality/mortality_under_five_text/en/ 
 

V roku 2018 sa v prvom roku života vyskytlo 4,0 milióna  úmrtí (75% všetkých úmrtí mladších ako päť 
rokov). 
Riziko úmrtia dieťaťa pred ukončením prvého roku veku bolo najvyššie v africkom regióne WHO (52 
na 1000 živonarodených detí), čo je viac ako sedemkrát vyššie riziko ako v európskom regióne WHO (7 
na 1000 živonarodených). Globálne sa miera dojčenskej úmrtnosti znížila z odhadovanej miery 65 úmrtí 
na 1000 živonarodených v roku 1990 na 29 úmrtí na 1000 živonarodených v roku 2018. Ročná 
úmrtnosť dojčiat sa znížila z 8,7 milióna v roku 1990 na 4,0 milióna v roku 2018. “ 
 
Zdroj: https://www.who.int/gho/child_health/mortality/neonatal_infant/en/ 
 
„Ďalšou oblasťou s výrazným znížením je úmrtnosť matiek, ktorá medzi rokmi 1990 a 2013 klesla o 45 
percent.“ 
 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf 
 
Podľa štatistík bol počet ľudí s HIV v roku 2018 na celom svete približne 37,9 milióna ľudí s vírusom 
HIV/AIDS. Z toho bolo 36,2 milióna dospelých a 1,7 milióna detí, čo znamená, že mali menej ako 15 
rokov. 
 
Nové infekcie HIV - odhaduje sa, že v roku 2018 bolo na celom svete vírusom HIV novo infikovaných 
1,7 milióna osôb. (Nové infekcie HIV alebo „výskyt HIV“ sa týka odhadovaného počtu ľudí, ktorí novo 
získali vírus HIV v priebehu jedného roka, čo je iné ako počet ľudí s diagnostikovaným HIV počas roka. 
Niektorí ľudia môžu mať HIV, ale nevedia o tom.)  Z týchto nových infekcií: 
 

● 1,6 milióna infekcií bolo medzi ľuďmi vo veku 15 a viac rokov 
● 160 000 infekcií bolo medzi deťmi vo veku 0-14 rokov. 

 
https://www.hiv.gov/hivbasics/overview/dataandtrends/globalstatistics 
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OPÄŤ PODĽA WHO 

● V roku 2017 45% svetovej populácie (3,4 miliardy ľudí) využívalo bezpečné hygienické služby. 
● 74% svetovej populácie (5,5 miliardy ľudí) využívalo aspoň základné hygienické služby. 
● 2,0 miliardy ľudí stále nemá základné hygienické zariadenia, ako sú toalety alebo latríny. 
● Slabá hygiena je spojená s prenosom chorôb, ako je cholera, hnačka, úplavica, hepatitída A, týfus a 

detská obrna a zhoršuje zastavenie vývoja. 
● Zlá hygiena znižuje blahobyt ľudí, sociálny a ekonomický rozvoj v dôsledku následkov, ako sú úzkosť, 

riziko sexuálneho napadnutia a stratené príležitosti na vzdelávanie. 

 
https://www.who.int/newsroom/factsheets/detail/sanitation 
 
 
 
 
PODĽA UNICEF 

● Odhaduje sa, že 617 miliónov detí a dospievajúcich na celom svete nie je schopných dosiahnuť 
minimálnu úroveň odbornej spôsobilosti v čítaní a matematike - aj keď dve tretiny z nich chodia do 
školy. 

● Napriek preukázaným a celoživotným výhodám viac ako 175 miliónov detí - takmer polovica všetkých 
detí v predškolskom veku po celom svete - nie je zapísaných do predškolského vzdelávania. 

● Odhaduje sa, že 93 miliónov detí na celom svete žije so zdravotným postihnutím. Takmer 50 percent 
detí so zdravotným postihnutím nechodí do školy, v porovnaní s iba 13 percentami ich rovesníkov bez 
zdravotného postihnutia. 

 
https://www.unicef.org/education 
 
 
 
PODĽA UNDP 
Údaje z publikácia Globálny viacrozmerný index chudoby (MPI) z roku 2019 a publikácia 
“Osvetľujeme nerovnosti“ (Illumnitating Inequalities) vydaná 11. júla 2019 poskytli informácie o počte 
ľudí, ktorí zažívajú chudobu na regionálnej, národnej a menej ako národnej úrovni a odhaľuje 
nerovnosti medzi jednotlivými krajinami a samotnými chudobnými. 

● Vo viac ako 101 krajinách je 1,3 miliardy ľudí - 23,1%  viacrozmerne chudobných. 
● Dve tretiny viacrozmerne chudobných ľudí žije v krajinách so stredným príjmom.  
● V krajinách je obrovská variabilita viacrozmernej chudoby. Napríklad miera ugandskej národnej 

viacrozmernej chudoby (55,1 percenta) je podobná priemeru subsaharskej Afriky (57,5 percenta), ale 
výskyt viacrozmernej chudoby v provinciách Ugandy sa pohybuje od 6,0 percent až do 96,3 percenta, 
čo je rozsah podobný národnej miere viacrozmernej chudoby v subsaharskej Afrike (6,3 - 91,9%). 

● Polovica z 1,3 miliardy viacrozmerne chudobných ľudí sú deti do 18 rokov. Tretina sú deti do 10 rokov. 
● Detská chudoba v južnej Ázii odhaľuje značnú rôznorodosť. Kým 10,7 percent juhoázijských dievčat 

nechodí do školy a žije vo viacrozmerne chudobných domácnostiach, tento priemer zahŕňa rôzne 
variácie; v Afganistane je to 44 %. 
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Ste zvedaví na čerstvé informácie o obyvateľstve, ekonomike, životnom 
prostredí, spoločnosti, médiách, potravinách, vode, energii alebo zdraví? 

Skontrolujte ich webovú stránku:https://www.worldometers.info/ 

Pozrime sa, aká rýchla je zmena! 

● V južnej Ázii 22,7% detí vo veku do 5 rokov trpí nerovnosťou v rámci výživy v domácnosti (kde je 
najmenej jedno dieťa v domácnosti podvyživené a najmenej jedno dieťa v domácnosti nie je). V 
Pakistane viac ako tretina detí mladších ako 5 rokov trpí takouto nerovnosťou v rámci domácnosti. 

Zdroj: http://hdr.undp.org/en/2019MPI 
 
 
 
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA 
Nebolo by dobré, keby sme kedykoľvek mohli sledovať dôležitú a zaujímavú štatistiku? Ako môžeme 
byť aktuálni, ak máme iba štatistiky a správu z vlaňajška? Bez poznania trendov je v tomto zrýchlenom 
svete  skutočnou výzvou reagovať.  
  
Worldometer je webová stránka, ktorú vedie medzinárodný tím vývojárov, výskumných pracovníkov a 
dobrovoľníkov. Ich cieľom je sprístupniť svetové štatistiky širokému publiku po celom svete v 
premyslenej a časovo relevantnej podobe. 
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3.7 AKO BYŤ DOBRÝM 
SPOTREBITEĽOM 

 
Keď deti vyrastajú a stávajú sa tínedžermi a mladými dospelými, majú väčšiu spotrebiteľskú silu. 
Môžu ovplyvniť to, čo si rodičia kupujú a môžu mať aj svoje vlastné peniaze. Na konci 
predchádzajúceho stretnutia dostali účastníci zadanie, aby zvážili otázku: Môže konanie 
jednotlivca zmeniť svet? 
  
Rozhodnutia, ktoré prijímame o tom, ako míňať peniaze, môžu mať veľký vplyv na ľudí na celom 
svete z dôvodu všetkých väzieb v globálnom obchodnom reťazci.  
  
V súčasnosti existujú veľké rozdiely v informovanosti o našich nákupoch: o tom, ako sa vyrába 
tovar a či sa vyrába environmentálne a sociálne zodpovedným spôsobom. Niekedy kupujeme a 
používame veci vyrobené v našej komunite a vieme presne, odkiaľ pochádzajú. Inokedy kupujeme 
výrobky, ako sú mobilné telefóny, a nevieme, odkiaľ pochádzajú všetky ich časti a aké boli 
celkové náklady pre ľudí a planétu. Toto stretnutie zoznamuje účastníkov so zodpovednou 
spotrebou a s tým, ako môžu „urobiť zmeny vo svojich peňaženkách“. 

 
 
VZDELÁVACIE CIELE 
Na konci tohto stretnutia budú účastníci schopní: 

● pochopiť, že ich rozhodnutia o výdavkoch môžu ovplyvniť blaho ostatných ľudí a planéty (napr. 
dopytom po určitých výrobkoch), 

● vedieť, ako robiť rozhodnutia, ktoré odrážajú záväzok k zodpovednému konzumu. 

 
 
 

DÔLEŽITÉ POZNATKY 

● Globálny hodnotový reťazec nám ukazuje, ako každodenné výrobky cestujú po celom svete a že 
ich vyrábajú mnohí ľudia v rôznych krajinách. V niektorých prípadoch nie sú výroba, spotreba ani 
likvidácia  zdravé pre ľudí ani pre životné prostredie. Niektoré spôsoby výroby vykorisťujú 
prírodu alebo ľudí zapojených do práce.  
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● Byť skvelým spotrebiteľom zahŕňa precvičenie spoločensky zodpovedného konzumu. Znamená 
to, že  vždy, keď je to možné, rozhodneme sa kupovať produkty, ktoré nepoškodzujú planétu a nie 
sú nespravodlivé voči ľuďom, ktorí ich vyrábajú. 

 
 
 

Potrebné materiály 
Päť mobilných telefónov (alebo ich obrázkov); informačný prehľad o mobilných telefónoch; hárok 
s kompasom vplyvu. 
 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 

● Pracovníci s mládežou aj učiteľ môžu zapojiť experta v tejto oblasti ako hosťa alebo ukázať 
miestne osvedčené postupy, ako byť dobrým zákazníkom. 

 
SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR 
10-15 minút 
 
Metóda 

1. V skupinách po štyroch až šiestich požiadajte účastníkov, aby uviedli päť materiálnych položiek 
(nie ľudí), bez ktorých by nechceli byť. (Toto sú niektoré z vecí, ktoré môžu spomenúť: telefón, 
skvelé tenisky, módne oblečenie, líčidlá, čokoláda, šperky, počítač, televízia, bicykel.) 

2. Požiadajte každú skupinu, aby hlasovaním zoradila svoje výbery podľa dôležitosti.  
3. Nechajte každú skupinu krátko zdieľať svoje výsledky so zvyškom skupiny.  
4. Vysvetlite im, že tieto položky, aj keď sú pre nás dôležité, majú pri ich výrobe vplyv na ľudí a 
životné prostredie. Vysvetlite, že v ďalšej časti preskúmajú, aké sú niektoré z týchto vplyvov a čo 
niektorí ľudia robia na zníženie škodlivých vplyvov. 

 

PODROBNE SKÚMAJTE A KONAJTE 
Účastníci budú pracovať v skupinách s cieľom zistiť skutočné náklady na určité položky, ktoré sú 
dôležitou súčasťou života mnohých ľudí (napríklad mobilný telefón, bavlnené tričko alebo šperk). 
Môžu použiť informačné hárky a zdroje na usmernenie, ako aj ďalšie zdroje informácií (napr. 
informácie o spoločnosti, príbehy z finančných novín, akademické a vládne informácie, rady 
priateľov atď.).  
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Budú musieť premýšľať o reťazci medzi surovinami, hotovým výrobkom, distribúciou výrobku, 
použitím tohto produktu a nakoniec jeho likvidáciou. Ak si to skupiny želajú, môžu urobiť krátku 
prezentáciu na REKAPITULÁCIU  a podeliť sa o informácie. 
 

SKUTOČNÉ NÁKLADY 
25-30 minút 
 

Metóda 

1. Požiadajte účastníkov,  aby vytvorili skupiny po piatich alebo šiestich. 
2. Dajte každej skupine hárok flipchartového papiera, perá a mobilný telefón (alebo jeho obrázok). 
3. Požiadajte ich, aby položili mobilný telefón (alebo jeho obrázok) do stredu papiera. 
4. Rozdajte im hárky s kompasom vplyvu (NSEW) a vysvetlite, že im to pomôže premýšľať o 

vplyve, ktorý môže mať telefón na prírodné prostredie (N - Natural environment), o ekonomickej 
stránke veci (E - Economic side), sociálnom aspekte ľudských životov (S – social side) a budú sa 
môcť zamyslieť aj nad tým, kto má moc a vplyv pri prijímaní rozhodnutí (W - Who)? 
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5. Nabádajte účastníkov, aby napísali otázky a komentáre týkajúce sa telefónu na 
flipchartový papier, napr. o N (prírodnom prostredí) by sa mohli opýtať:  

● Aké kovy a minerály sú potrebné? 
● Aký vplyv má ich ťažba na životné prostredie? 

6. Približne po 10 minútach požiadajte skupiny, aby poskytli spätnú väzbu, podelili sa o 
svoje otázky a komentáre. Napadli im otázky o všetkých štyroch bodov kompasu? 
7. Dajte hárok s mobilným telefónom každej skupine. 
8. Na základe týchto informácií nechajte účastníkov, aby  pridali na svoj flipchartový 
papier ďalšie poznámky/fakty pomocou pera inej farby. 
9. Požiadajte ich, aby sa zamysleli, kam napíšu svoje pripomienky a či spomenuté fakty 
ovplyvňujú prírodné prostredie (N), ekonómiu (E), sociálne aspekty života ľudí (S) alebo 
kto má právomoc a vplyv na rozhodovanie (W). 

REFLEXIA 
10-15 minút 
 
Metóda 

1. Pripomeňte účastníkom, že mobilné telefóny a ďalšie predmety, o ktorých sa hovorí na 
tomto stretnutí,  hrajú v živote mnohých ľudí dôležitú úlohu, ale je za nimi často skrytá 
cena, ktorá ovplyvňuje blaho ľudí a planéty ako následok ich výroby, používania a 
likvidácie.  

2. Informujte ich, že každý môže konať spôsobom citlivejším k týmto problémom, keď sa 
naučíme, ako byť zodpovednejšími spotrebiteľmi. Napríklad:  

● Veci nám môžu vydržať dlhšie, ak si dobre premyslíme, či si zbytočne nekupujeme 
nové, aby sme zdroje Zeme nevyužívali bezdôvodne. 

● Môžeme si kupovať čokoládu a ďalšie výrobky s logom Fair Trade, takže si môžeme 
byť istí, že na ich výrobe sa nepodieľala žiadna otrokárska práca.  

● Môžeme si zistiť viac o kampaniach, ako je napríklad Clean Clothes Campaign 
(Kampaň čistých odevov), ktorá je venovaná zlepšovaniu pracovných podmienok a 
podpore pracovníkov v odevnom priemysle.   

N 
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● Môžeme sa motivovať kampaňou Teens Turning Green (Dospievajúci sa sfarbujú na 
zeleno). Založila ju v Kalifornii skupina tínedžerov, ktorí boli pobúrení množstvom 
chemikálií a karcinogénov vo svojej  kozmetike a obhajujú bezpečnú kozmetiku.  

● Môžeme vyskúšať a kúpiť si ekologické výrobky, ktoré nepoškodzujú planétu 
chemickými látkami.  

● Môžeme sledovať správy a byť informovaní, aby sme vedeli robiť také rozhodnutia o 
svojich peniazoch, ktoré môžu znížiť náš negatívny a zvýšiť pozitívny vplyv na Zem. 

● Môžeme premýšľať o zdrojoch, ktoré používame v našom každodennom živote (napr. 
voda, drevo a palivo) a zistiť, či vieme skúsiť znížiť ich spotrebu. 

● Spoločný postup môže tiež prispieť k zmene (pozri karikatúru). 

1. Požiadajte účastníkov, aby zdieľali s osobou vedľa nich jednu vec,  pri ktorej sa pokúsia 
stať sa kritickejším spotrebiteľom, aby znížili svoj negatívny a zvýšili svoj pozitívny 
vplyv na Zem. 

2. Požiadajte ich, aby napísali tento „záväzok“ na kúsok papiera a dali mu názov. 
Pozbierajte kúsky papiera a uschovajte ich na bezpečnom mieste. 

3. Povedzte im, že im na ďalšom stretnutí vrátite ich „záväzok“, aby ste zistili, či na ňom 
pracovali. 

 

HÁROK S KOMPASOM VPLYVU 
ODKRÝVANIE SKUTOČNÝCH NÁKLADOV NA KAŽDODENNÉ 
PREDMETY 
 
Tento kompas vplyvu môžete použiť na preskúmanie skutočných nákladov na váš mobilný 
telefón, bavlnené tričko atď. 

 
PRÍRODNÉ PROSTREDIE 

 
 
 
 
 

    EKONOMIKA 
 
 
 
 
 

SOCIÁLNA OBLASŤ 
 

SOCIÁLNA 
OBLASŤ EKONOMIKA 
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PRÍRODNÉ PROSTREDIE 
Aký vplyv má predmet, o ktorom uvažujete, na prírodné prostredie, napríklad pri ťažbe surovín 
alebo počas pestovania plodín (napr. využívanie vzácnych zdrojov, znečisťovanie riek, devastácia 
krajiny). 

EKONOMIKA 
Aký vplyv má predmet, o ktorom uvažujete, na ľudí z hľadiska peňazí a ekonómie? Dostávajú 
pracovníci spravodlivú mzdu? Čo sa stane so ziskom? Používa sa zisk v prospech mnohých alebo 
len niekoľkých? 

SOCIÁLNA OBLASŤ 
Aký vplyv má zvažovaný predmet na životy ľudí, rodín a komunít zapojených do jeho tvorby? 
Aké sú vzťahy medzi komunitami? Je nejaký konflikt spôsobený konkurenčným bojom o cenné 
zdroje? Majú ľudia pocit, že sa s nimi zaobchádza rovnako? Existujú nejaké problémy týkajúce sa 
rovnosti a pohlavia, rasy, zdravotného postihnutia alebo veku? Sú do dodávateľského reťazca 
zapojené deti? 

KTO ROZHODUJE? 
Môžete zahrnúť otázky týkajúce sa právomocí a práv pracovníkov pri výrobe predmetu, o ktorom 
uvažujete. Majú pracovníci slovo? Môžu vyjadriť svoj názor na pracovné podmienky a plácu? 
Môžu vstúpiť do odborov? Zúčastňujú sa na rozhodovaní? 
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RÔZNE INICIATÍVY 
Fair Trade / www.fairtrade.net 
FAIR TRADE je organizované sociálne hnutie a trhový prístup, ktorého cieľom je pomôcť výrobcom 
v rozvojových krajinách získať lepšie obchodné podmienky a podporiť udržateľnosť. Hnutie sa 
zasadzuje za zaplatenie vyššej ceny výrobcom, ako aj za sociálne a environmentálne normy. 
Zameriava sa najmä na vývoz z rozvojových krajín do rozvinutých krajín, hlavne remeselných 
výrobkov, kávy, kakaa, cukru, čaju, banánov, medu, bavlny, vína, čerstvého ovocia, čokolády, kvetov 
a zlata. 

Označenie Fairtrade (zvyčajne jednoducho Fairtrade alebo certifikát Fair Trade v Spojených štátoch 
amerických) je certifikačný systém navrhnutý tak, aby spotrebiteľom umožnil identifikovať tovar, 
ktorý spĺňa dohodnuté a spravodlivé normy. 

Účelom certifikácie Fairtrade je zaručiť nielen spravodlivé ceny, ale aj zásady etického nákupu. Medzi 
tieto zásady patrí dodržiavanie dohôd Medzinárodnej organizácie práce, ako sú tie, ktoré zakazujú 
detskú a otrockú prácu, zaručujú bezpečné pracovisko a právo na odbory, dodržiavanie Charty 
ľudských práv OSN, spravodlivú cenu, ktorá pokrýva výrobné náklady a uľahčuje sociálny rozvoj a 
ochranu a zachovanie životného prostredia. 

 
Clean Clothes Campaign / www.cleanclothes.org 
Kampaň Clean Clothes (CCC) je zameraná na zlepšenie pracovných podmienok a podporu 
posilnenia postavenia pracovníkov v globálnom odevnom a športovom priemysle.  
Od roku 1989 pracuje CCC na zabezpečení dodržiavania základných práv pracovníkov. Vzdeláva 
a mobilizuje spotrebiteľov, lobuje v spoločnostiach a vo vládach a poskytuje pracovníkom priamu 
solidaritu v ich  boji za svoje práva a požiadavku lepších pracovných podmienok. 
Kampaň Clean Clothes/Čisté oblečenie je alianciou organizácií v 13 európskych krajinách. Medzi 
členov patria odbory a mimovládne organizácie, ktoré pokrývajú široké spektrum perspektív a 
záujmov, ako napr. práva žien, presadzovanie práv spotrebiteľov a znižovanie chudoby. 
 
Dospievajúci sa sfarbujú na zeleno, pretože dobre vyzerať by nás (ani 
planétu) nemalo zabíjať / www.teensturninggreen.org 

Vyzerať dobre by vás (ani planétu) nemalo zabíjať a tieto dievčatá s tým niečo robia! 
Skupina tínedžeriek v Kalifornii rozhnevaná množstvom chemikálií a karcinogénov vo svojich 
kozmetických výrobkoch a prostriedkoch na starostlivosť o pleť vytvorila „Teens for Safe 
Cosmetics“ (Dospievajúci za bezpečnú kozmetiku). Táto skupina dospievajúcich vzdeláva 
svojich rovesníkov a tlačí na vládu, zorganizovala protesty proti kozmetickému priemyslu a bola 
kľúčom k prijatiu zákona o bezpečnej kozmetike v Kalifornii v roku 2005. Ten od výrobcov 
kozmetiky vyžaduje, aby informovali o karcinogénoch a reprodukčných toxínoch v kozmetických 
výrobkoch. Rozšírili svoje úsilie a spojili sa, aby presadili do legislatívy aj návrh zákona o 
toxických hračkách. Tento zákon by zakázal ftaláty, veľmi jedovatú kategóriu chemických látok z 
detských hračiek a cumľov na fľašky, popri pokračujúcom úsilí o odstraňovaní ftalátov z 
kozmetiky.  

Dievčatá uchopili túto tému zo všetkých strán a spolupracovali s trhom Whole Foods 
Market/Celý trh s potravinami, aby vyvinuli bezpečný, zdravý a netoxický rad výrobkov na 
kozmetickú starostlivosť. Zatiaľ čo sa naďalej zasadzujú za štátnu a federálnu politiku, ktorá by 
tieto toxíny vylúčila z kozmetiky, ich platforma rozšírila svoj záujem o bližší pohľad na 
vystavovanie sa toxickým látkam  v školách a domácnostiach. Tým, že prevzali zodpovednosť za 
budúcnosť bez toxických látok sa z „Teens for Safe Cosmetics“ (Dospievajúci za bezpečnú 
kozmetiku) stalo „Teens Turning Green“ (Dospievajúci  sa sfarbujú na zeleno) a v súčasnosti 
pracujú po celých  USA na udržateľnosti. 

. 
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PLÁNOVANIE A 
ROZPOČTOVANIE 
VÁŠHO PODNIKU 

CIELE MODULU 
Po absolvovaní tohto modulu účastníci dokážu: 

● názorne predviesť zručnosti v plánovaní a rozpočtovaní komplexného projektu, 
● rozumieť tomu,  ako úspešne pracovať v tíme na dosiahnutie cieľa, 
● preskúmať vlastné podnikateľské schopnosti, 
● zmeniť vlastné životy a životy svojej komunity prostredníctvom sociálneho alebo 

finančného podniku. 
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Proces učenia, ako sa stať sa nositeľom zmeny v programe Aflateen, vrcholí plánovaním a 
vytvorením sociálneho a finančného podniku. Tento modul sa odlišuje od predošlých  modulov, 
pretože vedie účastníkov Aflateenu cez proces výberu sociálneho alebo finančného podniku, 
formovanie skupiny, plánovanie a rozpočtovanie ich podniku so svojou skupinou a napokon sa 
zaoberá vedením podniku. Je dôležité, aby si účastníci uvedomili, že dokážu veci zmeniť; že  si 
môžu stanoviť cieľ a dosiahnuť ho.  Ich cieľom môže byť sociálny cieľ pre ich komunitu alebo 
finančný cieľ, ktorý ovplyvní sociálnu realitu účastníkov a ľudí okolo nich. 
  
Stretnutia v rámci tohto modulu pomôžu účastníkom objaviť nové spôsoby plánovania a riešenia 
problémov v tíme. Proces prepojí poznatky z predchádzajúcich modulov. Účastníci budú musieť 
pochopiť, ako sa ich osobné silné a slabé stránky dajú kombinovať so silnými a slabými 
stránkami ostatných na dosiahnutie sociálneho alebo finančného cieľa. 
  
Účastníci a facilitátori by mali veriť svojej schopnosti uspieť v podnikaní. 
Treba tiež zdôrazniť, že nie je jasný rozdiel medzi finančnými a sociálnymi činnosťami, pretože 
sú prepojené. 
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BRAINSTORMING 
(Brainstorming = riadená diskusia o riešení nových problémov.) 
 
Brainstorming doslova umožňuje „búrku“ v mozgu tým, že dovoľuje účastníkom 
vysloviť a zapísať veľa bláznivých a nezvyčajných nápadov. Táto zručnosť 
zameraná na skupinovú prácu umožňuje účastníkom slobodne sa podeliť o svoje 
nápady a myšlienky. Čím viac nápadov účastníci vytvoria, tým väčšia je 
pravdepodobnosť, že vzniknú také, ktoré budú užitočné pre rozhodovanie, riešenie 
problémov a kreatívne myslenie.  
Brainstorming by mal byť rýchly, bez zábran a predovšetkým zábavný. 

 
CIELE STRETNUTIA 
V závere tohto stretnutia účastníci dokážu: 

● pochopiť, ako robiť brainstorming, 
● porozumieť, prečo je tento termín podstatný pre kreatívne myslenie, riešenie 

problémov a rozhodovanie, 
● pochopiť, že znalosť brainstormingu pomôže porozumieť stretnutiu 2 - Mapovanie 

mysle, pretože tieto dve stretnutia sú podobné využitím vizuálneho znázornenia. 

 
DÔLEŽITÉ POZNATKY 
 

● Všetky nápady, dokonca aj zdanlivo nesúvisiace, môžu byť užitočné. 
● Práca v skupine nám môže pomôcť vytvoriť nové nápady. 

 

Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 

● Najdôležitejšou súčasťou tohto stretnutia je, aby sa účastníci cítili dostatočne 
pohodlne v prostredí triedy, aby boli schopní podeliť sa o svoje myšlienky a nápady  
a spolupracovať s ostatnými účastníkmi.  Táto otvorená diskusia pomôže plachým 
účastníkom zapojiť sa a urobiť zo skupinového  učenia zábavnú skúsenosť.  

● Dobrý nápad je umiestniť Päť krokov k brainstormingu pri štartovacej aktivite počas 
stretnutia na viditeľnom mieste, aby ich účastníci videli a mohli sa na ne odvolávať 
pri práci na jednej z hlavných činností.  

● Možnosť 2:  Uistite sa, že ste pred stretnutím pripravili sedem “Čo keby…? otázok. 

4.1 
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SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
 

ŠTARTÉR: BRAINSTORMING 
POZNÁMKA: Táto aktivita porovnáva dve polovice pomenovania brainstorming. Ak sa termín 
„brainstorming“ vo vašom miestnom jazyku nehodí na túto činnosť, odporúča sa používať pojmy 
„myslenie“ a „záplava“, aby ste upozornili na skutočnosť, že brainstorming je prirodzený a 
nefiltrovaný prílev nápadov. Pri tejto aktivite môžeme využiť príklady toho, čo sa už účastníci 
naučili na predošlých stretnutiach. 
 
10-15 minút 
Metóda: 

1. Napíšte slovo “brainstorming” na flipchart. 
2. Spojte čiarou “brain” a “storm” , aby účastníci lepšie pochopili, čo termín znamená.  Vysvetlite 

im, že: 
● Brain = mozog, dôležitý orgán, šikovnosť, myslenie. 
● Storm = búrka, nepredvídateľná, rýchlo sa hýbe. 

3. Tieto dve slová majú účastníkom poskytnúť výzvu, aby uhádli vzťah medzi nimi. 
4. Požiadajte účastníkov, aby sa podelili o svoje názory na tieto otázky: 
● Čo je brainstorming? (Účastníci v skupine prichádzajú rýchlo s bláznivými a nezvyčajnými 

nápadmi.) 
● Prečo to robiť? (Učí účastníkov, ako dobre pracovať v skupinách, aby robili rozhodnutia, riešili 

problémy  a vymýšľali kreatívne nápady.) 
● Ako to urobiť? (Päť krokov.) 
5. Napíšte na flipchart päť základných krokov k brainstormingu: 
● Vytvorte skupiny po štyroch až piatich a potvrďte, že všetci rozumiete brainstormingu a 

pravidlám, ktoré musíte dodržiavať. 
● Vytvorte čo najviac nápadov bez obáv, do akej miery sú realistické.  
● Žiadna kritika  (všetky myšlienky sú rovnako dôležité). 
● NEzvyčajné myšlienky môžu byť nečakane užitočné. 
● Majte jasnú tému/vec/problém, ktorý chcete riešiť. 

POZNÁMKA: Témy, ktoré účastníkov zaujímajú alebo ich chcú riešiť, vyvolajú najlepšiu 
reakciu. Odporúčanými témami môžu byť biologicky odbúrateľné výrobky, zodpovedný konzum 
a/alebo prírodné zdroje - všetky tieto témy boli predmetom modulu 3. Môžete tiež navrhnúť tému, 
ktorá sa nijako netýka toho, čo sa účastníci už dozvedeli. 

● Vyberte v každej skupine lídra  a zapisovateľa. 
● Stimulujte nové nápady otázkami: kto, čo, kedy, kde, prečo, ako? 
● Zhrňte a vyhodnoťte. 
● Diskutujte o realistických a dosiahnuteľných riešeniach. 
● Máte dostatok zdrojov na vyriešenie problému? 

6. Precvičte brainstormingové cvičenie so skupinou ako celkom. 
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SKÚMAJTE A KONAJTE 
Vyberte si jednu z nasledujúcich činností: 

MOŽNOSŤ 1: SKUPINOVÉ KRESLENIE SOCIÁLNYCH 
TÉM 
Podstatou tejto aktivity je, aby každý účastník nakreslil (slová nie sú dovolené), ktorú sociálnu 
tému považuje za najdôležitejšiu (malo by to byť 4-5 tém na skupinu). Dôraz sa nekladie na to, 
ako dobre účastníci kreslia, ale skôr na obsah nakreslených sociálnych tém. Môže vychádzať z 
predchádzajúcich  diskusií, ktoré prebehli v závere 2. časti, Práva a povinnosti. 
 
25-30  minút 
 
Metóda 

1. Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny  po štyroch-piatich a určite v každej skupine lídra, 
ktorého úlohou bude organizovať prácu svojej skupiny. Prideľte každej skupine číslo. 

2. Dajte každej skupine hárok flipchartového papiera a fixky. 
3. Informujte účastníkov, že majú 10 minút na kresby (iba pomocou obrázkov) spoločenského 

problému, ktorý  je pre nich osobne najdôležitejší, na skupinovom hárku papiera. Výsledkom 
bude jeden dokument s mnohými kresbami od členov skupiny. 

4. Kým kreslia, pristavte sa pri všetkých skupinách, aby ste skontrolovali, ako sa im darí a aby ste 
im ponúkli pár návrhov, zúčastnili sa na práci skupiny, kládli otázky, vyslovili komentár a 
pochvalu. 

5. Po 10 minútach požiadajte skupiny, aby prestali kresliť a obrátili svoje papiere. 
6. Vyberte jednu skupinu, ktorá príde dopredu a predstaví bez slov svoje kresby ostatným 

skupinám. 
7. Požiadajte tieto skupiny, aby opísali kresby, ktoré vidia  na papieri a diskutovali o nich. Ak je to 

nevyhnutné, použite niektoré z nasledujúcich otázok na pomoc pri vedení diskusie: 
● Prečo je to sociálna téma? 
● Ktorý z problémov tejto skupiny je podľa vás najdôležitejší? Prečo? 
● Súhlasíte/nesúhlasíte s názorom (iného účastníka)? 
● Ktorý z problémov je podľa vás najťažší na vyriešenie? Prečo? 
● Aký je najlepší spôsob riešenia tohto/týchto spoločenských problémov? 
● Súvisia niektoré zo zobrazených sociálnych problémov? Ak áno, ako? 

1. Po niekoľkých minútach požiadajte prezentujúcu skupinu, aby podrobnejšie opísala svoj výstup, 
pričom každý člen skupiny opíše, čo nakreslil. 

2. Zopakujte proces s každou skupinou a zhrňte a vyhodnoťte sociálne problémy všetkých skupín - 
snažte sa rozdeliť ich nápady do kategórií a odstráňte tie, ktoré sa opakujú. 

3. Uchovajte kresby na ďalšiu diskusiu v časti REFLEXIA. 
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MOŽNOSŤ 2: ČO KEBY…? 
10-15 minút 

Metóda 

• Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny po štyroch-piatich, pričom jeden účastník bude líder 
skupiny a jeden zapisovateľ. Dajte zapisovateľovi list papiera a pero/ceruzku. 

• Položte lídrovi každej skupiny jednu z nasledujúcich “Čo keby…?” otázok, ktoré môžu účastníci 
doplniť a zodpovedať: 

● Čo keby ľudia…? 
● Čo keby oceán…? 
● Čo keby zelenina…? 
● Čo keby autá…? 
● Čo keby pavúky…? 
● Čo keby ľudia z mojej krajiny…? 
● Čo keby výťahy…? 

 

1. Požiadajte účastníkov, aby spolupracovali v skupine na odpovedi na svoju otázku a zapisovateľ 
aby doplnil chýbajúcu časť. Ak majú skupiny viac než jednu odpoveď, nechajte ich hlasovať, 
ktorú odpoveď použijú. 

2. Následne ich požiadajte, aby urobili brainstorming svojich nápadov ako skupina a aby ich 
zapísali v podobe zoznamu alebo slovného mraku.  

3. Kým to robia, uistite sa, že navštívite každú skupinu, skontrolujete, ako sa im darí a ponúknite 
pár nápadov, zapojte sa do skupiny, klaďte otázky, komentujte a chváľte. 

4. Nechajte skupinám 15 minút na prácu a potom požiadajte účastníkov z každej skupiny, aby sa 
podelili o svoju brainstormingovú aktivitu a vysvetlili ju skupine ako celku. 

5. Zhrňte a vyhodnoťte  “Čo keby…?” brainstorming každej zo skupín. 
6. Zozbierajte “Čo keby…?” papiere všetkých skupín na neskoršiu diskusiu počas REFLEXIE. 

POZNÁMKA:  nasledujú možné príklady z tejto aktivity od účastníkov:  
 

● Čo keby ľudia chodili všade pešo?(cvičenie, fit, unavení, neskoro, menej dovoleniek) 
● Čo keby oceán vyschol? (krajina, mŕtve ryby, menej lodí, spory o hranice, sucho atď.) 
● Čo keby prestala rásť zelenina? (šťastné deti, problémy s exportom, nedostatok vitamínov) 
● Čo keby autá jazdili  len na slanú vodu?(nafta, peniaze, vojny, menšie znečistenie atď.) 
● Čo keby pavúky vyhynuli?(šťastné gazdiné, viac hmyzu, narušený ekosystém atď.) 
● Čo keby ľudia z mojej krajiny nemali vlasy? (chladno, škaredí, krach kozmetických firiem, 

podobnosť  atď.) 
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● Čo keby výťahy boli zakázané?(nižšie budovy, viac správcov, srdcové infarkty atď.). 

 

REFLEXIA  
10-15 minút 

Metóda 
 

1. Preskúmajte a vyzdvihnite brainstorming a jeho dôležitosť, keď treba riešiť problém, tvorivo 
myslieť a dobre pracovať v skupine.  

2. Znova skontrolujte päť krokov opísaných v aktivite Štartér. 
3. V závislosti od použitej aktivity položte tieto následné otázky: 
4. Ak bola použitá Možnosť 1:  Požiadajte dobrovoľníkov, aby podržali kresby z Aktivity 1 a 

položte účastníkom tieto otázky: 
● Nakreslili niektoré skupiny rovnaké sociálne problémy? 
● Vyskytovali sa niektoré z nakreslených  sociálnych problémov pred 50 rokmi? 
● Ako sa tento problém stal spoločenským problémom? 
● Ktorý sociálny problém má potenciál  čoskoro sa zmeniť? 
● Vyriešenie ktorého sociálneho problému by si vyžadovalo oveľa dlhší čas? Prečo?  

Ak bola použitá Možnosť 2: Požiadajte dobrovoľníkov, aby podržali hárky papiera z Aktivity 2 a 
položte účastníkom tieto otázky: 

● Ktorá skupina odpovedala najtvorivejšie na svoju otázku “Čo keby…?” 
● Pomohla práca v skupinách dospieť k početným nápadom a zodpovedať otázku? 
● Myslíte si, že väčšina vašich nápadov v brainstormingu boli riešenia otázky alebo problémy? 
● Povzbudzujte účastníkov, aby sa doma podelili o to, čo sa naučili, so svojimi priateľmi a 

rodinami. 
● Zakončite stretnutie tým, že krátko spomeniete pojem “Mapovanie mysle” a informujete 

účastníkov, že to je ďalšie vizuálne znázornenie, o ktorom budete hovoriť na ďalšom stretnutí. 

 

PRÁCA NA PROJEKTE 
Motivujte účastníkov, aby strávili čas mimo klubu premýšľaním a vzájomnou diskusiou v 
malých skupinách o tom, aký druh sociálneho/finančného podniku by radi v nasledujúcich 
týždňoch zrealizovali a s kým by chceli spolupracovať (štyria až siedmi účastníci). 
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4.2 MAPOVANIE MYSLE 
 
 

VZDELÁVACIE CIELE  
na konci stretnutia účastníci dokážu: 

● pochopiť pojem mapovanie, 
● rozumieť, ako mapovať myseľ, 
● pochopiť, že mapovanie mysle je nevyhnutný nástroj, ktorý používajú jednotlivci/tímy na 

riešenie problémov a robenie rozhodnutí pomocou lepšieho pochopenia vzťahu medzi ideami. 

 

DÔLEŽITÉ POZNATKY 

● Usporiadanie nápadov je  myšlienkový proces oddelený od vytvárania nápadov.   
● Keď položíme myšlienky na papier a vizuálne ich zorganizujeme, môže nám to pomôcť lepšie 

pochopiť vzťahy medzi pojmami. 

Potrebné materiály 
Možnosť 1: indexové kartičky (budete potrebovať 15 na jednu skupinu) alebo nastrihané listy 
papiera. 
 
Informácia pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 
Stretnutie je pokračovaním Lekcie 1, brainstorming. Kým pri brainstormingu sa účastníci učili 
slobodne zdieľať svoje nápady a myšlienky, mapovanie mysle sa zameriava viac na 
organizovanie nápadov na efektívne rozhodovanie a riešenie problémov.  
Je dobré nechať zoznam Štyroch krokov k mapovaniu mysle a Diagram mapovania mysle 
vystavený na viditeľnom mieste pri nižšie uvedenej aktivite Štartér počas stretnutia tak, aby ich 
účastníci mohli vidieť a odvolávať sa na ne, keď pracujú na hlavných činnostiach. 
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BÁDAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: MAPA MYSLE 
 

POZNÁMKA: Táto činnosť porovnáva dve polovice pojmu mapa mysle. Ak vo vašom jazyku 
nemáte výraz na túto aktivitu, odporúčame, aby ste použili pojmy “myslenie” a “mapovanie”, 
aby ste pritiahli pozornosť na skutočnosť, že mapa mysle je vizuálna mapa niečích myšlienok. 
 
10-15 minút 
 
Metóda 
1. Napíšte slová “mapa mysle” na flipchart. 
2. Nakreslite čiaru medzi slová mapa a myseľ, aby účastníci dokázali lepšie pochopiť, čo tento 
pojem znamená. 
3. Požiadajte účastníkov, aby  určili slová podobné ako myseľ a mapa a napíšte ich pod 
zodpovedajúce slovo. Napríklad: 
Myseľ = mozog, myšlienky, nápady. 
Mapa = nákres, dizajn, náčrt, smer, informácia. 
4. Vysvetlite im, že mapovanie mysle je brainstorming mnohých nápadov spojených s 
kľúčovým slovom a následné usporiadanie týchto nápadov tak, aby sa dal vzťah medzi nimi 
lepšie pochopiť. 
5. Vysvetlite aj dôležitosť mapovania mysle, pretože vám pomôže: 

● sústrediť vaše myšlienky, 
● lepšie pochopiť vzťah medzi pojmami, 
● usporiadať nápady do akčných krokov. 

6. Vysvetlite štyri kroky k mapovaniu mysle a napíšte ich na tabuľu. Použite diagram uvedený 
nižšie, aby účastníkom pomohol lepšie vizualizovať pojem. Zapíšte tému alebo sociálnu otázku 
veľkými písmenami do kruhu v strede papiera. Bude to prvá úroveň, okolo ktorej sa sústredia 
všetky nápady. 
 

● Brainstormujte! Napíšte svoje nápady okolo témy alebo sociálnej otázky.  

Tento krok predstavuje slobodné myslenie a produkovanie nápadov. 

● Najskôr brainstormujte “druhú úroveň” nápadov spojených s ústrednou témou/sociálnou 
otázkou.  

● Následne brainstormujte “tretiu úroveň” nápadov, tentokrát priamo spojených s nápadmi na 
druhej úrovni. 

● Mapa mysle! Mapujte vzťahy medzi nápadmi alebo kľúčovými bodmi použijúc čiary alebo 
šípky na prepojenie nápadov z druhej a tretej úrovne na ústrednú tému/sociálnu otázku.  

● Tento krok sa týka identifikácie vzťahov a organizovania nápadov (napr. V akom sú vzťahu?) 
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● Pozdĺž každej čiary napíšte kľúčovú frázu, aby ste určili vzťah (kontrast, porovnanie, príčina, 
efekt, definícia, ilustrácia).  

● Ak chcete, použite rôzne farby na prepojenie skupiny nápadov. 
● Zhrňte a vyhodnoťte svoju mapu mysle. Pomôže vám to urobiť akčné kroky smerom k 

efektívnym rozhodnutiam.  
● Ktoré nápady sú najjasnejšie a najviac zacielené? 
● Ktoré sú praktické a dajú sa premeniť na akčné kroky? 

 

 
 

 

PODROBNE SKÚMAJTE A KONAJTE 
Vyberte si jednu z nasledujúcich činností: 
 

MOŽNOSŤ 1: SKUPINOVÉ KARTY 
POZNÁMKA: Táto aktivita môže byť pre niektorých účastníkov trochu náročná, preto sa, 
prosím, ubezpečte, že navštívite všetky skupiny a pomôžete im vidieť, ako sú nápady prepojené 
na ústrednú otázku, ponúknite nejaké návrhy, klaďte otázky, komentujte a chváľte a uistite sa, 
že organizujú svoje indexové kartičky do vhodných úrovní. 
 
25-30 minút 
 
Metóda 
1. Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny po štyroch-piatich s jedným lídrom, ktorý bude 
dohliadať na to, aby sa zapájali všetci v skupine. 
2. Dajte každej skupine hárok papiera na flipchart, 15 indexových kartičiek, perá/ceruzky a 
lepiacu pásku alebo lepidlo. 
3. Požiadajte každú skupinu, aby umiestnila 15 indexových kratičiek na svoj flipchartový 
papier bez konkrétneho poradia,  ale aby ich nenalepila. 
4. Následne požiadajte skupiny, aby rozhodli o téme alebo sociálnom probléme,  ktorý chcú 
mapovať mysľou (môže to prebiehať rovnako ako pri predošlom stretnutí), napísali ho na jednu 

Detail Detail Detail Detail 3. úroveň 

Kategór
ia B 

Kategór
ia A 2. úroveň 

téma 1. úroveň 
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z indexových kartičiek, ktorú umiestnia do stredu svojho papiera. Bude to kartička, na ktorú 
budú prepojené všetky ostatné nápady. 
5. Navrhované témy/sociálne problémy môžu byť: recyklácia, dedinský odpad, šikana, 
nezamestnanosť, detské práva atď. Povzbuďte účastníkov, aby si spomenuli, ktoré sociálne 
problémy spoznali pri predošlých  stretnutiach.  
6. Keď to urobia, požiadajte skupiny, aby zmapovali svoju tému tak, že budú písať na zvyšných 
14 indexových kariet. Účastníci by sa mali uistiť, že majú druhú úroveň s troma alebo štyrmi 
nápadmi týkajúcimi sa ústrednej témy/sociálneho problému a tretiu úroveň nápadov týkajúcich 
sa druhej úrovne. Môžu precvičovať organizovanie indexových kartičiek ich pohybom po 
papieri. 
7. Dajte im 10 minút, aby zmapovali svoje indexové kartičky a potom ich požiadajte, aby  ich 
zozbierali, zamiešali  a vymenili si ich s vedľajšou skupinou. 
8. Teraz nechajte každú skupinu preorganizovať indexové kartičky inej skupiny do logickej 
mapy mysle s troma úrovňami nápadov. 
9. Kým to robia, prechádzajte sa okolo a kontrolujte, či každá skupina: 

● identifikovala tému/sociálny problém, 
● identifikovala druhú a tretiu úroveň logickým spôsobom, 
● zorganizovala kartičky do mapy mysle. 

10. Dajte skupinám 10 minút, aby usporiadali kartičky do mapy mysle a následne nalepili 
kartičky na papier. Nechajte ich prepojiť druhú a tretiu úroveň nápadov na ústrednú 
tému/sociálny problém pomocou šípiek alebo čiar.  
11. Požiadajte každú skupinu, aby predstavila svoju preorganizovanú mapu mysle ostatným 
účastníkom. Účastníci by mali  dávať dobrý pozor, keď iná skupina predstavuje pôvodne ich 
sociálny problém, aby vedeli komentovať, akým spôsobom ho táto skupina zmapovala. 
 

MOŽNOSŤ 2: KLADY A ZÁPORY 
Cieľom tejto aktivity je, aby účastníci pracovali ako skupina a zmapovali ťažké rozhodnutie, s 
ktorým sa môže každý vyrovnať na základe kladov a záporov tak, aby vedeli zvážiť svoje 
možnosti a urobiť lepšie rozhodnutie. 
 
25-30 minút 
 
Metóda 
1. Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny po štyroch-piatich s jedným z nich ako lídrom, 
ktorý bude dohliadať, aby sa všetci v jeho skupine zúčastňovali na práci. 
2. Dajte každej skupine hárok flipchartového papiera a perá/ceruzky. 
3. Požiadajte lídra, aby nakreslil tri kruhy v strede papiera (pozri obrázok nižšie) a napísal 
“klady” do spodného kruhu vľavo a “zápory” do spodného kruhu vpravo (budú to nápady 
druhej úrovne prepojené na ústrednú tému/sociálny problém.   
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2. úroveň 
kategóri

a pre 
Kategóri
a proti 

3. úroveň 
Zoznam 

pre 
Zoznam 

proti 

téma 1. úroveň 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Následne požiadajte skupiny, aby sa rozhodli, ktorú tému alebo sociálny problém chcú 
zmapovať a napísali ju do horného kruhu. Navrhnuté témy/sociálne problémy môžu byť: kúpa 
nových šiat, sťahovanie sa do inej časti mesta, pestovanie ovocia a zeleniny, zhotovenie 
vlastných šiat, mať priateľa alebo priateľku, mať domáceho maznáčika, svadba a pod.). 
5. Len čo sa zhodnú na rozhodnutí, nechajte skupiny vytvoriť zoznam čo najväčšieho počtu 
kladov a záporov pod zodpovedajúcim kruhom (čím viac, tým lepšie). Tieto zoznamy budú 
treťou úrovňou nápadov priamo prepojených na druhú úroveň skupín kladov a záporov. 
6. Počas tejto aktivity si dajte záležať, aby ste navštívili každú skupinu a skontrolovali, ako sa 
im darí a ponúkli im nejaké nápady, položili otázky, komentovali a pochválili ich. 
7. Po 15 minútach nechajte skupiny zhrnúť a vyhodnotiť ich mapy mysle a vysvetliť, či sú na 
strane kladov alebo záporov. Vysvetlite im, že tento krok súvisí s tým, aby videli vzťahy medzi 
svojimi nápadmi, čo im pomôže premeniť tieto nápady na akčné kroky a urobiť najlepšie 
rozhodnutia. 
8.  Počas prezentácie jednej skupiny sa pýtajte, či ostatné skupiny súhlasia alebo nesúhlasia. 

 

REFLEXIA 
10-15 minút 
 
Metóda 
1. Preskúmajte a zdôraznite použitie mapovania mysle pri organizovaní ich podnikov a jeho 
význam ako štruktúrovanejšieho prístupu k organizovaniu myšlienok. 
2. Znova skontrolujte štyri kroky a schému opísanú v aktivite Štartér. 
3. Znova skontrolujte, čo sa účastníci naučili prostredníctvom aktivít svojich skupín v hlavnej 
činnosti v závislosti od toho, ktorú ste sa rozhodli vybrať.  
 
Možnosť 1 

● Dôležitou súčasťou tejto činnosti bolo, aby účastníci videli vzťahy medzi nápadmi a usporiadali 
ich do mapy mysle. 
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● Povzbudzujte medzi všetkými skupinami diskusiu o rôznych spôsoboch usporiadania nápadov. 
● Nechajte účastníkov vysvetliť, prečo súhlasia alebo nesúhlasia s prepojením nápadov. 

 
Možnosť 2 

● Usporiadanie kladov a záporov je dôležité, pretože všetci denne čelíme náročným 
rozhodnutiam a to, ako sa rozhodneme a konáme, je kľúčové. 

● Účastníci sa učia aplikovať túto zručnosť v školských aktivitách  a aj v bežnom živote budú 
vedieť robiť lepšie rozhodnutia, aby sa stali aktérmi zmeny.  

● Povzbudzujte medzi účastníkmi diskusiu o tejto aktivite aj o téme každej skupiny. 

 
4. Informujte účastníkov, že by mali pokračovať v upresňovaní témy, ktorou sa chcú zaoberať 
vo svojom skupinovom projekte sociálneho/finančného podniku. Skupiny by mali mať štyri až 
sedem účastníkov, ktorých spája rovnaký záujem o tému a účastníci zostanú v týchto skupinách  
po celý zvyšok kurzu. 
 
5. Ukončite stretnutie tým, že stručne uvediete, že nasledujúce stretnutie bude zamerané na 
stanovenie cieľov, ktoré pomôžu účastníkom začať plánovať projekt skupinového projektu 
sociálneho/finančného podniku. 
 

PRÁCA NA PROJEKTE 
Povzbuďte účastníkov, aby strávili čas doma samostatnou prácou alebo so skupinou ostatných 
účastníkov, aby zmapovali možnosti podnikania. Tieto mentálne mapy by potom mali 
predstaviť najmenej trom ďalším ľuďom a požiadať ich, aby vybrali, ktorá podniková možnosť 
bude s najväčšou pravdepodobnosťou úspešná. 
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4.3 ANALÝZA SWOT 
Prv než skupiny pokročia vo svojich sociálnych/finančných podnikoch, musia porozumieť, ako 
efektívne plánovať pre dosiahnutie zaručeného úspechu.  Podobne ako SMART je aj SWOT 
strategickým nástrojom plánovania, ktorý skupiny použijú na hodnotenie interných a externých 
faktorov spojených s ich sociálnym/finančným podnikaním. Skupiny tak budú môcť vopred 
vedieť, či ich sociálny/finančný podnik má šancu na úspech alebo nie a aké kroky bude potrebné 
vykonať, aby sa dosiahol väčší pokrok. 

 
VZDELÁVACIE CIELE  
Na konci tohto stretnutia budú účastníci schopní: 

• rozumieť a používať SWOT pre svoje projekty sociálneho/finančného podnikania, 
• analyzovať situáciu a identifikovať akčný plán s cieľom urobiť niečo na jej zlepšenie, 
• robiť informované rozhodnutia a lepšie riadiť výsledok svojich cieľov. 

 

DÔLEŽITÉ POZNATKY 
Pri realizácii projektu/podniku je dôležité pozerať sa na interné aj externé faktory, ktoré 
ovplyvňujú jeho úspech. 
 
Získajú komplexnejší obraz silných stránok, slabín, príležitostí a hrozieb v ich 
sociálnom/finančnom podniku potrebný na nevyhnutné úpravy. 
 
Potrebné materiály 
Štartér: Lopta (alebo zvinutý papier). 
 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 

● Na tomto stretnutí by mali byť účastníci rozdelení do fixných skupín po štyroch až siedmich. 
Skupiny by už mali mať vybratý sociálny problém pre svoje skupinové projekty 
sociálneho/finančného podnikania, ktorý chcú zmeniť. 

● Ak majú niektoré skupiny problém dohodnúť sa na spoločenskej téme, nabádajte ich, aby 
hlasovali. 

● Ak majú niektoré skupiny ťažkosti s premýšľaním o spoločenskej téme svojho projektu, pokúste 
sa podporiť účastníkov, aby sa podelili o svoje názory na tie problémy v ich komunitách, ktoré 
chcú zmeniť. 

● Na konci tohto stretnutia sa odporúča, aby skupiny začali vypracovávať domáce úlohy k svojim 
projektom (pozri nižšie). 
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BÁDAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: SWOT 
 

10-15 minút 
 
Metóda 
1. Stručne si zopakujte, čo to je SMART a požiadajte účastníkov, aby vysvetlili, čo to je. 
 
2. Účastníci zostanú sedieť vo svojich skupinách sociálnych a finančných podnikov. Uistite sa, 
že každý je súčasťou skupiny. 
3. Nájdite si čas a odpovedzte na všetky otázky účastníkov o ich sociálnom/finančnom podniku. 
4. Diskutujte o projektoch s cieľom zabezpečiť, aby predtým, ako skupiny začnú plánovať svoj 
sociálny/finančný podnik, vedeli najskôr zistiť, či sú ich ciele dosiahnuteľné. 
5. Informujte účastníkov, že: 

• SWOT analýza je dôležitým nástrojom strategického plánovania založeného na silných a slabých 
stránkach skupiny, ako aj na akýchkoľvek príležitostiach alebo hrozbách súvisiacich s ich 
sociálnym/finančným podnikom. Je dôležité, ako pracujeme s našimi slabými stránkami - môže 
byť dobré nazvať ich „Oblasti, ktoré potrebujeme rozvíjať“, 

• Účelom SWOT analýzy je identifikovať kľúčové vnútorné a vonkajšie faktory, ktoré sú dôležité 
na dosiahnutie cieľov; poskytne sa tým úplný obraz o projekte  na vykonanie potrebných úprav, 

• identifikácia týchto kľúčových faktorov pomôže skupinám robiť informované rozhodnutia a mať 
lepšiu kontrolu nad výsledkom svojich cieľov. 
6. Nakreslite schému SWOT analýzy zobrazenú nižšie na flipchart a vysvetlite ju účastníkom 
(pozri zoznam nižšie): 

 
 
 

SILNÉ 
STRÁNKY 

 
 

SLABINY 
(OBLASTI 
ROZVOJA) 

 
 

PRÍLEŽITOSTI 

 
 

HROZBY 

POZITÍVA NEGATÍVA 
 

Silné stránky: Interné charakteristiky alebo zdroje, ktoré pomáhajú skupine dosiahnuť jej cieľ. 

● Aké máme zručnosti, talent, schopnosti? 
● Aké máme zdroje na dosiahnutie nášho cieľa? 
● Máme v tejto oblasti nejaké vedomosti alebo skúsenosti? 
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Slabiny: Interné charakteristiky alebo zdroje, ktoré negatívne ovplyvňujú cieľ. Musíme 
skontrolovať, či zodpovedajú našim cieľom alebo sú úplne nepodstatné.  

● Aké zručnosti, talent a schopnosti potrebujeme? 
● Aké zdroje potrebujeme? 
● Chýbajú nám nejaké vedomosti  alebo skúsenosť? 
● Čo v tejto oblasti v súčasnosti nefunguje dobre? 

 
Príležitosti: Zdroje, ktoré sa vyskytujú mimo skupiny a ktoré pomáhajú dosiahnuť tento cieľ. 

● Koho môžeme požiadať o pomoc a podporu? 
● Aké silné stránky môžeme zmeniť na príležitosti? 
● Aké zručnosti, talent a schopnosti môžeme rozvinúť? 

 
Hrozby: Riziká, ktoré sa vyskytujú mimo skupiny a ktoré majú negatívny vplyv na cieľ. 

● Aké hrozby sa môžu vyskytnúť, ktoré zosilňujú slabiny našej skupiny? 
● Aké politické alebo osobné udalosti by mohli ohroziť váš projekt? 
● Aké prekážky bránia nášmu cieľu? 

 
7. Ďalej vykonajte krátku úvodnú aktivitu, ktorá pomôže  prostredníctvom hry účastníkom 
precvičiť si to, čo sa naučili zdieľaním s triedou o svojom sociálnom/finančnom podniku a 
silných a slabých stránkach, ktoré s tým súvisia. 
8. Požiadajte všetkých, aby sa zapojili do jednej veľkej skupiny a zahrajte sa Odpovedz lopte 
(alebo ak je skupina veľmi veľká, vytvorte skupiny po 10). 
9. Dajte jednému účastníkovi loptu (alebo zrolovaný papier) a požiadajte ho, aby ju hodil 
hocikomu ďalšiemu v skupine. 
10.  Vyzvite kohokoľvek, kto chytí loptu, aby povedal o zmenu akého sociálneho problému sa 
zaujíma vo svojom sociálnom/finančnom podniku, ako aj silné a slabé stránky, ktoré s tým 
súvisia. 
11. Opakujte tento postup, tentoraz s využitím príležitostí a hrozieb, až kým neuplynie 15 minút 
aktivity Štartér. 

 

PODROBNE SKÚMAJTE A KONAJTE 
Vyberte jednu z nasledujúcich dvoch aktivít: 
 
 

MOŽNOSŤ  1: SWOT ANALÝZA 
Skupiny budú môcť ukázať, čo sa naučili pri použití SWOT analýzy vo svojich 
sociálnych/finančných podnikoch. Mali by byť tiež schopní získať predchádzajúce vedomosti o 
brainstormingu, mapovaní mysle a stanovení cieľov SMART, aby im pomohli identifikovať 
sociálne problémy, ktoré plánujú zmeniť vo svojich komunitách. 
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25-30 minút 
Metóda 
1. Požiadajte účastníkov, aby sa zišli vo svojich projektových skupinách a určili niekoho zo 
svojej skupiny ako lídra, ktorý bude zodpovedný za dohľad nad účasťou všetkých v skupine. 
2. Každej skupine dajte hárok papiera na flipchart a pero/ceruzku. 
3. Požiadajte lídra, aby nakreslil schému analýzy SWOT na flipcharte (z aktivity Štartér) s 
cieľom svojej skupiny napísaným hore na papieri. 
4. Ďalej požiadajte účastníkov v každej skupine, aby sa podelili o svoje silné a slabé stránky, 
príležitosti a hrozby súvisiace s ich sociálnym/finančným podnikom a aby ich lídri zapísali do 
príslušného kvadrantu. 
5. Kým to robia, nezabudnite navštíviť každú skupinu, aby ste si overili, ako sa jej darí a ponúkli 
nejaké návrhy, položili otázky, komentovali a pochválili. 
 

MOŽNOSŤ 2: SWOT DISKUSIA 
Cieľom tejto činnosti je, aby skupiny diskutovali o svojich silných stránkach a príležitostiach, 
ako aj o slabých stránkach a hrozbách týkajúcich sa ich sociálnych/finančných podnikov. 
 
25-30 minút 
 
Metóda 
1. Požiadajte účastníkov, aby sa zišli vo svojich projektových skupinách a požiadajte ich, aby 
určili niekoho zo svojej skupiny ako lídra, ktorý bude zodpovedný za dohľad nad účasťou 
všetkých v skupine a zapisovateľa, ktorý nakreslí schému SWOT a zapíše nápady skupiny v 
príslušnom kvadrante. 
2. Dajte každej skupine hárok papiera na flipchart a pero/ceruzku. 
3. Nechajte skupiny, aby sa rozdelili na polovice, pričom jedna polovica bude diskutovať o 
svojich silných stránkach a príležitostiach týkajúcich sa ich sociálneho/finančného podnikania a 
druhá polovica bude diskutovať o svojich slabých stránkach a hrozbách. 
4. Dajte skupinám približne päť minút, aby sa porozprávali, o čom budú diskutovať a potom 
požiadajte skupiny, aby začali diskusiu. 

● Začnite diskutovať o „silných stránkach a príležitostiach“. 
● Potom umožnite debatujúcim o „slabých stránkach a hrozbách“ reagovať. 

Striedajte dve strany rozpravy každé dve minúty. 
5. Dajte im približne 20 minút na diskusiu o týchto interných a externých faktoroch. 
6. Počas diskusie by mal zapisovateľ každej skupiny robiť poznámky o argumentoch, ktoré sú 
predmetom diskusie a umiestniť ich do správneho kvadrantu vo svojej SWOT tabuľke. 
7. Kým to robia, nezabudnite navštíviť každú skupinu, aby ste si overili, ako sa im darí (keďže 
niektorí účastníci môžu potrebovať ďalšiu pomoc pri diskusiách) a ponúknite im nejaké návrhy, 
položte otázky, komentujte a chváľte. Odporúča sa tiež skontrolovať zapísané nápady, aby sa 
zistilo, či sa skupinám darí dobre alebo nie. 
8. Po ukončení diskusie nechajte skupiny diskutovať a revidovať svoju SWOT analýzu spoločne 
v skupine. 
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REFLEXIA 
 

10-15 minút 
 
Metóda 
1. Nechajte účastníkov vysvetliť SWOT analýzu a prečo je dôležitá pre ich sociálne/finančné 
podniky. Príklady možných odpovedí: 

● Lepšie pochopiť interné silné a slabé stránky tímu a zlepšiť sa ako skupina. 
● Analýzovať situáciu a následne identifikovať akčný plán na zlepšenie situácie. 

 
2. Preskúmajte prezentácie skupín a to, čo sa účastníci naučili v hlavnej aktivite a povzbudzujte 
ďalšiu diskusiu. 
 

● Cieľom aktivít bolo pomôcť skupinám získať dobrý štart pre svoje sociálne/finančné podniky. 
● Je to vynikajúca príležitosť pre účastníkov v iných skupinách, aby sa dozvedeli viac o projektoch 

svojich partnerov. 
● Skupiny by mali lepšie porozumieť tomu, či budú ich sociálne alebo finančné podniky úspešné 

alebo nie. 
● Účastníci by teraz mali mať možnosť uvedomiť si silné a slabé stránky, o ktorých predtým 

nevedeli. 
● Skupina by mala mať veľa námetov na diskusiu o tom, či si myslia, že ich sociálny/finančný 

podnik nebude úspešný z dôvodu nedostatočnosti silných stránok a príležitostí. 
● Aké kroky sa dajú podniknúť na zabezpečenie jeho úspechu? (Skupiny by mali pochopiť, že 

cieľom SWOT analýzy je včas identifikovať slabé stránky a hrozby, aby sa mohli rozhodnúť, 
ako prispôsobiť činnosti tak, aby sa dosiahol väčší pokrok). 

● Aké možnosti, ktoré neboli spomenuté, sú k dispozícii? 
● Kto v komunite môže pomôcť s naším sociálnym/finančným podnikom? 
● Existujú možné hrozby, ktoré neboli spomenuté? 

3. Ukončite stretnutie tým, že stručne uvediete, že nasledujúce stretnutie sa bude týkať skupín, 
ktoré navrhujú podnikateľský plán pre svoj sociálny/finančný podnik. 
 
 

PRÁCA NA PROJEKTE 
Skupiny by mali využiť všetky príležitosti vo svojich komunitách, aby zistili, či sú ich 
sociálne/finančné podniky sľubné. 
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Podporte skupiny,  aby vytvorili sieť navštevovaním miestnych firiem, knižníc a cirkví. 
Skupinám to pomôže stať sa aktívnymi tak, že aplikujú, čo sa naučili na stretnutiach zameraných 
na ich sociálne/finančné podniky. 
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4.4 NÁVRH 
PODNIKATEĽSKÉ
HO PLÁNU 

Doteraz sa skupiny naučili, ako si stanoviť SMART ciele a používať schému SWOT analýzy 
pre svoje sociálne a finančné podniky. Teraz je čas, aby skupiny zorganizovali svoje nápady a 
načrtli svoje sociálne/finančné podnikanie. Podnikateľský plán je plán, ktorý načrtáva 
konkrétne činy a dáva členom skupiny lepší smer pri dosahovaní ich zámerov a cieľov. 
Účastníci sa dozvedia, že dobre napísaný podnikateľský plán veľmi pomôže pri stanovovaní 
realistických cieľov a pri určovaní toho, ako sa tieto ciele dajú najlepšie dosiahnuť. 

 
VZDELÁVACIE CIELE 
Na konci tohto stretnutia dokážu účastníci: 

● porozumieť šiestim zložkám podnikateľského plánu, 
● vytvoriť si vlastný podnikateľský plán pre svoj sociálny/finančný project, 
● pravidelne revidovať a upravovať svoj podnikateľský plán, aby sa uistili, že ich 

sociálny/finančný podnik je na dobrej ceste a napreduje. 

 

DÔLEŽITÉ POZNATKY 
Je dôležité stanoviť ciele plánovania, merania a zlepšovania výkonnosti. 
Podnikateľský plán pomáha komunikovať nápady a plány členom skupiny a potenciálnym 
externým podporovateľom. Vytvoríte podnikateľský plán pre svoj podnik. 
 
Potrebné materiály 

● Možnosť 1: Ceruzky, gumy. 
● Možnosť 2: Ceruzky, gumy. 

 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 

● Na hlavné aktivity sme pripravili päť programových vyhlásení úspešných podnikov s cieľom 
pomôcť skupinám pri stanovení ich vlastného poslania. Je vhodné mať tieto príklady pred 
stretnutím napísané na flipcharte. 
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● Je rozumné nechať počas stretnutia šesť častí podnikateľského plánu predstavených počas 
aktivity Štartér tak, aby ich účastníci mohli  dobre vidieť a odkazovať na ne pri práci na jednej 
z hlavných aktivít. 

● Podnikateľský model Business Model Canvas (BMC Strategické plátno) je dlhodobá 
projektová metóda, ktorú môžete využiť pri viacerých príležitostiach. 

● Pracovníci s mládežou ju môžu použiť pri tréningu alebo dlhšej klubovej aktivite pri viacerých 
príležitostiach. Vo formálnom vzdelávaní by učitelia mali rozdeliť činnosť na menšie kroky. 

 

SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE  
ŠTARTÉR: PODNIKATEĽSKÝ PLÁN 
10-15 minút 
 
 
Metóda 
1. Na flipchart napíšte „podnikateľský plán“ a vysvetlite skupine nasledujúce informácie: 

● Podnikateľský plán je podrobné vysvetlenie úloh, cieľov a metód, ktoré poskytujú skupinám 
usmernenie na dosiahnutie ich cieľov. 

● Účelom podnikateľského plánu je: 
● definovať, čo sú sociálne/finančné podniky skupín a čo by skupiny rady dosiahli, 
● pomáhať skupinám stavať na ich silných stránkach a maximalizovať príležitosti a súčasne riešiť 

slabiny skupín a minimalizovať hrozby. 
● Podnikateľský plán má mať šesť komponentov:   

○ Zhrnutie 
○ Opis 
○ Marketingová stratégia  
○ Analýza odvetvia   
○ Operácie   
○ Financie 

2. Napíšte šesť komponentov podnikateľského plánu na flipchart a vysvetľujte ich počas 
písania. 
Zhrnutie: Prehľad celého podnikateľského plánu. 

● Malo by zaujať čitateľov tak, aby sa chceli dozvedieť o sociálnom/finančnom podniku viac.  
● Malo by zahŕňať hlavné faktory, ktoré zabezpečia, aby bol sociálny/finančný podnik úspešný. 
● Musí byť jasné a stručné. 
● Malo by zahŕňať  poslanie alebo cieľ, ktorý je inšpiratívny a ľahko zapamätateľný. 

 
Opis: Stručný úvod  o tom, kto je skupina a čo robí. 

● Poskytnite kľúčové fakty o sociálnom/finančnom podniku. 
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PLANNING AND BUDGETING 
YOUR ENTERPRISE 

 

● Mal by jasne identifikovať zámery a ciele, napríklad akú zmenu sociálny/finančný podnik 
prinesie? 

 
Marketingová stratégia: Ako získať záujem ľudí o váš sociálny/finančný podnik. Táto časť 
zahŕňa výskum spojený s vaším sociálnym/finančným podnikom a ako naň ľudia budú 
reagovať.   

● Ako oslovíte ľudí, aby ste ich motivovali k podpore vašej veci? 
● Skupiny by mali solídne rozumieť potrebám, ktoré majú v úmysle naplniť a vedieť, ako ich čo 

najlepšie komunikovať ostatným. 

 
Analýza odvetvia:  Prieskum toho, v čom projekt prináša zmenu. 

● Zahŕňa výskum súvisiaci s vaším sociálnym/finančným podnikom identifikáciu ďalších 
organizácií, ktoré vykonávajú podobnú prácu? 

● Rozhovory s ľuďmi v komunite, internetový prieskum, prieskumy, dotazníky atď. 
● Sledovanie hospodárskej súťaže alebo potenciál spolupráce a reakcia na ňu. 
● SWOT analýza – preskúmanie vnútorných/vonkajších faktorov strategického plánovania. 
● Analýza situácie a následná identifikácia akčného plánu potrebných úprav. 

 
Operácie: Stručný opis štruktúry a činnosti sociálneho/finančného podniku. 

● Súčasné aj budúce úlohy a zodpovednosti každého člena skupiny. 
● Informácie o projektových činnostiach, časových harmonogramoch a zdrojoch. 

 
Financie: Ako môže byť sociálny/finančný podnik finančne životaschopný. 

● Podrobnosti budú uvedené v lekcii 7, Rozpočet. 

3.  Na záver vysvetlite skupinám, že ich podnikateľské plány sa budú musieť pravidelne 
revidovať a upravovať, aby odrážali aktuálne podmienky v ich komunite, ako aj predpokladané 
budúce potreby. 
 

 
PODROBNE SKÚMAJTE A KONAJTE 
Vyberte jednu z nasledujúcich dvoch činností: 
 

MOŽNOSŤ 1: PODNIKATEĽSKÝ PLÁN NÁŠHO 
PROJEKTU 
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Táto aktivita je pre skupiny vynikajúcou príležitosťou na to, aby sa ich sociálne a finančné 
podniky uberali správnym smerom. 
Spolu so skupinami budete  pracovať na pokrytí všetkých šiestich zložiek ich podnikateľského 
plánu. Povzbudzujte skupiny, aby boli nadšené a motivované svojimi projektmi, pretože nízka 
motivácia pramení z nesprávneho plánovania. 
Nezabúdajte venovať každej skupine dostatok času na plánovanie ich sociálneho/finančného 
podnikania. 
Keď skupiny pracujú na jednotlivých komponentoch, nezabudnite ich obchádzať a skontrolujte 
každú skupinu, ponúknite návrhy, komentáre a chváľte. 
 
25-30 minút 
 
Metóda 
1. Požiadajte účastníkov, aby sa zišli vo svojich projektových skupinách a požiadajte ich, aby 
určili jedného člena ako vedúceho skupiny v tejto aktivite. 
 2. Dajte každej skupine hárok flipchartového papiera, pero/ceruzku a gumu.  
 3. Najprv požiadajte skupiny, aby napísali ciele svojho sociálneho/finančného podniku do 
hornej časti papierov. 
4. Ďalej nechajte skupiny, aby na svoje papiere napísali názvy šiestich komponentov, pričom 
medzi jednotlivými komponentmi zostane dostatočný priestor na nápady. 
5. Informujte skupiny, že aj keď je zhrnutie prvou časťou, malo by byť napísané ako posledné. 
6. Venujte skupinám päť minút na vyplnenie každej zložky podnikateľského plánu. 
7. Začnite opisom a veďte ich nasledujúcimi otázkami: 
 

● Kto tvorí skupinu? 
● Aký názov má váš sociálny/finančný podnik?(Povzbudzujte tvorivosť.) 
● Je to sociálny či finančný podnik alebo oboje? 
● Aké sú jeho ciele? 
● Ak je sociálny, čo chcete zlepšiť alebo zmeniť? 
● Ak je finančný, ktorý produkt alebo službu poskytnete komunite? 

8. Následne ich nechajte vyplniť komponent Marketingovej stratégie pomocou nasledujúcich 
sprievodných otázok: 

● Ako vaša skupina osloví ľudí, aby ich motivovala k podpore vašej veci? 
● Aké sú hlavné výhody pre ľudí vo vašej komunite? 

 
POZNÁMKA: Po stretnutí v klube by skupiny mali vykonať prieskum, aby lepšie porozumeli 
potrebám, s ktorými sa stretávajú v komunite a ako čo najlepšie osloviť a presvedčiť 
potenciálnych podporovateľov alebo zákazníkov. 

 
9. Nasleduje komponent Analýza odvetvia. 
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(POZNÁMKA: Keďže táto zložka si vyžaduje výskum mimo triedy, povzbuďte skupiny, aby 
po tomto stretnutí preskúmali túto zložku vo svojej komunite.) 

● Aké sú podmienky v prostredí, v ktorom bude sociálny/finančný podnik fungovať? 
● Čo potrebujú ľudia v komunite? 
● Bude mať vaša skupina nejakú konkurenciu? 
● Aké máte silné stránky, slabiny, príležitosti a hrozby?  

 
 10. Teraz nechajte skupiny, aby dokončili komponent Operácie s ohľadom na tieto otázky: 

● Aké kroky sú potrebné na úspešnú realizáciu podniku? 
● Aké zdroje sú potrebné a ako ich použijete? 
● Za čo je zodpovedný každý člen?  

(POZNÁMKA:  Tomu sa bude podrobnejšie venovať nasledujúce stretnutie.) 

 
11. Nakoniec nechajte skupiny, aby napísali komponent Zhrnutie a použili ako návod tieto 
body: 

● Skupiny by v ňom mali zhrnúť všetky komponenty svojho podnikateľského plánu. 
● Malo by byť jednoduché, jasné, stručné a presvedčivé. 

 
 
POZNÁMKA: Napíšte na flipchart niekoľko príkladov poslania podniku (viď nižšie). 
 

MOŽNOSŤ 2:  METÓDA BUSINESS MODEL CANVAS 
(STRATEGICKÉ PLÁTNO)  
 

Cieľom tejto činnosti je poskytnúť účastníkom metódu, ktorá je účinná pri navrhovaní 
podnikateľského plánu. Skupiny budú spolupracovať pri vytváraní podnikateľského plátna pre 
sociálny/finančný podnik. 
Táto aktivita by mala účastníkom pomôcť kriticky myslieť, aby robili informované rozhodnutia 
ako skupina. Nezabudnite venovať každej skupine dostatok času na plánovanie ich 
sociálneho/finančného podnikania. 
Počas toho, keď skupiny pracujú na každom komponente, nezabúdajte ich obísť a skontrolujte 
každú skupinu, ponúknite návrhy, komentujte a chváľte. 
 
POZNÁMKA: Pripomeňte účastníkom metódu navrhovania Kruh tvorivosti z 
predchádzajúcich stretnutí. Pripomeňte fázy plánovania a  zaveste obrázok Kruhu v miestnosti. 
 
60-90 minút 
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Metóda 

1. Požiadajte účastníkov, aby sa zhromaždili v projektových skupinách. 
2. Najprv požiadajte skupiny, aby pre svoj sociálny/finančný podnik napísali ciele v hornej časti 

svojich papierov. 
3. Potom nechajte skupiny, aby na svoje papiere napísali názvy šiestich komponentov, pričom 

medzi jednotlivými komponentmi zostane dostatočný priestor na nápady. 
4. Informujte skupiny, že aj keď je zhrnutie uvedené ako prvé, malo by byť napísané ako 

posledné. 
5. Dajte skupinám päť minút na vyplnenie každej zložky ich podnikateľského plánu. 
6. Začnite opisom a sprevádzajte ich nasledujúcimi otázkami: 
● Kto je v skupine? 
● Aký názov má váš sociálny/finančný podnik?(Povzbudzujte tvorivosť.) 
● Je podnik sociálny, finančný alebo oboje? 
● Aké má ciele? 
● Ak sú sociálne, čo chcete zlepšiť alebo zmeniť? 
● Ak finančné, ktorý produkt alebo službu poskytnete komunite? 

7. Ďalej ich nechajte vyplniť komponent marketingovej stratégie pomocou nasledujúcich 
sprievodných otázok: 

● Ako vaša skupina osloví ľudí, aby ich motivovala k podpore vašej veci? 
● Aké sú najdôležitejšie výhody pre ľudí vo vašej komunite? 

 
POZNÁMKA: Po stretnutí v klube by skupiny mali urobiť prieskum, aby lepšie porozumeli 
potrebám komunity, ktoré chcú naplniť a ako čo najlepšie na trhu osloviť a presvedčiť 
potenciálnych podporovateľov alebo zákazníkov. 
 
8. Nasleduje komponent analýzy odvetvia. 
 
POZNÁMKA: Keďže táto zložka si vyžaduje výskum mimo triedy, povzbuďte skupiny, aby 
po stretnutí preskúmali tento komponent vo svojej komunite. 

● Aké sú podmienky v prostredí, v ktorom bude sociálny/finančný podnik fungovať? 
● Čo potrebujú ľudia v komunite? 
● Bude mať vaša skupina nejakú konkurenciu? 
● Aké sú vaše silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby? 

 
9. Teraz nechajte skupiny, aby dokončili komponent Operácie s ohľadom na tieto otázky: 

● Aké sú kroky na úspešnú implementáciu podniku? 
● Aké zdroje sú potrebné a ako sa použijú? 
● Za čo je zodpovedný každý člen?  
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(POZNÁMKA: Toto bude podrobnejšie rozobrané na nasledujúcom stretnutí.) 

 
10. Nakoniec nechajte skupiny, aby napísali komponent Zhrnutie pomocou nasledujúcich 
bodov: 

● Skupiny by mali zhrnúť všetky komponenty svojho podnikateľského plánu. 
● Zhrnutie by malo byť jednoduché, jasné, stručné a presvedčivé. 

 
POZNÁMKA: Poskytnite niekoľko príkladov poslaní (viď nižšie) na flipcharte. 
 
11. Po 20 minútach požiadajte rozdelené skupiny, aby sa vrátili späť, revidovali a upravili oba 
podnikateľské  plány a zlúčili ich do jedného. 
 
 
POZNÁMKA: Vyhľadajte relevantné príklady formulácie poslaní organizácií vo vašej krajine. 
 
Príklady poslaní:  

● Aflatoun: Inšpirovať deti, aby sa spoločensky a ekonomicky posilňovali, aby sa stali aktérmi 
zmeny vo vlastnom živote a pre spravodlivejší svet. 

● TED Talks: Šíriť  nápady. 
● Google: Usporiadať svetové informácie a zabezpečiť, aby boli všeobecne prístupné a užitočné. 
● Facebook: Dať ľuďom moc zdieľať a robiť svet otvorenejším a prepojenejším. 
● Asociácia mikropôžičkových inštitúcií Rwanda: Poskytovať diverzifikované služby 

mikrofinančným inštitúciám, ktoré im umožnia profesionálne pracovať a účinne prispievať k 
znižovaniu chudoby trvalo udržateľným spôsobom. 

● Microsoft: Umožniť ľuďom a podnikom na celom svete realizovať svoj plný potenciál. 
● Skype: Byť vzorom komunikácie v reálnom čase na webe. 
● YouTube: Poskytnúť rýchly a ľahký prístup k videu a možnosť pravidelne zdieľať videá. 
● UNICEF: Obhajovať ochranu práv detí, pomáhať im pri napĺňaní ich základných potrieb a 

rozšíriť ich príležitosti na dosiahnutie plného potenciálu. 

 
12. Ukážte účastníkom obrázok podnikateľského modelu plátno/Business Model Canvas 
(Strategické plátno). Môžete  ho premietnuť alebo nakresliť na flipchart. Vysvetlite účastníkom 
jednotlivé časti. 
Cenová ponuka: Čo robíte? Sem napíšte kľúčové slová založené na vízii a poslaní a stručný 
opis samotného produktu alebo služby. 
Zákaznícky segment: Komu pomáhate? Vytvorte zoznam cieľovej skupiny. Kto kúpi váš 
produkt/službu? 
Vzťah k zákazníkovi: Ako komunikujete? Je to osobný predaj, automatizovaná služba alebo 
samoobsluha? 
Distribučné kanály: Ako sa k dostanete k zákazníkom? 
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Kľúčové aktivity:  Ako to robíte? Urobte si zoznam svojich kľúčových aktivít, ako je predaj, 
marketing atď. 
Kľúčové zdroje: Čo potrebujete? Urobte si zoznam hmotných a nehmotných zdrojov, ako sú 
ľudia, majetok, vedomosti atď. 
Kľúčoví partneri: Kto vám pomôže? Dodávatelia, logistika atď. 
Štruktúra nákladov a tok výnosov: Koľko to bude stáť?  Koľko zarobíte? Každá činnosť má 
dopad na príjmy a/alebo náklady. 
 
13. Požiadajte ich, aby kľúčové zistenia vložili do matrice Business Model Canvas (Strategické 
plátno). 
 
POZNÁMKA: Toto je pomerne zložitá činnosť. Môžeme ju urobiť v niekoľkých krokoch a 
rozdeliť sekcie na samostatné činnosti. Vo formálnom vzdelávaní môžete tejto činnosti venovať 
viac stretnutí. 
 
Pre pracovníkov s mládežou to môže byť vynikajúci nástroj na školenie alebo klubové aktivity: 
okrem príležitostí môžeme identifikovať úlohy pre ďalší výskum. 
 
14. Ak vykonávate túto činnosť pre dlhodobejší projekt, organizujte pravidelné stretnutia s 
účastníkmi, aby ste tento proces podporili, odhalili možné výzvy a pomohli nájsť riešenia. 

 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas#/media/File:Business_Model_Canvas.png 
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preklad	  Business	  Model	  Canvas	  (Strategické	  plátno)	  
BMC	  (Strategické	  plátno)	  

VYTVORENÉ	  PRE:	  

VYTVORIL:	  

DÁTUM:	  

VERZIA:	  

	  
KĽÚČOVÍ	  PARTNERI:	  	  
Kto	  sú	  naši	  kľúčoví	  partneri?	  
Kto	  sú	  naši	  kľúčoví	  dodávatelia?	  
Aké	  kľúčové	  zdroje	  získavame	  od	  našich	  partnerov?	  
Aké	  kľúčové	  aktivity	  naši	  partneri	  robia?	  
Motivácia	  k	  partnerstvu	  
Optimalizácia	  a	  hospodárstvo	  
Znižovanie	  rizika	  a	  neistoty	  
Obstarávanie	  špecifických	  zdrojov	  a	  aktivít	  
 
KĽÚČOVÉ	  AKTIVITY	  
Aké	  kľúčové	  aktivity	  si	  vyžaduje	  naša	  hodnotová	  ponuka?	  
Naše	  distribučné	  kanály	  
Vzťah	  so	  zákazníkmi	  
Tok	  výnosov	  
Kategórie	  
Výroba	  
Riešenie	  problémov	  
Platforma/sieť	  
HODNOTOVÁ	  PONUKA	  
Akú	  hodnotu	  prinášame	  zákazníkovi?	  
Ktorý	  problém	  zákazníka	  pomáhame	  riešiť?	  
Aké	  balíky	  produktov	  a	  služieb	  ponúkame	  jednotlivým	  zákazníckym	  segmetom?	  
Aké	  potreby	  zákazníkov	  uspokojujeme?	  
Charakteristika:	  
novosť	  
výkon	  
prispôsobiteľnosť	  
"spravíme	  to"	  
dizajn	  
značka/status	  
cena	  
zníženie	  nákladov	  
zníženie	  rizika	  
dostupnosť	  
výhodnoť/využiteľnosť	  
VZŤAH	  SO	  ZÁKAZNÍKMI	  
Aký	  druh	  vzťahu	  od	  nás	  každý	  z	  našich	  zákazníckych	  segmetov	  očakáva?	  
Aké	  vzťahy	  sme	  si	  už	  vybudovali?	  
Nakoľko	  sú	  v	  súlade	  so	  zvyškom	  nášho	  podnikateľského	  modelu?	  
Aké	  sú	  nákladné?	  
Príklady:	  
osobná	  asistencia	  
osobná	  asistencia	  pre	  individuálnych	  záklazníkov	  
samoobsluha	  
automatizovaná	  obsluha	  
komunity	  
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spoločná	  tvorba	  
ZÁKAZNÍCKE	  SEGMENTY	  
Pre	  koho	  vytvárame	  hodnotu?	  
Kto	  sú	  naši	  najdôležitejší	  zákazníci?	  
masový	  trh	  
niche	  trh	  
segmentované	  
diverzifikované	  
mnohostranné	  platform	  
KĽÚČOVÉ	  ZDROJE	  
Aké	  kľúčové	  zdroje	  potrebujeme	  na	  základe	  našej	  hodnotovej	  ponuky?	  
Naše	  distribučné	  kanály?	  Vzťahy	  so	  zákazníkmi?	  
Typy	  zdrojov:	  
fyzické	  
intelektuálne	  (patenty	  značky,	  vydavateľské	  práva,	  údaje)	  
ľudské	  
finančné	  
DISTRIBUČNÉ	  KANÁLY	  
Kanály	  
Cez	  ktoré	  kanály	  si	  naše	  zákaznícke	  segmenty	  prajú	  byť	  oslovené?	  
Ako	  ich	  oslovujeme	  teraz?	  
Ako	  sú	  tieto	  kanály	  integrované?	  
Ktoré	  fungujú	  najlepšie?	  
Ktoré	  sú	  cenovo	  najvýhodnejšie?	  
Ako	  ich	  integrujeme	  do	  zákazníckych	  rutín?	  
Fázy	  kanálov	  
Povedomie	  
Ako	  zvyšujeme	  povedomie	  o	  službách	  a	  produktoch	  našej	  firmy?	  
Evalvácia	  
Ako	  pomáhame	  zákazníkom	  hodnotiť	  hodnotovú	  ponukut	  našej	  firmy?	  
Nákup	  
Ako	  zákazníkom	  umožňujeme	  nakupovať	  špecifické	  produkty	  a	  služby?	  
Doručovanie	  
Ako	  doručujeme	  hodnotovú	  ponuk	  zákazníkom?	  
Po	  nákupe	  
Ako	  poskytujeme	  zákazníkom	  podporu	  po	  nákupe?	  
ŠTRUKTÚRA	  NÁKLADOV	  
Aké	  sú	  najdôležitejšie	  náklady	  zakotvené	  v	  našom	  podnikateľsko	  modeli?	  
Ktoré	  kľúčové	  zdroje	  sú	  najdrahšie?	  
Ktoré	  kľúčové	  aktivity	  sú	  najdrahšie?	  
Je	  vaše	  podnikanie	  motivované	  skôr:	  
-‐	  ziskom	  (čo	  najmenšie	  náklady,	  nízka	  cena	  hodnotovej	  ponuky,	  maximálna	  automatizácia,	  veľká	  miera	  outsourcingu)	  
-‐	  hodnotami	  (zameriava	  sa	  na	  tvorbu	  hodnôt,	  prémiová	  hodnotová	  ponuka)	  
Ukážka	  charakteristík:	  
fixné	  náklady	  (platy,	  nájom,	  pomôcky)	  
variabilné	  náklady	  
úspory	  v	  rozsahu	  producie	  
úspory	  zo	  sortimentu	  
TOKY	  PRÍJMOV	  
Za	  akú	  hodnotu	  sú	  naši	  zákazníci	  naozaj	  ochotní	  zaplatiť?	  
Za	  čo	  momentálne	  platia?	  
Ako	  momentálne	  platia?	  
Ako	  preferujú	  platiť?	  
Ako	  prispieva	  každý	  tok	  príjmov	  do	  celkových	  príjmov?	  
Typy:	  
predaj	  aktív	  
poplatok	  za	  použitie	  
predplatné	  
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požičiavanie	  /	  prenájom	  /	  lízing	  
predaj	  licencií	  
sprostredkovateľské	  poplatky	  
reklama	  
fixné	  určovanie	  ceny	  
podľa	  cenníka	  
v	  závislosti	  od	  funkcie	  produktu	  
v	  závislosti	  od	  zákazníckeho	  segmentu	  
v	  závislosti	  od	  objemu	  
dynamicky	  určované	  ceny	  
negociácia	  /	  vyjednávanie	  
manažment	  výnosov	  
trh	  v	  reálnom	  čase	  
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REFLEXIA 
 
10-15 minút 
 
Metóda 
1. Nechajte účastníkov vysvetliť šesť zložiek podnikateľského plánu. 
 
2. Prejdite si výhody podnikateľského plánu: 
 

● Poskytuje skupinám operačný rámec spájajúci stratégie s požadovanými činnosťami. 
● Objasňuje, čo skupina chce svojím sociálnym/finančným podnikom dosiahnuť. 
● Pomáha skupinám rozpoznať oblasti, ktoré potrebujú prehodnotenie a podporu. 

 
3. Skontrolujte podnikateľský plán každej skupiny a podporte ďalšiu diskusiu 
nasledujúcimi otázkami: 

● Čo ste sa naučili pri vypracovaní podnikateľského plánu? 
● Ktorý komponent bolo najjednoduchšie opísať? Čo bolo najnáročnejšie? 
● Kedy by sa členovia skupiny mali odvolávať na svoje podnikateľské plány? 
● Rozumiete lepšie svojim podnikom? 
● Ktorá skupina má vynikajúcu marketingovú stratégiu? Prečo? 
● Ktorá skupina má kreatívne vyhlásenie o svojom poslaní? 
● Ktoré súčasti je potrebné vylepšiť? Prečo? 

4. Ukončite stretnutie tým, že stručne upozorníte, že nasledujúce stretnutie sa bude 
týkať prideľovania úloh/zodpovedností a riadenia času. 
 
 

PRÁCA NA PROJEKTE 
Skupiny by mali začať robiť prieskum v rámci svojich komunít, pokiaľ ide o 
komponenty Marketingová stratégia a Analýza odvetvia ich podnikateľských plánov. 
 
Skupina by mala pracovať na prvkoch podnikateľského plánu pomocou metódy 
Business Model Canvas (Strategické plátno) a metódy Kruh kreativity. 
Skupiny by mali navštíviť miestne podniky, vládne agentúry, knižnice, kostoly atď., aby 
získali dôkladné znalosti o prostredí, ktoré ich sociálny/finančný podnik ovplyvní. 
Mali by: 

● vytvárať s ľuďmi siete, 
● vykonávať prieskumy a dotazníky, 
● vykonávať výskum na internete (ak je to možné). 
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4.5 PRIDEĽOVANE ÚLOH 
A ZODPOVEDNOSTÍ 

Keď už je podnikateľský plán načrtnutý, skupiny budú musieť stanoviť konkrétny 
dátum, kedy svoj cieľ dosiahnu. Aby sa dosiahol cieľ skupiny, bude potrebné urobiť 
veľa krokov, ktoré musia byť štruktúrované a každý člen skupiny musí mať 
pridelenú úlohu, aby sa dosiahol pokrok. 
To, ako efektívne skupiny riadia svoj čas, je dôležité na dosiahnutie ich cieľa do 
určitého dátumu. 

 
VZDELÁVACIE CIELE 
Na konci tohto stretnutia budú účastníci schopní: 

• efektívne riadiť svoj čas vypracovaním harmonogramu projektu, 
• dosiahnuť vyššiu produktivitu, 
• získať kontrolu nad  výsledkom ich sociálneho/finančného podnikania. 

 

DÔLEŽITÉ POZNATKY 

● Každý človek môže ponúknuť jedinenčné zručnosti a zdroje. 
● Na dokončenie projektu je dôležité určiť si priority. 
● Ako identifikovať a predvídať potenciálne problémy, ktoré by mohli ohroziť  

skupine dátum dokončenia. 
● Priradené úlohy a vytvorené časové plány pre podnik. 

Potrebné materiály 
Možnosť 2: Papier; ceruzky; gumy. 
 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 

● Je dobrý nápad nechať štyri kroky harmonogramu projektu, ako boli predstavené v 
aktivite Štartér počas stretnutia na dobre viditeľnom mieste, aby ich účastníci videli 
a mohli na ne a odkazovať, keď pracujú na možnosti 2. 

● Aby ste ušetrili čas, napíšte príklad použitý v aktivite Štartér na flipchart alebo na 
tabuľu pred stretnutím. 
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SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: ČASOVÝ MANAŽMENT 
 

10-15 minút 
 
Metóda 

1. Stručne preskúmajte, čoho sa týkalo predchádzajúce stretnutie k podnikateľskému plánu. 
Požiadajte účastníkov, aby vysvetlili, čo je podnikateľský plán a prečo je dôležitý. 

2. Odpovedzte na všetky otázky účastníkov o ich podnikateľských plánoch. 
3. Informujte účastníkov, že ak majú byť v skupine skutočne produktívni, potrebujú štruktúrovaný 
časový rozvrh pridelených úloh s plánovanými dátumami začiatku a konca pre každého člena 
skupiny.  

4. Na flipchart napíšte slová „Termín“, „Časový harmonogram“ a „Plán“. 
5. Účastníkom položte nasledujúce otázky: 
● Čo znamenajú jednotlivé slová? 
● Aký je účel rozvrhu? 
● Ako vám pomôže časová os? 
● Aký je najlepší spôsob riadenia času? 
6. Potom na flipchart napíšte „Určiť priority“ a vysvetlite význam: Zabezpečiť alebo riešiť 

problémy podľa dôležitosti. 
7. Ako príklad ukážte účastníkom nasledujúci scenár na flipcharte: 

V škole vypukol malý požiar a oheň je veľmi blízko horľavých čistiacich prostriedkov. 
Usporiadajte opatrenia, ktoré by sa mali prijať, od najdôležitejších (1) po najmenej dôležité (4): 

● Volajte o pomoc (4) 
● Evakuujte ľudí (1) 
● Nájdite vodu na uhasenie ohňa (3) 
● Premiestnite chemikálie ďalej od ohňa (2) 

 
12. Dajte skupinám jednu minútu na usporiadanie zoznamu od najdôležitejšieho po najmenej 
dôležité. 
13. Po uplynutí  jednej minúty nechajte skupiny, aby sa podelili o svoje myšlienky. 
14. Potom na flipchart napíšte „Plán projektu“ ( nazývaný aj „Zoznam úloh“) a vysvetlite jeho 
význam: 
 

● zoznam prioritných aktivít so začiatočným a konečným dátumom, 
● užitočný plánovací a komunikačný nástroj na monitorovanie a podávanie správ o pokroku, 
● poskytuje jasný obraz o priebehu projektu. 
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15. Napíšte štyri kroky na vypracovanie harmonogramu projektu na flipchart a zároveň ich 
vysvetlite účastníkom: 
 

● Brainstormujte a organizujte 
● Ako skupina brainstormujte, vytvorte mapu mysle a zoznam všetkých aktivít a úloh, ktoré je 

potrebné urobiť pre sociálny/finančný podnik. 

● Určite priority 
● Určite priority od najdôležitejších po najmenej dôležité.  

● Na vyjadrenie úrovne dôležitosti použite číslo alebo písmeno.  
● Rozdeľte veľké úlohy na konkrétne kroky. 

 

● Čas 
● Ako skupina sa rozhodnite, ako dlho bude trvať dokončenie každej úlohy.  

● Každá úloha by mala mať realistický dátum začiatku a konca. 
 

● Úloha 
● Nechajte skupiny priradiť každému členovi úlohu. 
● Ak bol vybratý vedúci skupiny, môže vám pomôcť pri prideľovaní úloh jednotlivým členom. 
● Pripomeňte silné a slabé stránky zo SWOT analýzy skupiny a pokúste sa spojiť členov skupiny s 

úlohami, ktoré využívajú ich silné stránky. 

 

PODROBNE SKÚMAJTE A KONAJTE 
Vyberte jednu z nasledujúcich činností: 
 

MOŽNOSŤ  1: PRÁVO ČLENA NA ÚLOHU 
Cieľom tejto činnosti je, aby členovia skupiny posúdili silné a slabé stránky ostatných členov 
skupiny a potom im na základe ich vyhodnotenia pridelili úlohy. 
 
25-30 minút 
 
Metóda 

1. Požiadajte účastníkov, aby sa zhromaždili vo svojich skupinách a vybrali jedného člena ako lídra 
pre túto aktivitu. 

2. Dajte každému účastníkovi hárok papiera a pero/ceruzku. 
3. Požiadajte účastníkov, aby vypracovali osobnú SWOT analýzu svojich silných a slabých 

stránok: 
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● povzbudzujte účastníkov, aby uvažovali o svojich talentoch a schopnostiach (písanie, kreslenie, 
rozprávanie, rozpočtovanie peňazí atď.), 

● nechajte účastníkov zdieľať, v ktorých oblastiach sú slabí, 
● účastníci by nemali do svojej SWOT analýzy písať svoje mená. 

4. Dajte im na vypracovanie päť minút. 
5. Po dokončení požiadajte účastníkov, aby odovzdali svoje analýzy lídrovi skupiny. 
6. Nechajte lídra zamiešať všetky papiere, náhodne si vyberte jeden a zdieľajte ho so skupinou. 
7. Informujte skupiny, že sa musia snažiť uhádnuť, kto napísal danú osobnú analýzu SWOT a 
potom danému členovi skupiny prideľte úlohu na základe vyhodnotenia jeho analýzy SWOT. 

● Skupiny by sa mali snažiť zamerať na marketingové stratégie, analýzu odvetvia a komponenty 
svojich podnikateľských plánov. 

● Každý účastník môže mať v prípade potreby viac ako jednu úlohu. 

8. Pripomeňte skupinám, aby pri každej úlohe určili aj začiatočný a konečný dátum.. 
9. Tento postup opakujte dovtedy, kým nie je každému pridelená úloha pre sociálny/finančný 
podnik. 
 

MOŽNOSŤ 2: ROZVRH SKUPINOVÉHO PROJEKTU 
Cieľom tejto aktivity je, aby jednotliví účastníci kriticky rozmýšľali o úlohách potrebných pre 
sociálny/finančný podnik, stanovili si priority a určili, ako dlho by malo trvať dokončiť každú z 
úloh. 
Potom skupiny vytvoria a zrevidujú harmonogram projektu a pridelia každému členovi skupiny 
úlohy pre sociálny/finančný podnik. 
 
25-30 minút 
 
Metóda 

1. Pred rozdelením do skupín dajte každému účastníkovi hárok papiera, ceruzku a gumu. 
2. Nechajte účastníkov, aby sami pracovali na brainstormingových aktivitách a úlohách, ktoré je 

potrebné urobiť pre sociálny/finančný podnik. 
3. Potom požiadajte účastníkov, aby úlohám v svojich zoznamoch určili priority od najdôležitejších 

po najmenej dôležité. Účastníci by sa mali snažiť zamerať na marketingové stratégie, analýzy 
odvetvia a zložky operácií svojich podnikateľských plánov. 

4. Keď to urobia, zadajte účastníkom, aby ku každej úlohe pripojili realistický dátum začiatku a 
dokončenia. 

5. Po tejto samostatnej práci požiadajte účastníkov, aby sa rozdelili do svojich skupín, a požiadajte 
ich, aby pre túto aktivitu určili jedného člena ako lídra. 

6. Dajte každej skupine kúsok papiera a nechajte ich, aby spolu pracovali 15 minút, pričom každý 
účastník bude zdieľať  svoj zoznam úloh s prioritami. Skupina by potom mala zrevidovať všetky 
úlohy do skupinového projektového plánu a stanoviť realistické dátumy začiatku a dokončenia 
každej úlohy. 
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7. Požiadajte lídra skupiny, aby napísal plán projektu. 
8. Potom nechajte skupiny, aby každému členovi pridelili úlohu na základe jeho silných stránok 

(každý účastník môže mať v prípade potreby viac ako jednu úlohu). 
9. Nakoniec nechajte skupiny diskutovať o akýchkoľvek potenciálnych problémoch (hrozbách), 

ktoré by mohli zabrániť splneniu úloh v ich časových plánoch projektov. 

REFLEXIA 
 
10-15 minút 
 
Metóda 

1. Zopakujte si kľúčové slová: „Stanoviť priority“ a „Plán projektu“. 
2. Preskúmajte štyri kroky na vypracovanie harmonogramu projektu a nechajte účastníkov, aby 

tieto kroky vysvetlili. 
3. Skontrolujte všetky prezentácie skupín a povzbuďte ďalšiu diskusiu nasledujúcimi otázkami: 

 
Ak bola zvolená možnosť 1 

● Podarilo sa účastníkom správne odhadnúť silné a slabé stránky členov svojej skupiny? 
● Aké konkrétne úlohy boli pridelené členom skupiny? 
● Kto má viac ako jednu úlohu v sociálnom/finančnom podniku? 
● Bolo stanovenie začiatočných a konečných dátumov úloh náročné? 
● Čo urobí skupina, ak nebude úloha dokončená podľa plánu? 

 
 
Ak bola zvolená možnosť 2 

● Mali účastníci spravidla rovnaké zoznamy priorít alebo sa odlišovali? 
● Bolo stanovenie začiatočných a konečných dátumov úloh náročné? 
● Ktoré počiatočné a konečné dátumy neboli realistické? 
● Aká je pravdepodobnosť, že úlohy budú dokončené podľa plánu? 
● Čo urobí skupina, ak nebude úloha dokončená podľa plánu? 
● Aké potenciálne hrozby môžu zabrániť dokončeniu úloh? 

 
 
4.  Ukončite stretnutie tým, že stručne uvediete nasledujúce stretnutie, ktoré sa bude týkať 
rozpočtovania sociálneho/finančného podniku. 
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PRÁCA NA PROJEKTE 
Skupiny by mali naďalej spresňovať marketingovú stratégiu svojho podnikateľského plánu a 
analýzu odvetvia v rámci svojej komunity vytváraním sietí a navštevovaním miestnych 
podnikov, knižníc a cirkví, aby zhromaždili dostatočný materiál na výskum pre svoje 
sociálne/finančné podniky. 
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4.6 ROZPOČET NA 
PODNIKANIE 

Pre úspech každého sociálneho alebo finančného podniku je potrebné rozumieť peniazom a ich 
zodpovednému využívaniu. Na tomto stretnutí sa účastníci dozvedia o dôležitom nástroji, ktorý 

pomôže s finančnou časťou pri dosahovaní ich cieľov: rozpočtovaní. Rozpočet je plán 
rozumného míňania a šetrenia peňazí. Uplatňovaním tohto princípu na svoje sociálne/finančné 
podniky budú skupiny schopné rozvíjať zvyk stanovovať si týždenné a mesačné rozpočty, mať 

väčšiu kontrolu nad cieľmi svojich podnikov a čo je najdôležitejšie, vedieť, koľko budú  ich 
sociálne/finančné podniky stáť a či im umožnia zarobiť peniaze. 

 
VZDELÁVACIE  CIELE  
Na konci tohto stretnutia budú účastníci schopní: 

● sledovať zarobené, usporené a vynaložené peniaze, 
● rozhodnúť sa, koľko peňazí si skupina môže dovoliť vynaložiť. 

 

 

DÔLEŽITÉ POZNATKY 

● Rozpočtovanie je dôležité pre úspech finančných aj sociálnych podnikov. 
● Rozdiel medzi potrebami a želaniami sa vzťahuje aj na rozpočtovanie podniku. 
● Rozpočtovanie je dôležitý zdroj pre úspešného tvorcu zmien. 
● Dokončený rozpočet podniku. 

 
 

Potrebné materiály 
Možnosť 1: Perá; gumy. 
Možnosť 2: Perá; gumy. 
 
 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 

● Skupiny so sociálnym podnikom by si mali zvoliť aktivitu 1. Skupiny s finančným podnikom by 
mali zvoliť možnosť 2. 
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● Je dobré nechať štyri kroky k rozpočtu v aktivite Štartér počas stretnutia vystavené na 
viditeľnom mieste, aby ich účastníci videli a mohli sa na ne odvolávať počas hlavných aktivít. 

● Aby ste ušetrili čas, napíšte príklad scenára pre Jána použitý v aktivite Štartér na flipchart alebo 
tabuľu pred stretnutím. 

● Odporúčame vám zaradiť aj krátku diskusiu o rozdieloch medzi „potrebami“ a „túžbami“ počas 
aktivity Štartér a pripomenúť si poznatky z predchádzajúcich stretnutí. 
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PLANNING AND BUDGETING 
YOUR ENTERPRISE 

 

BÁDAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: ROZPOČTY 
 
10-15 minút 
 
Metóda 
 
1.  Stručne preskúmajte, čoho sa týkalo predchádzajúce stretnutie Časový manažment. 
 

● Pripomeňte si kľúčové slová: „Stanoviť priority“ a „Plán projektu“. 
● Požiadajte účastníkov, aby vysvetlili štyri kroky k vypracovaniu harmonogramu projektu. 

2.  Na flipchart napíšte „rozpočet“ a požiadajte účastníkov, aby vysvetlili jeho význam na 
základe poznatkov z časti 3, stretnutie 4. 

● Písomné zhrnutie odhadovaných príjmov, výdavkov a úspor za určité časové obdobie. 
● Plán na rozumné míňanie a šetrenie peňazí. 

3.  Potom na flipchart napíšte „Deficit rozpočtu“ a „Prebytok rozpočtu“ a prečítajte si ich 
význam: 

● Deficit rozpočtu: míňanie väčšieho množstva peňazí, ako ste zarobili. 
● Prebytok rozpočtu: menej minutých peňazí než zarobených. 

4.  Napíšte na flipchart štyri kroky k vytvoreniu rozpočtového hárku a pritom ich vysvetlite. 
 
Príjem: Peniaze získané z rôznych zdrojov. 

● Odhadnite a uveďte očakávaný príjem za priemerný týždeň/mesiac. 
● Môže ísť o peniaze generované sociálnym/finančným podnikom, z práce, príspevkov, darov atď. 
● Vypočítajte celkový príjem. 

Výdavky: Peniaze vynaložené na potreby a priania. 

● Odhadnite a uveďte očakávané výdavky za priemerný týždeň/mesiac. 
● Môže to zahŕňať to, čo potrebujete aj po čom túžite. 
● Vypočítajte celkové výdavky. 

Úspory: Peniaze, ktoré neboli vynaložené. 

● Vypočítajte celkové úspory. 
● Mohli by to byť peniaze, ktoré členovia skupiny už majú a chcú investovať do svojho 

sociálneho/finančného podniku. 
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Celkový prebytok/deficit 

● Odpočítajte celkový príjem od celkových nákladov, aby ste získali celkový prebytok alebo 
deficit. 

● Celkový príjem (vrátane úspor) - celkové náklady = celkový prebytok alebo deficit. 

 
5.   Sprevádzajte účastníkov príkladom rozpočtu pomocou nasledujúceho scenára: 
Ján zarobil tento týždeň 48 EUR z práce na čiastočný úväzok ako poslíček a ušetril 5 EUR z 
minulého týždňa. 
Minul tiež 45 EUR na jedlo, dopravu, vzdelávanie a lieky. Tento týždeň plánuje Ján kúpiť obom 
svojim tetám kvety. Každá kytica bude stáť 4,50 EUR. 
6.  Na flipchart napíšte Jánov ozpočet použijúc vyššie uvedené štyri kroky a povzbuďte 
účastníkov kladením otázok, aby vám „pomohli“. 
 
 
ROZPOČET PRE JÁNA 
Príjem 
48 EUR - práca 
Celkový príjem = 48 EUR 
Výdavky 
45 EUR - jedlo, doprava, vzdelávanie a lieky 
9 EUR - dve rastliny 
Celkové náklady = 54 EUR 
Úspory 
5 EUR 
Celkové úspory = 5 EUR 
Celkový prebytok / deficit 
1 EUR deficit 
 
Účastníkom položte nasledujúce otázky: 
 
Dokáže Ján zaplatiť všetky svoje výdavky? Prečo áno/prečo nie? 
Ktoré položky z Jánovho rozpočtu možno považovať za nepodstatné? Prečo? 
Získa Ján vytvorením rozpočtového plánu kontrolu nad tým, na čo míňa peniaze?  
Ako sa môže Ján vyhnúť rozpočtovému deficitu? 
 
 
POZNÁMKA: Nezabudnite posilniť poznatky z časti 3. 
 
Tipy pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 
Pri vykonávaní tejto aktivity buďte opatrní. 
Výpočet osobného rozpočtu je oveľa viac ako len jednoduché matematické cvičenie - nemali by 
ste ho redukovať na jednoduchú násobilku. 
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PLANNING AND BUDGETING 
YOUR ENTERPRISE 

 

Vaším cieľom ako pracovníka s mládežou alebo učiteľa je učiť dlhodobejšie plánovať a získať 
širší prehľad o tom, ako realistické sú finančné plány ľudí. 
Je to veľmi užitočná a praktická schopnosť: sú to vedomosti a zručnosti, ktoré môžu ľuďom 
zabrániť vo vytváraní dlhov. 
V prípade, že pracujete s mladými ľuďmi zo znevýhodneného prostredia, môže im táto 
skúsenosť chýbať. 
Musíme si uvedomiť, že existujú transgeneračné zvyklosti a vzorce, ktoré nie je možné ľahko a 
rýchlo zmeniť. 
Tieto činnosti musíme prinášať postupne v malých krokoch, aby mladí ľudia získali osobné 
skúsenosti s možnosťami, ktoré vyplývajú zo zodpovedného plánovania. 
Pre ľudí, ktorí žijú „tu a teraz“, môže byť náročné zmeniť tento prístup a začať s budovaním 
svojej budúcnosti iným spôsobom. 

 

PODROBNE SKÚMAJTE A KONAJTE 
Skupiny so sociálnym podnikom by si mali zvoliť aktivitu 1. Skupiny s finančným podnikom by 
mali zvoliť možnosť 2. 
 

MOŽNOSŤ 1: ROZPOČET NA SOCIÁLNY PODNIK 
V rámci tejto činnosti budú skupiny trénovať rozpočtovú tabuľku pre svoje sociálne podniky. 
Keďže peniaze zohrávajú v každom podniku dôležitú úlohu, skupiny by mali kriticky premýšľať 
o tom, ako zodpovedné rozpočtovanie ich financií ovplyvní marketingové stratégie, analýzy 
odvetvia a činnosti ich sociálnych podnikov. Pri plánovaní svojich rozpočtových výkazov budú 
skupiny musieť odhadnúť finančné údaje na základe primeraných predpokladov. 
 
25-30 minút 
 
Metóda 

1. Požiadajte účastníkov, aby sa zišli vo svojich projektových skupinách a požiadajte ich, aby 
vybrali jedného člena skupiny ako lídra skupiny v tejto aktivite. 

2. Dajte každej v skupine hárok papiera, pero/ceruzku (a gumu). 
3. Informujte skupiny, že plánujú a tvoria plán rozpočtu pre svoje sociálne podniky, pričom líder 

tento rozpočet zapíše. 
4. Nechajte skupiny, aby začali s príjmom pre svoje sociálne podniky. 
5. Budú to peniaze na správny rozbeh a fungovanie sociálneho podniku. 
6. Môže ísť o peniaze z príspevkov, darov, práce na čiastočný úväzok, donácií, grantov, pôžičiek 

atď. 
7. Ak financie na sociálny podnik nie sú dostatočné, mali by skupiny vymyslieť spôsoby, ako 

získať potrebné finančné prostriedky alebo získať darovaný tovar či služby. 
8. Potom požiadajte skupiny, aby zvážili všetky výdavky svojich sociálnych podnikov. 
● Mali by zahŕňať peniaze vynaložené na potreby projektu: 
● nákup zdrojov, vybavenia, materiálu a spotrebného materiálu, 
● náklady na prepravu, 
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● marketingové náklady. 

 
9.   Len čo to skupiny urobia, mali by si zapísať všetky úspory. 

● Môžu to byť peniaze, ktoré členovia skupiny už majú a chcú ich investovať do svojho sociálneho 
podnikania. 

10. Nakoniec budú skupiny musieť vypočítať celkový príjem, celkové náklady a celkové úspory 
svojich sociálnych podnikov. 

● Ak majú skupiny v rozpočte prebytok, budú sa musieť rozhodnúť, či chcú investovať viac 
zdrojov do projektu, investovať do komunít, aby mali sociálny dosah, zdieľať ho s ostatnými 
skupinami alebo si ho odložiť. 

● Ak majú skupiny rozpočtový deficit, budú musieť po stretnutí revidovať svoje rozpočty alebo 
nájsť ďalšie zdroje. 

11. Poskytnite spätnú väzbu a pomôžte tak všetkým skupinám, ktoré zápasia s niektorými 
časťami svojich rozpočtov. 
 
 
 
 

MOŽNOSŤ 2: ROZPOČET FINANČNÉHO PODNIKU 
V rámci tejto činnosti si skupiny precvičia prípravu rozpočtu pre svoje finančné podniky. 
Keďže peniaze hrajú v každom podniku dôležitú úlohu, skupiny by mali kriticky premýšľať o 
tom, ako zodpovedné rozpočtovanie ich financií ovplyvní marketingové stratégie, analýzy 
odvetvia a operácie ich finančných podnikov. Pri plánovaní svojich rozpočtových výkazov budú 
skupiny musieť odhadnúť finančné údaje na základe primeraných predpokladov. 
 
25-30 minút 
 
Metóda 

1. Požiadajte účastníkov, aby sa zišli vo svojich projektových skupinách a aby si zvolili jedného 
člena ako lídra skupiny v tejto aktivite. 

2. Dajte každej skupine hárok papiera, pero/ceruzku (a gumu). 
3. Informujte skupiny, že plánujú a tvoria plán rozpočtu pre svoje finančné podniky, pričom líder 

tento rozpočet zapíše. 
4. Nechajte skupiny, aby začali s príjmom pre svoje finančné podniky. 

 

● Budú to peniaze na správny rozbeh a fungovanie finančného podniku. 
● Budú zahŕňať ich počiatočný kapitál, počiatočné prostriedky použité na založenie spoločnosti. 
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● Môžu zahŕňať peniaze z príspevkov, darov, práce na čiastočný úväzok, grantov atď. Účastníci by 
však mali mať oddelené účty na ich osobné prostriedky a na podnikové fondy. Treba ich tiež 
dôrazne odrádzať od využívania osobných prostriedkov na dotovanie projektu po založení 
finančného podniku. 

● Ak finančné prostriedky na finančný podnik nepostačujú, skupiny by mali vymyslieť spôsoby, 
ako potrebné financie získať. 

● Po začatí činnosti podniku by táto časť rozpočtového výkazu mala zahŕňať aj peniaze, ktoré 
finančný podnik zarobil (a to príjmy z predaja produktov a/alebo služieb).  
 
POZNÁMKA:  Môže byť užitočné vysvetliť, že „výnosy“ sú celkové peniaze získané  z predaja 
a iných finančných aktivít, zatiaľ čo „zisk“ je prebytok peňazí mínus všetky náklady. 
 

● Postarajte sa, aby účastníci pochopili nasledujúce výrazy: 

● Kapitál: štartovacie fondy, pôžičky a granty použité na podporu podniku skôr, ako začne byť 
ziskový. 

● Príjmy: peniaze zarobené podnikom. 

● Výdavky: náklady, ktoré vznikli podniku. 

● Zisk: Peniaze, ktoré zostanú po zaplatení všetkých výdavkov (podobne ako pri rozpočtovom 
„prebytku“). Prijaté príjmy mínus náklady. 

5. Ďalej požiadajte skupiny, aby vzali do úvahy všetky výdavky svojich finančných podnikov. 
Mali by zahrnúť peniaze vynaložené na potreby projektu: 

● Nákup zdrojov, vybavenia, materiálu a spotrebného materiálu.  

● Výrobné náklady. 

● Cena za prepravu. 

● Marketingové náklady. 

● Mzdové náklady. 

6.  Keď to  skupiny urobia, mali by si zapísať všetky úspory. 
V prípade potreby to môžu byť peniaze, ktoré členovia skupiny už majú a chcú investovať do 
svojho finančného podniku. 
7.  Napokon budú skupiny musieť vypočítať celkový príjem, celkové náklady a celkové úspory 
svojich finančných podnikov. 

● Ak majú skupiny v rozpočte prebytok, môžu sa rozhodnúť, čo s ním urobia: či ho investujú do 
podnikania, uložia ho, investujú do komunity, aby ju ovplyvnili alebo ho minú. 

● Ak majú skupiny rozpočtový deficit, budú musieť po stretnutí revidovať svoje rozpočty.  
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8. Poskytnite spätnú väzbu, aby ste pomohli všetkým skupinám, ktoré majú ťažkosti s niektorými 
časťami svojich rozpočtov. 

 
REFLEXIA 
 

15-20 minút 
 
Metóda 
1. Zopakujte si kľúčové slová: 

● rozpočet, 
● prebytok rozpočtu, 
● deficit rozpočtu, 
● kapitál, 
● výdavky, 
● príjem, 
● zisk. 

2. Precvičte si štyri kroky k zostaveniu rozpočtového hárku a nechajte účastníkov, aby tieto 
kroky vysvetlili. 
3. Skontrolujte všetky rozpočtové hárky skupín a podporte ďalšiu diskusiu nasledujúcimi 
otázkami: 
 
Ak bola zvolená možnosť 1: Rozpočet sociálneho podniku 

● Koľko bude stáť prevádzka sociálneho podniku podľa plánu? 
● Odkiaľ pochádzajú peniaze? 
● Ako získa skupina viac peňazí na prevádzkovanie sociálneho podniku? 
● Aké sú podrobné výdavky sociálneho podniku? 
● Sú v rozpočtovom pláne nejaké nepodstatné položky? 
● Má sociálny podnik rozpočtový prebytok alebo rozpočtový deficit? 

Ak bola zvolená možnosť 2: Rozpočet finančného podniku 

● Koľko bude stáť prevádzka finančného podniku podľa plánu? 
● Predáva finančný podnik komunite produkt alebo službu? 
● Ako bude finančný podnik ďalej dosahovať zisky? 
● Ako dlho bude finančný podnik pokračovať v činnosti? 
● Kto sú cieľoví zákazníci? 
● Ako skupina presvedčí zákazníkov, aby kupovali od nich, a nie od  konkurencie? 
● Sú potrebné dodatočné zdroje na ďalší rozvoj finančného podniku? 
● Má finančný podnik rozpočtový prebytok alebo rozpočtový deficit? 
● Koľko plánuje skupina ušetriť? 
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● Na čo skupina nakoniec použije peniaze, ktoré ušetrila? 

 
 
Ukončite stretnutie tým, že stručne spomeniete nasledujúce stretnutie, ktoré bude zamerané na 
zhrnutie všetkého, aby každá skupina mohla predstaviť svoj sociálny/finančný podnik ostatným 
skupinám. 
 

PRÁCA NA PROJEKTE 
Požiadajte účastníkov, aby začali pripravovať svoje sociálne/finančné podniky na prezentáciu na 
nasledujúcom stretnutí. 
Nasledujúce stretnutie si vyžaduje určitú prípravu, preto bude možno potrebné účastníkom 
stručne vysvetliť jeho plán a požiadať ich, aby vopred pripravili svoje prezentácie. 
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4.7 PREZENTÁCIA MÔJHO 
PROJEKTU 

Potom, ako skupiny uplatnili ciele SMART; zvážili silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby; načrtli 
podnikateľský plán; štruktúrovali rozvrhnutie projektu s úlohami; a navrhli rozpočtový plán svojich 
sociálnych/finančných podnikov,  nasleduje posledný krok - predstavenie ich sociálneho/finančného 

podniku tým, ktorí by doň chceli investovať,  a to buď dobrovoľníckou prácou, alebo poskytnutím 
finančnej podpory. 

Na tomto stretnutí si každá skupina precvičí predstavenie svojho sociálneho/finančného podniku 
zvyšku skupiny a externým odborníkom, ktorí posúdia jeho kvalitu a poskytnú spätnú väzbu o jeho 

šanci na úspech. Toto stretnutie by malo byť vzrušujúce, pretože skupiny budú môcť ukázať, čo chcú 
ovplyvniť vo svojich komunitách a získať spätnú väzbu od ostatných aktérov zmeny v skupine. 

 
VZDELÁVACIE CIELE 
Na konci tohto stretnutia účastníci: 

● predstavia svoje sociálne/finančné podniky svojim rovesníkom, 
● získajú spätnú väzbu o kvalite svojej prezentácie, 
● skontrolujú svoje návrhy a urobia nevyhnutné úpravy. 

 

DÔLEŽITÉ  POZNATKY 

● Niekedy si byť nositeľom zmien vyžaduje hovoriť pred ostatnými. 
● Nestačí mať životaschopný podnikateľský nápad, je tiež dôležité komunikovať so svojimi 

potenciálnymi investormi, partnermi a/alebo klientmi. 
● Mladí ľudia môžu prezentovať presvedčivé sociálne/finančné podniky, ktoré získajú podporu 

druhých. 
● Každý projekt má silné stránky a žiadny projekt nie je dokonalý. 
● Vznikol návrh projektu na prezentáciu potenciálnym podporovateľom podniku. 

Potrebné materiály 

● Možnosť 1: Perá; gumy; nožnice. 
● Možnosť 2: Perá; gumy; nožnice. 

 
 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 
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● Pokiaľ ide o možnosť 1, požiadajte odborníkov z komunity, aby sa zúčastnili na prezentácii každej 
skupiny ako posudzovatelia. 

● Od týchto hostí sa očakáva, že poskytnú spätnú väzbu každej skupine a zapoja sa do diskusií. 
● Môže byť užitočné poskytnúť mladým ľuďom hlavné body tohto stretnutia vopred, aby si mohli 

pripraviť svoje prezentácie. 
● Vzhľadom na množstvo času potrebného na prípravu a prezentáciu bude potrebné, aby toto 

stretnutie bolo dlhšie ako zvyčajne alebo sa bude musieť rozdeliť na dve rôzne stretnutia klubu. 
● Komunikácia o vašich nápadoch je základom marketingovej časti vášho podnikania. Marketing 

niekedy znie čudne pre tých, ktorí nemajú skúsenosti s podnikaním. 
● Pracovníci s mládežou môžu mať skúsenosti s písaním žiadostí o grant, kde musia komunikovať 

svoje nápady. Učitelia aj pracovníci s mládežou môžu mať skúsenosti s organizovaním 
komunitných podujatí, konferenčných alebo klubových aktivít, kde by mali propagovať svoje 
aktivity alebo získavať účastníkov, môžu teda tieto analógie použiť, keď facilitujú nasledujúce 
činnosti. 

● Malo by sa to využiť ako príležitosť na oslavu práce a tvorivosti účastníkov. 

 

SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: NÁVRHY 
15-20 minút 
 
Metóda 
1. Stručne pripomeňte, čomu sa venovalo predchádzajúce stretnutie Rozpočet. 

● Zopakujte si kľúčové slová. 
● Požiadajte účastníkov, aby vysvetlili štyri kroky k zostaveniu rozpočtu. 

2. Informujte skupiny, že budú prezentovať svoje podnikateľské plány vo forme návrhu a 
vysvetlite, čo znamená návrh: 

● Podnikateľský návrh je súhrn podnikateľského plánu skupiny predstavený ľuďom, ktorí by doň 
chceli investovať.  

● Títo ľudia môžu v prípade skupiny poskytnúť finančnú podporu alebo dobrovoľnú prácu. 

3. Zamerajte pozornosť skupiny na tieto komponenty ich podnikateľských plánov a zhrňte  ich: 

● Opis - úvod o tom, kto je skupina a aký je ich podnik.  
● Marketingová  stratégia - ako získať záujem ľudí o sociálny/finančný podnik. 
● Analýza odvetvia - výskum, ktorý ukazuje, v čom sociálny/finančný podnik prinesie zmenu. 
● Operácie - opis štruktúry a činnosti sociálneho/finančného podniku. 
● Financie - náklady na prevádzkovanie sociálneho/finančného podniku a z neho získané peniaze. 

4. Informujte skupiny, že by mali stručne hovoriť o každom komponente a budú sa musieť 
odvolávať na svoje poznámky zo stretnutia 5: Podnikateľský plán. 
5. Nechajte skupiny, aby každému členovi skupiny pridelili rečnícku úlohu: 
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● Každý člen by sa mal cítiť zapojený, ocenený a rovnako vtiahnutý do sociálneho/finančného 
podniku. 

● Členovia môžu v prípade potreby použiť krátke poznámky v bodoch. 

6. Informujte skupiny, že by mali mať jasné informácie o každom komponente svojho 
sociálneho/finančného podniku. 

● Musí byť dobre naplánovaný. 
● Úlohy by mali byť jasne definované. 

7. Uistite sa, že účastníci plne chápu, že cieľom návrhu je presvedčiť tých, čo počúvajú, aby 
aktívne reagovali a prispeli na ich sociálny/finančný podnik. Preto by mal: 
 

● Inšpirovať ľudí, aby chceli podporiť tému skupiny. (Navrhnite, aby rozpovedali jeden, dva 
príbehy o tom, prečo skupina verí v sociálny/finančný podnik.) 

● Zahrňte kľúčové faktory, vďaka ktorým bude sociálny/finančný podnik úspešný. 
● Buďte jasní a struční. 

8. Nakoniec informujte skupiny, že ich návrhy týkajúce sa sociálnych a finančných podnikov by 
mali trvať 5 - 10 minút. 

 
PODROBNE SKÚMAJTE A KONAJTE 
Vyberte jednu z nasledujúcich dvoch aktivít: 
 

MOŽNOSŤ 1: PANEL PODNIKATEĽSKÝCH NÁVRHOV 
Pri tejto aktivite privítajte a predstavte každého hosťa „experta/expertku“ prítomným skupinám a 
vysvetlite, akú úlohu hrá v komunite. 
Informujte účastníkov, že títo odborníci vyhodnotia prezentácie každej skupiny v sociálnej a 
finančnej oblasti a poskytnú spätnú väzbu. 
Táto aktivita bude pre skupiny skvelým spôsobom, ako získať skutočnú spätnú väzbu od 
odborníkov v komunite, aby zistili, či sú ich sociálne/finančné podniky realistické. 
Uvedomte si, že táto aktivita je oveľa dlhšia ako obvykle, pretože skupinám je poskytnutý čas na 
prípravu ich prezentácie aj čas na samotnú prezentáciu v jedinom paneli, preto sa budú musieť 
striedať. 
 
60-90 minút 
 
Metóda 
1. Požiadajte účastníkov, aby sa zišli vo svojich skupinách a požiadajte ich, aby určili jedného 
člena ako lídra skupiny v tejto aktivite. 
2. Každej skupine dajte hárok papiera, pero/ceruzku (a gumu). Poskytnite im aj nožnice, aby si pre 
svoje prezentácie mohli vyrobiť kartičky. 
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3. Informujte skupiny, že budú mať približne 25 minút na prípravu svojich návrhov s použitím 
komponentov svojich podnikateľských plánov: 
 

● Opis sociálneho/finančného podniku 
● Marketingová stratégia 
● Analýza odvetvia 
● Operácie 
● Financie 

 
4. Kým to robia, nezabudnite navštíviť každú skupinu, aby ste si overili, ako sa jej darí, a ponúkli 
nejaké návrhy, odpovedali na všetky jej otázky, komentovali a pochválili. 
5. Povzbudzujte účastníkov, aby si zapamätali väčšinu toho, čo budú prezentovať, ale poukážte na 
to, že môžu pri prezentácii použiť poznámky na pripomenutie. 
6. Napokon požiadajte každú skupinu, aby predniesla svoju prezentáciu návrhu 
sociálneho/finančného podniku (v rámci prideleného časového rámca 5 - 10 minút) a požiadajte 
odborníkov, aby poskytli spätnú väzbu po každej prezentácii. 
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MOŽNOSŤ 2: PODNIKATEĽSKÝ PROJEKT SKUPINY 
Cieľom tejto činnosti je spojiť dve skupiny, aby si navzájom poskytli lepší pohľad do svojich 
sociálnych/finančných podnikov. Skupiny si môžu navzájom ponúknuť návrhy a komentovať, čo 
by mohlo zlepšiť sociálne a finančné podniky. Je to skvelý spôsob, ako získať čerstvý pohľad od 
ostatných mimo skupiny. 
 
30-35 minút 
 
Metóda 
1. Požiadajte účastníkov, aby sa zišli vo svojich skupinách a aby určili jedného člena ako lídra 
skupiny v tejto aktivite. 
2.  Každej skupine dajte hárok papiera, pero/ceruzku (a gumu). Poskytnite im aj nožnice, aby si na 
svoje prezentácie mohli vyrobiť kartičky s poznámkami. 
3.  Informujte skupiny, že budú mať približne 25 minút na prípravu svojich návrhov s použitím 
komponentov svojich podnikateľských plánov: 

● Opis sociálneho/finančného podniku 
● Marketingová stratégia 
● Analýza odvetvia 
● Operácie 
● Financie 

4. Povzbudzujte účastníkov, aby sa naučili naspamäť väčšinu toho, čo budú prezentovať, ale 
upozornite na to, že môžu pri prezentácii použiť poznámky na pripomenutie. 
5.  Po 25 minútach požiadajte skupiny, aby vytvorili dvojicu s inou skupinou a predniesli svoje 
návrhy. 
6.  Keď tak urobia, požiadajte skupiny, aby si navzájom kládli otázky, ponúkali návrhy a 
komentovali slabé stránky. 
7.  Počas toho, ako pracujú, nezabudnite navštíviť každú skupinu, aby ste si overili, ako sa  im darí 
a ponúkli im nejaké návrhy, odpovedali na všetky ich otázky, komentovali a chválili. 
. 

REFLEXIA 
 

20-25 minút 
 
Metóda 
1. Nechajte  každú skupinu brainstormovať zoznam organizácií a ľudí ktorým by mohla predstaviť 
svoj návrh sociálneho/finančného podnikania a požiadať ich o podporu. Nabádajte ich, aby 
mysleli na organizácie, ktoré im môžu poskytovať finančnú podporu, ako aj iné formy podpory, 
napríklad dobrovoľnícku alebo nefinančnú podporu (napr. bezplatné prepravné lístky, priestor na 
stretnutie alebo tlačiarenské služby). Povzbudzujte každú skupinu, aby napísala aspoň tri mená a 
zaviazala sa, že im predloží návrh sociálneho/finančného podnikania. 
2.  Diskutujte ako skupina o prezentáciách návrhu sociálneho a finančného podnikania a v prípade 
potreby použite ako pomôcku nasledujúce otázky. Povzbudzujte účastníkov, aby sami viedli 
diskusiu. 

● Boli návrhy presvedčivé? 
● Boli inšpiratívne? 



 

● Ako sa dajú vylepšiť? 
● Vyznačovali sa skupiny hlbokým porozumením potrebám, ktoré majú v úmysle splniť? 
● Skúmali skupiny oblasť, v ktorej plánujú niečo zmeniť? 
● Aké boli ciele a zámery a boli SMART? 
● Ako boli zorganizované financie skupín? 
● Boli identifikované nejaké slabé stránky alebo hrozby spolu s riešeniami? 
● Ktoré dostupné možnosti neboli spomenuté? 
● Boli marketingové stratégie efektívne? 
● Boli stanovené konkrétne časové osi? 
● Aká je pravdepodobnosť úspešnosti skupín? 

3.  Ukončite stretnutie tým, že krátko uvediete nasledujúce dve stretnutia, ktoré sa budú týkať 
ukážok príkladov sociálnych/finančných podnikov ostatných študentov v programe Aflateen. 
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PRÍKLADY 
SOCIÁLNYCH A 

FINANČNÝCH 
PODNIKOV 

CIELE MODULU 
Na konci modulu účastníci dokážu: 

● identifikovať úspešné črty sociálnych a finančných podnikov, 
● modelovať svoje vlastné sociálne alebo finančné podniky podľa ďalších úspešných 

projektov Aflateen. 

Tento modul poskytuje príklady sociálnych a finančných podnikov. Tieto dve 
stretnutia sú navrhnuté tak, aby umožnili účastníkom kriticky posúdiť a inšpirovať 
sa inými podnikmi Aflateen. 
Tieto príklady poskytujú potenciálne návody, ktorými sa dá riadiť pri rôznych  
typoch podnikov. 
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5.
1 

SOCIÁLNE PODNIKY 
Sociálny podnik je podnik, ktorého účelom je dosiahnuť pozitívnu zmenu v prostredí, ktoré  
má  nedostatky v uspokojovaní základných potrieb. 
Agenti zmeny sú si vedomí tém a problémov vo svojom okolí. Preto sú schopní tieto 
problémy identifikovať a robiť plány na ich vyriešenie. 
Výberom problémov, ktoré sa snažia riešiť a napraviť, môžu účastníci dosiahnuť svoj plný 
potenciál na zmenu vo svojich komunitách. 

 
VZDELÁVACIE CIELE 
Na konci tohto stretnutia účastníci dokážu: 

● pochopiť komponenty príkladu sociálneho podniku a ako bol úspešný, 
● diskutovať o hlavných interných a externých faktoroch sociálneho podniku. 

 

DÔLEŽITÉ POZNATKY 

● Poskytnite skupinám model na lepšie pochopenie toho, čo sa naučili. 
● Uvedomte si, že sociálne podniky sú založené na celom svete s rôznymi cieľmi a 

riešeniami sociálnych otázok. 

 

Potrebné materiály 

● Štartér: Kópie prípadovej štúdie sociálneho podniku Lesotho; fixka. 
● Hlavná aktivita: Kópie piatich komponentov podnikateľského plánu; kópie prípadovej 
štúdie Filipínskeho sociálneho podniku; flipchart so schémou SWOT analýzy. 

 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 

● Toto stretnutie predstaví účastníkom príklad sociálneho podniku s cieľom zistiť, ako iní 
aktéri zmeny robia zmeny v iných častiach sveta. 

● V rámci hlavnej aktivity si urobte kópie piatich komponentov podnikateľského plánu, aby 
bolo dosť miesta na zdieľanie pre každú skupinu. Ak nemáte k dispozícii tlačiareň, zapíšte 
komponenty na papier. 

● Ak je papiera nedostatok, napíšte prípadové štúdie sociálneho podniku na flipchart alebo 
ich nahlas prečítajte skupinám. 
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a flipcharte (z Lekcie 4 Plánovanie a rozpočtovanie) pred stretnutím, aby sa na ňu účastníci 
mohli odvolávať počas hlavnej aktivity. 

● Slová uvedené kurzívou v prípadových štúdiách zdôrazňujú body, ktoré sú relevantné pre 
SWOT analýzu. 

 
 

SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
 

ŠTARTÉR: PRÍKLAD SOCIÁLNEHO PODNIKU 
 

10-15 minút 
 
Metóda 
1. Napíšte na flipchart ’Sociálny podnik‘. 
 
2.  Požiadajte účastníkov o brainstorming, čo si myslia, že to znamená. 
3.  Nechajte účastníkov rozmýšľať, aký je  vzťah medzi dvoma slovami: 

● Sociálny = ľudia, skupiny, spoločnosť, komunita. 
● Podnik = biznis, spoločnosť, projekt, program, plán. 

4.  Položte účastníkom tieto otázky: 

● Aký by bol účel sociálneho podniku? 
● Aké sú niektoré príklady sociálneho podnikania? 
● Sú vo vašej komunite nejaké sociálne podniky? 
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PODROBNE SKÚMAJTE A KONAJTE 
 

SOCIÁLNY PODNIK: SEMIENKA NÁDEJE 
 

Metóda 
 
1.  Začnite informovaním účastníkov, že v tejto aktivite sa zamerajú na päť komponentov 
podnikateľského plánu: 

● Opis 
● Marketingová stratégia 
● Analýza odvetvia 
● Operácie 
● Financie 

2.  Dajte každej skupine kópiu piatich komponentov podnikateľského plánu, kópiu prípadovej 
štúdie sociálneho podniku Semienka nádeje, papier a pero/ceruzku. 
3.  Požiadajte rôznych dobrovoľníkov, aby postupne každý z nich nahlas prečítal  jednu z častí 
zvyšku skupiny. 
4.  Požiadajte účastníkov, aby zhrnuli obsah prípadovej štúdie a dôvod, prečo je dôležité zaoberať 
sa takýmto sociálnym problémom. 
5.  Keď to urobia, preveďte účastníkov každým komponentom použijúc nasledujúce otázky ako 
návod (malo by to trvať 10 -15 minút): 

● Opis 
● Ako by plán mladých ľudí vyriešil tento problém? 

● Akými inými spôsobmi by sa dal uchopiť tento problém? 

● Marketingová stratégia 
● Akým iným spôsobom by sa dala pritiahnuť pozornosť komunity? 
● Analýza odvetvia 
● S kým ďalším by mohli spolupracovať? 
● Operácie 
● Aké sú ďalšie spôsoby získavania peňazí? 
● Ako by sa dali tieto úlohy efektívnejšie rozdeliť medzi mladých ľudí? 
● Financie 
● Ktorá fundraisingová aktivita pravdepodobne priniesla najviac peňazí? Prečo? 

6.  Potom dajte skupinám 10 minút na vykonanie analýzy SWOT (zobrazte schému SWOT analýzy, 
ktorú ste pripravili pred stretnutím, aby ju mohli účastníci vidieť). 
7.  Kým to robia, navštívte každú skupinu, aby ste si overili, ako sa jej darí a ponúknite nejaké 
návrhy, odpovedzte na všetky ich prípadné otázky, komentujte a chváľte. 
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REFLEXIA 
10-15 minút 
 
Metóda 
 
1. Požiadajte každú skupinu, aby predstavila svoju SWOT analýzu prípadovej štúdie sociálneho 
podniku zvyšným skupinám. 
2.  Nechajte ich diskutovať o SWOT analýze každej skupiny,  použijúc nasledujúce otázky ako 
návod: 

● Keby ste vy boli súčasťou tohto sociálneho podniku, čo by ste urobili lepšie? 
● Fungoval by tento sociálny podnik vo vašej komunite? Ak áno, ako? 
● Ako by ste reagovali na konkurenciu s iným sociálnym podnikom? 
● Aké sú ďalšie príklady fundraisingových aktivít na generovanie peňazí? 
● Ako premeniť slabiny na silné stránky? 
● Kto ďalší v komunite by mohol pomôcť so sociálnym podnikom? 
● Ktoré silné stránky sa dajú premeniť na príležitosti? 
● Aké hrozby môžu vyplynúť zo slabín? 
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HÁROK AKTIVITY ŠTARTÉR: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 
SOCIÁLNEHO PODNIKU SEMIENKA NÁDEJE (SEEDS 
FOR HOPE*) / BUDAPEŠŤ 
 

Opis 
Trinásťročný chlapec Tamás Mayer začal záhradníčiť a pestovať paradajky ako voľnočasovú 
aktivitu v Budapešti v Maďarsku. Jeho rodina podporovala jeho nový koníček. Do štyroch rokov sa 
jeho podnikanie stalo takým úspešným, že reštaurácie v komunite začali od neho paradajky 
kupovať. 
Medzitým niekoľko mladých a dospelých cyklistov identifikovalo vo svojej komunite spoločenský 
problém: v hlavnom meste je veľa ľudí bez domova bez jedla. 
Mladí ľudia začali organizovať týždenné podujatia komunitného varenia: každú sobotu sa 
stretávajú, niečo uvaria a roznášajú to na svojich  bicykloch bezdomovcom v okolí. 
Hovoria si Budapeštianska bicyklová mafia. Keď sa chlapec záhradník a cyklisti stretli, prišli s 
novou myšlienkou sociálneho podnikania: prečo neučiť ľudí bez domova, ako záhradníčiť? 
Tak sa skontaktovali s útulkom pre bezdomovcov a spoločne rozbehli nový projekt s názvom  
Semienka nádeje (Seeds For Hope). 
Ich cieľom bolo podporovať ľudí bez domova vo svojej komunite tým, že ich nielen nakŕmili, ale aj 
naučili záhradkárstvu, aby mohli pestovať paradajky a iné plodiny a predávať ich za peniaze. 
Neskôr začali svoj projekt rozširovať o nových dobrovoľníkov a väčší počet ľudí v núdzi. 
 
Marketingová stratégia 

● Skupina solídne rozumela potrebám, ktoré zamýšľali riešiť v Budapešti. 
● Navštívili miestnych podnikateľov,  aby sa podelili o cieľ svojho sociálneho podnikania. 

Záhradnícka spoločnosť im dala viacero semien rastlín a niektoré miestne spoločnosti prispeli 
finančne alebo dobrovoľníckou prácou. 

● Urobili tiež nábor medzi bezdomovcami v útulku a na ulici. 

Analýza odvetvia 

● Skupina robila rozhovory s ľuďmi bez domova o potrebe zlepšenia. 
● Ľudia bez domova potrebujú udržateľné riešenia, nielen „hasiť požiar“. 
● Byť bezdomovcom nie je len o tom, že nemajú stále bydlisko, ale tiež o tom, že si nemôžu nájsť 

prácu a získať peniaze. Útulok pre bezdomovcov sa zameriava hlavne na poskytovanie miesta na 
spanie - sú však potrebné aj ďalšie kroky! Na prelomenie začarovaného kruhu chudoby je 
nevyhnutné zarábať peniaze. 

Operácie 
Skupina použila peniaze darované  komunitou na nákup semien a vybavenie. 
Financie 
Ľudia bez domova boli schopní začať vytvárať dlhodobejšiu víziu a zarábať peniaze 
prostredníctvom výsadby. 

http://bbm.hu/en/2019/04/01/seeds-4-hope-initial-groundwork/ 
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5.2 FINANČNÉ PODNIKY 
 
Finančný podnik je podnik, ktorého účelom je generovať finančný zisk, ktorý sa potom môže použiť 
na zlepšenie životnej úrovne pracovníkov a majiteľov podniku alebo sa môže investovať do sociálnej 
oblasti. 
Štruktúry vytvárajúce zisk finančných spoločností ich odlišujú od sociálneho podniku. 

 
VZDELÁVACIE CIELE 
Na konci tohto stretnutia dokážu  účastníci: 

● chápať komponenty príkladu finančného podniku a to, v čom bol úspešný, 
● diskutovať o kľúčových interných a externých faktoroch finančného podniku. 

 

DÔLEŽITÉ POZNATKY 

● Poskytnite skupinám model na lepšie pochopenie toho, čo sa naučili. 
● Uvedomte si, že finančné podniky vznikajú na celom svete s rôznymi cieľmi a riešeniami sociálnych 

otázok. 

 
Potrebné materiály 

● Štartér:  šablóna podnikateľského modelu Business Model Canvas (Strategické plátno) 
● Hlavná činnosť: Kópie piatich komponentov podnikateľského plánu z predchádzajúcej činnosti; 

flipchart so schémou SWOT analýzy. 
● Rozpočtovanie pred stretnutím, aby sa naň mohli účastníci počas hlavnej aktivity odvolávať. 
● Slová uvedené kurzívou v prípadových štúdiách poukazujú na body, ktoré sú relevantné pre analýzu 

SWOT. 

 
Informácie pre facilitátorov: pracovníkov s mládežou a učiteľov 

● Toto stretnutie predstaví účastníkom príklad finančného podniku, aby zistili, ako iní aktéri zmeny  
prinášajú zmenu v iných častiach sveta. 

● Na hlavnú aktivitu si pripravte kópie piatich komponentov podnikateľského plánu, aby ich bolo dosť 
pre všetky skupiny. Ak nie je k dispozícii tlačiareň, napíšte komponenty na papier. 

● Ak je nedostatok papiera, napíšte prípadové štúdie finančného podniku na flipchart alebo ich skupinám 
čítajte nahlas. 

● Môže byť užitočné nakresliť schému SWOT analýzy na flipchart (z Lekcie 4 Plánovanie a 
rozpočtovanie) pred stretnutím, aby sa naň účastníci mohli odvolávať počas hlavnej aktivity. 

● Slová uvedené kurzívou v prípadových štúdiách zdôrazňujú body, ktoré sú relevantné pre analýzu 
SWOT. 

 



 

SKÚMAJTE A PREMÝŠĽAJTE 
ŠTARTÉR: PRÍKLAD FINANČNÉHO PODNIKU 
10-15 minút 
 
Metóda 
1. Napíšte na flipchart “Finančný podnik”. 
2.  Požiadajte účastníkov o brainstorming, čo si myslia, že tieto slová znamenajú. 
3.  Nechajte účastníkov hádať, aký je vzťah medzi týmito dvoma slovami: 

● Finančný = peniaze, hotovosť, 
● Podnik = biznis, spoločnosť, projekt, program, plán. 

4. Účastníkom položte nasledujúce otázky: 

● Aký je účel finančného podniku? 
● Aké sú príklady finančných podnikov? 
● Existujú vo vašej komunite nejaké finančné podniky? 

5.  Nechajte účastníkov zhromaždiť sa vo svojich skupinách a pripomeňte im, čo sa predtým dozvedeli 
o modeli Business Model Canvas (Strategické plátno). 
6.  Požiadajte rôznych dobrovoľníkov, aby zhrnuli jednu z nasledujúcich častí podnikateľského plánu a 
jeden za druhým o nej nahlas povedali zvyšku skupiny: 

● Návrh hodnoty 
● Zákaznícky segment 
● Vzťah k zákazníkovi 
● Distribučné kanály 
● Kľúčové činnosti 
● Kľúčové zdroje 
● Kľúčoví partneri 
● Štruktúra nákladov a tok výnosov 

 

PODROBNE SKÚMAJTE A KONAJTE 
FINANČNÝ PODNIK: INOVATÍVNE PODNIKANIE PRE 
SPOLOČNOSŤ 
25-30 minút 
 
Metóda 
1.Najprv informujte účastníkov, že pri tejto činnosti sa budú zameriavať na súčasti podnikateľského 
modelu Business Model Canvas (Strategické plátno). 
2. Každej skupine dajte kópiu komponentov Business Model Canvas, papier a pero/ceruzku. 
Hodnotový návrh: Čo robíte? Napíšte kľúčové slová na základe svojej vízie a poslania a stručne 
opíšte produkt alebo službu samotnú. 
Zákaznícky segment: Komu pomáhate? Vytvorte zoznam cieľovej skupiny. Kto kúpi váš 
produkt/službu? 
Vzťah k zákazníkovi: Ako komunikujete? Ide o osobný predaj, automatizovaný servis alebo 
samoobsluhu? 
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Distributčné kanály: Ako sa dostanete k zákazníkom? 
Kľúčové činnosti: Ako ich robíte? Urobte si zoznam svojich kľúčových aktivít, ako je predaj, 
marketing atď. 
Kľúčové zdroje: Čo potrebujete? Urobte si zoznam hmotných a nehmotných zdrojov, ako sú ľudia, 
majetok, vedomosti atď. 
Kľúčoví partneri: Kto vám pomôže? Dodávatelia, logistika atď. 
Štruktúra nákladov a tok výnosov. 
 
3.  Nechajte ich diskutovať o výbere akéhokoľvek miestneho finančného podniku, ktorý poznajú. 
Požiadajte ich, aby urobili výskum a dokončili Business Model Canvas (Strategické plátno) na základe 
svojich kľúčových zistení. Na vyhľadávanie informácií môžu používať internet. 
4.  Túto činnosť môžete vykonávať na viacerých stretnutiach: existuje možnosť vytvoriť akčný plán 
výskumu, navštíviť miestnu firmu a urobiť rozhovor s podnikateľmi. 
5.  Počas toho, ako pracujú, nezabudnite navštíviť každú skupinu, aby ste si overili, ako sa im darí, a 
ponúkli im nejaké návrhy, odpovedali na všetky prípadné otázky, komentovali a chválili. 
 

REFLEXIA 
10-15 minút 
 
Metóda 
1. Požiadajte každú skupinu, aby predstavila svoju analýzu finančného podniku ostatným skupinám. 
2.  Nechajte účastníkov diskutovať o SWOT analýze každej skupiny a ako návod použite nasledujúce 
otázky: 

● Ak by ste boli súčasťou tohto finančného podniku, čo by ste urobili, aby ste ho vylepšili? 
● Fungovalo by toto finančné podnikanie vo vašej komunite? Ak áno, ako? 
● Ako by ste reagovali na konkurenciu iného finančného podniku? 
● Aké sú ďalšie príklady fundraisingových aktivít na generovanie peňazí? 
● Ako sa dajú slabiny premeniť na silné stránky? 
● Kto iný v komunite by mohol pomôcť s finančným podnikom? 
● Ktoré silné stránky sa dajú premeniť na príležitosti? 
● Aké hrozby môžu vzísť zo slabých stránok? 
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SPRIEVODCA FACILITÁTORA 
 

POMOC PRE 
PRACOVNÍKOV S 
MLÁDEŽOU A 
FACILITÁTOROV 

 
 
Keďže stretnutia nie sú samostatné, program sociálneho a finančného vzdelávania bude 
fungovať najlepšie, ak máte skupinu, ktorá je odhodlaná podniknúť celú cestu spoločne. 
Konzistentná skupina pomáha posilniť puto a podporu medzi účastníkmi a prehlbuje 
skúsenosti všetkých. 
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PRÍPRAVA NA PROGRAM 
Inšpirujte sa! Vaša inšpirácia a nadšenie sú nákazlivé. Pritiahnu dychtivých a angažovaných 
účastníkov a dodajú vám palivo, ktoré potrebujete na cestu. Predstavte si, že máte mladých ľudí, 
ktorých tento  program  inšpiruje, aby sa zapojili do rôznych činností prinášajúcich zmeny! 
Je dôležité prečítať si vopred celú Príručku Aflateen, aby ste mohli: 

● vybrať si, ktoré moduly chcete účastníkom priniesť alebo vymyslieť, ako ich môžete vybrať 
spoločne, 

● vopred sa so stretnutiami dostatočne oboznámiť. 

 

PRÍPRAVA NA STRETNUTIA 
Prvá vec, ktorú treba vedieť, je, že neexistujú žiadne pevne dané pravidlá, ktoré by určovali, ako 
prejsť týmto materiálom. Každá skupina je jedinečná a vy si nájdete svoj vlastný štýl a systém. 
Jednoducho verte, že ste pre danú prácu tou správnou osobou a že dostanete návod, aby ste 
účastníkom dali to, čo potrebujú. 
Pripravte sa na každé stretnutie niekoľko dní vopred, kým predstavíte materiály účastníkom. 
Prečítajte si študijný modul, aby ste sa uistili, že ste s ním dobre oboznámení. Robte si poznámky 
alebo zvýraznite všetky časti, ktorým musíte venovať osobitnú pozornosť. 
K dispozícii sú tiež dve možnosti hlavnej aktivity na každé stretnutie. Odporúčame vám, aby ste si 
vybrali činnosť, ktorú budete robiť, zbierali svoje materiály a pred začiatkom sa ubezpečili, že vám 
bude obsah a priebeh vyhovovať. 
Odporúčame vám, aby ste vykonali akékoľvek úpravy modulu, ktoré ste inšpirovaní urobiť, ak si 
myslíte, že to zlepší vzdelávanie. Ocenili by sme, keby ste nám poslali tieto zmeny a úpravy ako 
spätnú väzbu prostredníctvom Formulára na spätnú väzbu k učebným plánom.  Toto je vaša skupina 
a vaša skúsenosť, takže vaša inšpirácia a kreativita sú rozhodujúce pre jej úspech. Tieto materiály 
sme testovali v školskom prostredí aj pri voľnočasových aktivitách - použitie vzdelávacích 
materiálov pri práci s mládežou môže priniesť veľa nových skúseností, preto ich,  prosím,  neváhajte 
s nami zdieľať. 
 
 

ZÁKLADNÉ POMÔCKY 
Tu sú niektoré veci, ktoré pravdepodobne budete chcieť mať na každom stretnutí, no neuvádzajú sa 
vždy v zoznamoch potrebných materiálov na jednotlivé stretnutia: 

● menovky (minimálne na  prvom stretnutí) 
● hodiny a/alebo časovač 
● lepiaca páska, lepiace papieriky 
● zvonček (na upútanie pozornosti ľudí, aby ste nemuseli kričať) 
● poznámkový blok 
● perá (guľôčkové perá a farebné perá) 
● flipchart s dostatkom papiera na rozdávanie skupinám účastníkov (na väčšinu aktivít je možné použiť 

tabuľu a bežný papier) 
● počítač a projektor (ak je to možné) na niektoré stretnutia 
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● vždy je dobré mať po ruke svoj vzdelávací modul, zoznam študentov a prezenčnú listinu. 

 

DODATOČNÉ MATERIÁLY 
Dôrazne odporúčame, aby si účastníci počas celého programu viedli osobný denník. 
Ak je to možné, odporúčame vám, aby ste ich pre účastníkov zabezpečili. Je skvelé, ak od členov 
širšej komunity môžete získať darom použité rýchloviazače. V opačnom prípade si môžete kúpiť 
ekologicky šetrné rýchloviazače alebo trojdierkové zakladače. Rýchle vyhľadávanie online ukáže 
veľa dostupných možností.  Prineste rýchloviazače na prvé stretnutie na začiatku kurzu. 
 

TIPY NA FACILITÁCIU 
PRIJATIE VÝZVY NA ZMENU/FACILITUJTE, NEVYUČUJTE:  
To môže to byť pre pedagóga náročné, ale cieľom je, aby bol program Aflateen založený na 
zážitkovom učení. Pracovníkom s mládežou môžu byť neformálne nástroje lepšie známe ako 
učiteľom. 
Preto je vašou úlohou facilitátora uľahčiť vzdelávaciu cestu usmerňovaním účastníkov 
prostredníctvom aktivít, kladením otázok a zisťovaním, čo sa naučili, namiesto toho, aby ste im 
hovorili, čo by mali vedieť. Nebojte sa poskytnúť úvodné informácie a sumarizovať dôležité 
poznatky, ale uistite sa, že účastníci majú dostatok príležitostí vyjadriť sa. 
 
 

POVZBUDZUJTE PARTICIPÁCIU: Keď pracujete ako facilitátor, nezabudnite, že účasť mladých 
ľudí je kľúčom k úspešnému programu Aflateen. Splnomocniť účastníkov znamená dať im skutočne 
do rúk smerovanie programu. Účasť môžeme posilniť tým, že mladým ľuďom dáme úlohu pri výbere 
modulov a kľúčovych činností, ktorým sa budeme venovať. Je dôležité myslieť na to, ako môžete 
povzbudiť participáciu na rôznych úrovniach programu Aflateen a súčasne hľadieť na skúsenosť 
trojakou optikou: vidieť mladých ľudí ako príjemcov programu, ako partnerov pri úspešnom 
poskytovaní výučby a vzdelávaní a ako lídrov aktivít a lídrov v rámci svojich komunít. 
Pri niektorých činnostiach môžete zapojiť aj rodinu. Aj zadaním domácich úloh alebo organizovaním 
výskumných činností,  pri  ktorých môžu pomôcť aj dospelí. 
 

BUĎTE PRIPRAVENÍ  NA OTVORENOSŤ: Keďže program Aflateen vyzýva účastníkov, aby 
diskutovali o problémoch spoločnosti, mnohé témy môžu spochybňovať vaše osobné názory a 
hodnoty. Chápeme, že to pre vás môže byť náročné, ale chceli by sme vás požiadať, aby ste 
účastníkom umožnili vyjadriť sa a diskutovať o svojich názoroch bez toho, aby ste ich súdili. 
Len vtedy, keď bezpečne cítia, že môžu hovoriť bez odsudzovania, dokážu sa slobodne vyjadrovať a 
rozumieť si. Pred stretnutím si nechajte čas na to, aby ste sa hlbšie venovali téme, aby ste boli dobre 
pripravení a budete sa cítiť pohodlnejšie. 
Je tiež v poriadku, že ak dostanete také otázky týkajúce sa určitej témy, na ktoré neviete odpovedať, 
priznáte, že aj vy potrebujete čas na prieskum. 
To, ako sa vysporiadate s neznámou situáciou, je tiež dobrým príkladom pre mladých ľudí a 
umožňuje im  urobiť to isté. Kongruentnosť je zásadná, ak chcete byť vzorom pre tínedžerov. 
 

POZVITE REČNÍKOV: Niektoré moduly môžu obsahovať citlivé témy (napr. sexualita, 
náboženstvo a etnicita). Odporúča sa, ak je to možné, pozvať prednášajúceho, aby odpovedal na 
všetky konkrétne otázky, ktoré môžu mať mladí ľudia. Môžete pozvať zástupcov mimovládnych 
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organizácií, aktívnych pracovníkov s mládežou alebo mladých dobrovoľníkov zo sociálnych 
organizácií. 
 
BUĎTE OPATRNÍ: Keďže niektoré témy môžu byť citlivé, je dôležité postupovať opatrne a riadiť 
kontroverzné diskusie. Je tiež dôležité, aby ste uzavreli stretnutie poskytnutím liniek a rád o tom, 
kam sa môžu účastníci obrátiť, ak by chceli o veciach ďalej diskutovať. Možno bude potrebné, aby 
ste v miestnej komunite preskúmali alebo vyhľadali na internete organizácie a články vo vašom 
materinskom jazyku. 
 
SPOJTE ÚČASTNÍKOV SO SVETOM: Väčšina krajín a komunít má inštitúcie, na ktoré sa môžu 
deti a mladí ľudia, ak chcú, obrátiť o pomoc a radu. Bolo by dobré, keby ste im ako facilitátor mohli 
poskytnúť tieto linky. Možnosťou sú aj poradenské centrá alebo detské linky pomoci. 
 

KEĎ ROBÍTE CVIČENIA 
 

UBEZPEČTE SA, ŽE ROZUMEJÚ 
Po zadaní pokynov na cvičenie sa opýtajte, či sú nejaké otázky a ubezpečte sa, že všetci účastníci 
rozumejú tomu, čo budú/majú robiť. 
 
NAJSKÔR SA ROZDEĽTE DO SKUPÍN: Ak si aktivita vyžaduje rozdelenie do skupín, tímov 
alebo dvojíc, nechajte účastníkov urobiť to skôr, ako im dáte pokyny na aktivitu. 
 
 
ROZMEŇTE TO NA DROBNÉ: Naraz si pamätáme iba niekoľko pokynov. Ak cvičenie pozostáva 
z niekoľkých krokov, poskytnite účastníkom prehľad o tom, čo majú robiť a pokyny podľa potreby 
znova zopakujte. Neočakávajte, že si budú pamätať viac ako jednu inštrukciu naraz. Ak je to možné, 
napíšte pokyny na tabuľu alebo flipchart. 
 
MERANIE ČASU: Použite časovač a dajte účastníkom vedieť, keď ostáva 1 minúta alebo pár 
okamihov do konca. Vy môžete predĺžiť diskusiu, keď máte čas, alebo použiť inú voliteľnú aktivitu v 
rámci podrobného skúmania a konania alebo pridať ďalšiu aktivitu sami. 
 
ZDIEĽANIE: Vždy, keď mladí ľudia niečo vytvoria, povzbudzujte ich, aby sa o to podelili s 
globálnou sieťou Aflateens zdieľaním svojej práce na Facebookovej stránke Aflateen alebo 
zasielaním kópií sekretariátu Aflatoun v Amsterdame. 
 
 

ROZBORY A SKUPINOVÉ KONVERZÁCIE 
BUĎTE SI VEDOMÍ, KAM CHCETE SMEROVAŤ konverzáciu a zároveň buďte flexibilní a 
nasledujte aktuálne záujmy skupiny. 
 
OSLOVUJTE ÚČASTNÍKOV MENOM: Je dôležité zapojiť všetkých, aj keď sú niektorí účastníci 
tichí. Oslovovanie účastníkov menom im ukazuje, že vám záleží na ich názore a vklade. Zároveň to 
všetkým umožňuje učiť sa z nového uhla pohľadu. Môže byť užitočné viesť si zoznam tých, ktorí sa 
aktívne zapájajú a vyvinúť väčšie úsilie s tými, ktorí sa nezapájajú.  
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ROZPRÚĎTE DISKUSIU: Nadhoďte otázku a sledujte reakciu. Nebojte sa, ak nedostanete 
odpoveď. Formovanie myšlienok niekedy potrebuje čas. Len otázku preformulujte a položte ju 
znova.  Je v poriadku hrať diablovho advokáta a spochybňovať predpoklady a niekedy pôsobiť ako 
„bezradný facilitátor“, ak si chcete overiť, či účastníci rozumejú téme a preskúmať iné perspektívy.  
 
STAVAJTE NA KOMENTÁROCH kladením otázok, ktoré prehĺbia konverzáciu. Ak vám nie je 
jasné, o čo v konverzácii ide, pravdepodobne nie ste sami. Opýtajte sa na objasnenie (napr. „Mohli 
by ste o tom povedať viac?“). 
 
MAJTE TRPEZLIVOSŤ s tým, čo vám pripadá ako nesúvisiaci príbeh alebo komentár a vnímajte 
jeho relevantnosť pre kurz. Vynaložte úsilie, aby ste ho opäť prepojili s témami v kurikule. 
 
NECHAJTE ÚČASTNÍKOV UČIŤ SA OD SEBA NAVZÁJOM: Sú svojimi najlepšími učiteľmi. 
To znamená, že môžete nechať konverzáciu alebo komentár chvíľu bežať bez toho, aby ste ich 
komentovali. Ak  sa niekto vyjadrí k téme, môžete ho podporiť. 

 
ROVESNÍCKE TIPY 
Rovesnícke vzdelávanie je účinný spôsob, ako umožniť mladým ľuďom učiť sa jeden od druhého. 
Učiť sa od niekoho v podobnom veku pomáha účastníkom spojiť sa s obsahom a predstaviť si 
facilitátora ako realistický model toho, čo môžu dosiahnuť. Rovesnícke vzdelávanie je príkladom 
silnej účasti mladých ľudí a má veľké výhody, Vyžaduje si však aj starostlivé plánovanie a podporu. 
Nemalo by sa považovať za lacné a ľahké riešenie personálnych obmedzení. 
 
Je dôležité, aby mali rovesnícki pedagógovia na začiatku programu aj počas neho primeranú podporu 
a odbornú  prípravu. Úspešné projekty rovesníckeho vzdelávania v Aflateene sa využívajú na 
pravidelných stretnutiach, na ktorých sa stretávajú vzdelávatelia, aby diskutovali o tom, čo fungovalo 
a čo nefungovalo na predchádzajúcich stretnutiach, ktoré viedli. 
Tak ako všetci facilitátori, aj rovesnícki facilitátori by mali absolvovať tréning Aflatoun/Aflateen. 
Úspešné rovesnícke vzdelávanie zahŕňa aj podporu partnerstiev medzi rovesníkmi, podporujúcimi 
dospelými a širšou komunitou. 
Odporúča sa, aby sa rovesnícki pedagógovia obracali na svoju komunitu, aby získali odbornú 
podporu v témach, ktoré sa necítia dostatočne komfortne pokryť sami.  
Platí to najmä pre citlivé témy, ako je sexualita, alebo pre témy, ktoré si vyžadujú špecifické znalosti, 
ako je rozpočtovanie, úroky a inflácia. 

 
Medzi voliteľné modely vzájomného učenia, ktoré je potrebné zvážiť, patria: 
Čisté rovesnícke vzdelávanie, ak skupiny vedú ďalší mladí ľudia. 
Absolvované rovesnícke vzdelávanie, kde sú absolventi programu školení, aby viedli následné 
stretnutia v skupine Aflateen. 
Rovesnícke vzdelávanie so supervíziou, kde každá skupina má rovesníckeho pedagóga, ako aj 
dospelého facilitátora, ktorý dohliada na proces vzdelávania a v prípade potreby pomáha. 
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Ak máte záujem o ďalšie informácie o tom, ako vykonávať rovesnícke vzdelávanie, odporúčame vám 
obrátiť sa na miestnu rovesnícku organizáciu Aflateen, širšiu sieť učiteľov a školiteľov Aflateen a 
sekretariát Aflatoun. 
 

 

NÁVODY NA BEŽNÉ AKTIVITY 
 

JEDNODUCHÉ AKTIVITY 
 
HLASUJTE NOHAMI  
V miestnosti je na rôznych miestach umiestnených niekoľko odpovedí alebo nápadov. Odpovede sú 
zvyčajne „SÚHLASÍM“, „NESÚHLASÍM“ a „VÁHAM“. Keď facilitátor položí otázku, účastníci sa 
musia presunúť na miesto s ich odpoveďou. Potom by mala nasledovať diskusia. 
 
TICHÁ DEBATA  
Na veľkých hárkoch papiera v miestnosti umiestnime niekoľko vyhlásení. Účastníkov potom 
vyzveme, aby sa pohybovali po miestnosti a dopisovali svoje názory týkajúce sa pôvodného 
vyjadrenia alebo komentárov, ktoré napísali ostatní účastníci. Tak vzniká písaná diskusia. Hoci sa 
aktivita nazýva Tichá debata, závisí od facilitátora, či mladým ľuďom dovolí pri písaní svojich 
argumentov aj rozprávať a diskutovať alebo nie. 
 
DIVADLO OBRAZU   
Súčasťou procesu divadla obrazu je poskytnúť mladým ľuďom koncept alebo nápad a umožniť im 
slobodu prejaviť ho  tvorbou „sôch“ alebo „zamrznutých obrazov“. Hlavnou podmienkou pre úspech 
aktivity je myšlienka, že účastníkom musí byť poskytnutá úplná sloboda vykresliť svoje poňatie tak, 
ako ho cítia. Nemôžeme im povedať, či je správne alebo nesprávne 
Ak chcete hlbšie spoznať divadelné metódy, pozrite si divadelné metódy Augusta Boalsa na odkaze: 
https:// dramaresource.com/image-theatre/. 
 
 
KOMPLEXNÉ  AKTIVITY 
 
DISKUSIA  
Dospelí aj mladí ľudia veľmi často zaujímajú stanoviská k problémom bez toho, aby skutočne 
preskúmali ich rôzne aspekty. Takisto neprekvapuje, že veľa ľudí naozaj nemá názor na mnohé 
sociálne otázky. Organizácia diskusie je jedným zo spôsobov, ako poskytnúť informácie o určitých 
otázkach, ktoré vplývajú na ich komunitu objektívnym a zábavným spôsobom.  
Debata je formálna diskusia na konkrétnu tému, ktorá je prezentovaná prostredníctvom 
protichodných argumentov. Diskusii často predsedá rozhodca, najmä počas školských debatných 
súťaží alebo školení či workshopov. Zainteresované strany sú buď za (afirmatívny, kladný postoj), 
alebo proti (negatívny, záporný postoj) danému vyhláseniu alebo návrhu. 
 
Päť krokov na pomoc pri organizovaní diskusie 
Krok 1: Objasnite predmet diskusie 
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Buďte špecifickí. Ak vašu komunitu trápi téma prevencie tehotenstva mladistvých, sformulujte 
návrh, napríklad: Požiadavka sexuálnej výchovy pre študentov stredných škôl zabráni tehotenstvu 
mladistvých. Upozorňujeme, že návrh je vždy kladný. Z tohto dôvodu je dôkazné bremeno na 
súhlasiacej skupine. 
 
Krok 2: Zorganizujte členov diskusných tímov, moderátora a rozhodcov 
Môžete  vybrať debatujúcich na základe ich názorov na danú tému alebo im môžete priradiť strany, 
ktoré majú zaujať. Musia existovať dve skupiny diskutujúcich - kladná a opozičná. Moderátor 
zabezpečí, aby účastníci debaty dodržiavali pravidlá stanovené pre diskusiu. Rozhodcovia rozhodnú, 
ktorá strana vyhráva rozpravu na základe opodstatnenosti ich argumentov. 
 
Krok 3: Stanovte základné pravidlá a formát debaty pre diskutujúcich, moderátorov a 
rozhodcov. 
Nasledujú orientačné otázky týkajúce sa formátu a základných pravidiel: 

● Koľko argumentov môže debatér uviesť za konkrétny aspekt problému? 
● Koľko času má debatér na predloženie argumentov? 
● Môže debatér reagovať na otázku alebo na bod (inak povedané „vyvrátiť“ argument), ktorý uviedla 

opozičná strana? 
● Koľko času má debatér na vyvrátenie? 
● Koľkokrát môže debatér použiť vyvrátenie? 
● Bude prestávka? Budú mať debatéri čas na vzájomné konzultácie? 
● Aké sú kritériá posudzovania? 

 
Krok 4: Propagujte svoje podujatie 
Preskúmajte rôzne stratégie, ktoré môžu vyvolať záujem o podujatie. 
Použite rôzne komunikačné médiá (rádio, mobilné telefóny, noviny, internet atď.). Zapojte skupiny a 
inštitúcie, ktoré môžu ťažiť z riešenia problému. 
 
 
ZORGANIZUJETE SVOJ KLUB  
Mladí ľudia na celom svete vytvorili (a naďalej vytvárajú) kluby Aflateen. Ich kluby sú  ich 
vlastnými priestormi, v ktorých môžu navzájom zdieľať, voľne sa zúčastňovať na aktivitách, 
navrhovať nové nápady a uskutočňovať projekty, podniky a rôzne akcie. 
Niektoré kluby sa zameriavajú na sociálne podniky alebo činnosti, ktoré sa zaoberajú skupinovým 
problémom alebo problémom komunity. Iné kluby vedú finančné podniky, kde sa účastníci 
dozvedajú o skúsenostiach s projektmi vytvárajúcimi príjmy. 
Niektoré kluby dokonca kombinujú sociálne a finančné podniky, kde sa zisk z projektov 
generujúcich príjmy používa na spoločenské aktivity, ktoré sa usilujú o pozitívnu zmenu v rámci 
svojich komunít. 
Bez ohľadu na to, aký je ich podnik, mladí ľudia, ktorí patria do klubov Aflateen, sa snažia zmeniť 
svoj vlastný život premenou sveta okolo seba. 
  
Odporúča sa vytvoriť kluby Aflateen po prvom stretnutí. 
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Prvé stretnutie  klubu Aflateen: 
Ciele: 

● Vytvorte si klub Aflateen a uzavrite počiatočnú dohodu. 
● Zvoľte si zástupcov klubov. 
● Brainstormujte nápady na témy, ktorým by ste sa chceli venovať a veci, ktoré by ste chceli robiť. 

  
Sprievodné otázky: 
1.  Kto sa chce stať súčasťou klubu Aflateen? Klub Aflateen je váš vlastný priestor, takže členstvo je 
dobrovoľné, ale každý klub Aflateen si môže vytvoriť vlastné požiadavky na účasť na stretnutiach. 
2.  Aký by mal byť váš klub a ako by mal fungovať? V každom združení alebo organizácii je dôležité 
uzavrieť niektoré základné dohody o tom, ako bude fungovať. Diskutujte a uzavrite základnú dohodu 
svojho klubu Aflateen. 

● Kedy sa stretnete? O koľkej? Na ako dlho? 
● Kto sa môže pridať a ako? 
● Ako budete organizovať stretnutia? Ako sa budú robiť rozhodnutia? 
● Aké princípy alebo hodnoty chcete , aby zdieľali všetci členovia? 
● Čím bude váš klub jedinečný a odlišný od všetkých ostatných klubov Aflateen? (Môžete pomenovať 

svoj klub Aflateen a vytvoriť logo, aby bolo jedinečné). 

ZORGANIZUJTE SVOJ SPORIACI PROCES   
Keď začnete vo svojom klube sporiť, je dôležité usporiadať úspory tak, aby proces sporenia prebiehal 
hladko a aby boli úspory dobre chránené. V prípade potreby sa obráťte na partnerov siete Aflatoun a 
sekretariát Aflatoun, ako čo najlepšie viesť sporiteľskú skupinu s mladými ľuďmi. 
 
Ciele: Definujte sporiaci  proces. 
Sprievodné otázky: 

● Chcete sporiť jednotlivo, kolektívne alebo kombinovať oba spôsoby? 
● Kde budete sporiť? Na bankovom účte? V pokladničke skupiny? V individuálnej pokladničke? 
● Ak sa rozhodnete sporiť v pokladničke, kde ju budete uchovávať, aby bola v bezpečí? Aké 

mimoriadne opatrenia môžete urobiť, aby bola v bezpečí? 
● Kto bude zodpovedný za príjem a registráciu všetkých vkladov a výberov? 
● Kedy a ako dôjde k vkladom a výberom? 
● Kde budete sledovať  záznamy úspor? 
● Aké informácie budú registrované v klubovej knihe? 
● Aké informácie sa budú zaznamenané v knihe individuálnych úspor? 
● Kto bude viesť tieto záznamy? 
● Ak chcete mať kolektívne úspory, na čo budú určené? Koľko musíte ušetriť? Ako dlho budete sporiť?  
● Existuje maximálna alebo minimálna suma, ktorú je možné uložiť v jednom jedinom vklade? 
● Čo sa stane, ak dôjde k strate niektorých úspor? Ako by ste postupovali pri strate alebo krádeži? 
● Existujú nejaké ďalšie opatrenia, ktoré by ste mohli urobiť, aby ste tomu zabránili? 
● Existujú nejaké ďalšie problémy, na ktorých by ste sa radi dohodli v súvislosti s úsporami? 



 

 


