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je projekt štyroch mimovládnych organizácií zo strednej Európy, konkrétne Mareena z Bratislavy, 
Slovensko; Be International z Brna, Česká republika; Global 2000 z Viedne, Rakúsko a Kalunba z 
Budapešti, Maďarsko. Projekt sa začal v septembri 2019 a trval do septembra 2021. Partnerské 
organizácie z Česka, Slovenska a Maďarska realizujú komunitné projekty cielené na rôzne oblasti práce 
s migrantmi (zdieľanie zručností, medzikultúrny dialóg, rovesnícky tréning). Partnerská organizácia z 
Rakúska je zameraná na environmentálne vzdelávanie a komunitné projekty v danej téme.

 

 

 
 
 
Partneri projektu uskutočnili na jeho začiatku štúdiu s cieľom vypracovať metodiku na reálne 
zistených potrebách cieľových skupín. Následne vytvorili metodiku pre trénerov a komunitných lídrov, 
ktorá rozvíja ich mentorské zručnosti potrebné pri realizovaní udržateľných komunitných projektov 
s rôznymi skupinami. Ďalším krokom v projekte bola realizácia školenia zameraného na budovanie 
kapacít budúcich komunitných lídrov. Skúsenosti zo všetkých fáz sa využili pri tvorbe príručky 
a inštruktážneho videa, nástrojov, ktoré jednoduchým spôsobom predstavujú výstupy projektu.

V závere projektu sa zrealizovali multiplikačné podujatia v  každej zúčastnenej krajine s cieľom 
prezentovať dosiahnuté výsledky.

Príručka, ktorú máte v rukách, ponúka praktické nástroje a metódy ľuďom, ktorí sú občiansky aktívni 
a s komunitnými projektmi len začínajú. Príručku odporúčame predstaviteľom komunít, organizáciám, 
sociálnym pracovníkom, komunitným organizátorom a každému, kto by sa chcel aktívne zapojiť do 
svojej komunity.

Unity in Community

Cieľom projektu Unity in Community bolo vyškoliť trénerov a lídrov v oblasti komunitnej práce a 
navrhnúť vhodné metódy na zlepšenie ich mentorských zručností pri realizácii komunitných projektov. 
Ďalším cieľom bolo vytvoriť metodiku, ktorú môžu využiť nielen partneri tohto projektu, ale aj ďalšie 
organizácie, zaoberajúce sa témami inklúzie a udržateľnosti na komunitnej úrovni. Posledným cieľom 
bolo navrhnúť obsah tréningov určených pre potenciálnych trénerov a  lídrov v komunitnej práci, 
ktorý môžu využiť pri príprave komunitných projektov so svojimi cieľovými skupinami. Do projektu 
boli priamo zapojení tréneri, ktorí sa aktívne zapájali do aktivít svojej komunity, lídri z domáceho 
aj zahraničného prostredia, sociálni pracovníci a pracovníci mimovládnych organizácií.Unity in 
Community je nástroj, ktorý motivuje ľudí aj bez väčších skúseností spojiť podobne zmýšľajúcich 
ľudí a začať vo svojich komunitách iniciatívy, ktoré majú potenciál byť inkluzívne.
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 V príručke vám najskôr prostredníctvom kvalitatívnej štúdie predstavíme rôzne podmienky 
a faktory, ktoré podnecujú miestne a migrujúce komunity k aktívnemu zapojeniu sa do susedstiev. 
Venujeme sa tiež rôznym prekážkam, ktoré im v tom bránia. 

 Následne sa s vami podelíme o inovatívne metódy, ktoré môžu zvýšiť inkluzívnu a udržateľnú 
účasť v susedských aktivitách a ktoré je možné využiť aj v iných komunitách na podporu sociálnej 
angažovanosti a vytváranie silného pocitu komunity. Táto časť sa skladá z dvoch kapitol: prvou je 
prezentácia metodiky, ktorú sme využili pri organizovaní komunitných projektov, a druhou prezentácia 
príkladov dobrej praxe, teda komunitných aktivít realizovaných v rámci projektu Unity in Community. 
Tieto príklady nazývame „pilotné projekty“, pretože predstavujú pokus každej organizácie uviesť teóriu 
do praxe a začať priamo komunikovať s komunitou, ktorá ich obklopuje. 

 Na záver uvádzame príklad toho, ako sme využili našu metodiku pri tréningu zameranom 
na budovanie kapacít komunitných lídrov, ktorý sa uskutočnil online na jeseň roku 2020. Tréning bol 
zameraný na komunitných organizátorov a tiež bežných ľudí, ktorí majú záujem prinášať sociálne 
zmeny a stať sa aktívnejšími vo svojich komunitách. Táto skúsenosť môže poslúžiť ako dobrý príklad 
adaptácie rôznych postupov, školení a komunitných akcií do dnešného online sveta, ktorý sa zásadne 
zmenil pandémiou ochorenia Covid-19. 

 Dobrý deň, ďakujeme vám za otvorenie našej príručky! V tomto úvode sa dozviete viac o 
projekte Unity in Community, ktorý realizovali štyri mimovládne organizácie zo strednej Európy 
(Mareena, Bratislava, Slovensko; Be International, Brno, Česká republika; Global 2000, Viedeň, 
Rakúsko a Kalunba, Budapešť, Maďarsko). Túto príručku sme vytvorili s cieľom ponúknuť praktické 
nástroje a nápady ľuďom, ktorí sa zaujímajú o  aktívne občianstvo a s tvorbou komunitných 
projektov len začínajú. Odporúčame ju najmä predstaviteľom komunít, organizáciám, sociálnym 
pracovníkom, komunitným organizátorom a každému, kto chce prispieť k pozitívnym zmenám 
v spoločnosti a aktívne sa zapájať do projektov vo svojej komunite. Naša príručka je založená 
na výskume a skúsenostiach: zhromaždili sme výsledky z kvalitatívneho výskumu a z niekoľkých 
osvedčených postupov, ktoré môžu slúžiť ako východiskový bod pre záujemcov o komunitnú 
prácu. Keďže projekt bol spoluprácou medzi štyrmi rôznymi mimovládnymi organizáciami v 
štyroch rôznych krajinách a zahŕňal tak miestnych obyvateľov, ako aj migrantov, príručka má 
silné medzikultúrne zameranie. Takisto si kladie otázku, ako môžeme spoločne žiť a udržateľným 
spôsobom sa zúčastňovať života vo vlastnej komunite – myslíme tým  sociálnu, environmentálnu 
a ekonomickú udržateľnosť. S cieľom zúžiť široký koncept „komunity“ sme projekt zamerali na 
„susedstvo“ a na to, čo susedstvo znamená pre účastníkov.

ÚVOD
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I. 

Dúfame, že vás náš príbeh zaujme a že budete schopní využiť praktické informácie uvedené v tejto 
príručke ako materiál na zamyslenie sa nad vlastnou úlohou v komunite a prispieť tak k zmys-
luplným sociálnym zmenám.



RESPONDENTI
• Rozhovor so 79 účastníkmi zo štyroch organizácií.
• Kategorizovaní buď ako miestni obyvatelia, alebo cudzinci podľa ich pôvodu a dĺžky pobytu: 
 krátkodobý, stredne dlhý alebo dlhodobý pobyt.

VZŤAHY
• Viac ako polovica respondentov (55 %) odpovedala, že svojich susedov vôbec nepozná. 19 % 
 opýtaných odpovedalo, že ľudí v okolí poznajú len zbežne.
• Domáci a dlhodobí rezidenti majú s väčšou pravdepodobnosťou silnejšie vzťahy v komunite.

DEFINÍCIA
SUSEDSTVA:

• Väčšina opýtaných členov komunity poznamenala, že susedstvo vnímajú zo sociálneho   
 hľadiska, prípadne na základe ľudí, s ktorými žijú a s ktorými sa takisto stretávajú
 a komunikujú.
• 21 respondentov uviedlo, že susedstvo definujú priestorovo - ulicami, mostmi, parkmi
 a inými orientačnými bodmi. 

NA CESTE
K ZMENE:

• Mnoho respondentov vyjadrilo túžbu po zmene v komunite v prístupe k prírode,
 parkom a chodníkom.
• Ďalší zdôrazňovali potrebu zmeny v doprave a regulácii hluku.
• Napriek tomu, že väčšina opýtaných mala pocit, že by ich miestne vládne inštitúcie mali nájsť 
 riešenia týchto problémov, niektorí sa cítili osobne zodpovední, tvrdiac, že zmena by mala 
 nastať aj spoločným úsilím.

ÚROVNE
ZAPÁJANIA SA:

• 36 % opýtaných respondentov malo pocit, že ich komunity sa do diania zapájajú.
• Zvyčajne sú to hlavne mladí ľudia, mladé páry, starší ľudia alebo ľudia na dôchodku,
 ktorí sa zapájajú najviac. Miestni obyvatelia sa takisto zapájajú viac ako cudzinci.
• 67 % respondentov tvrdilo, že sa takmer vôbec nezapája do komunitného diania.

�

NEZABÚDAJTE NA BARIÉRY:
• JAZYK
• KULTÚRNE ROZDIELY
• VYBUDOVANÉ VZŤAHY
• ÚROVEŇ ZRUČNOSTÍ

 Súčasťou projektu Unity in Community bola výskumná štúdia CommUNITY, realizovaná v 
rokoch 2019 a 2020 s cieľom lepšie porozumieť chápaniu komunity pri vytváraní programov vhodných 
pre rozvoj komunity v kultúrne rozmanitom prostredí. Naším hlavným cieľom bolo vyvinúť metódy vo 
vzdelávaní dospelých, ktoré budú podporovať udržateľné komunitné projekty a posilnia ľudí v tom, aby 
sa stali aktívnymi občanmi. Zároveň by mali rozvíjať pozitívne vzťahy naprieč kultúrnymi a sociálnymi 
rozdielmi.

 

 Všetky štyri zapojené organizácie uskutočnili rozhovory s ľuďmi v rámci svojej komunity aj 
mimo nej, pričom sa zamerali na nasledujúce otázky: „Aký je význam susedstva a aké hranice definujú 
vaše susedstvo?“, „Aké máte vzťahy so susedmi?“, „Aké sú bežné starosti, ktoré vás trápia vo vašom 
susedstve, a na koho by ste sa obrátili s ich riešením?“ a „Aká je vaša miera zapájania sa do susedstva, 
v ktorom žijete, ako vnímate dôležitosť zapojenia komunity a myslíte si, že je to prospešné?“

ŠTÚDIA COMMUNITY
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II. 



Na základe  štúdie sme identifikovali 10 odporúčaní pre vás a vašu 
komunitu.

1) Pomenujte, čo pre vás znamená komunita: ubezpečte sa, že ste na tom vo vnímaní komunity podobne,  
 vytvorte si vlastnú mapu komunity, aby ste vedeli, v akom priestore budete pracovať.  

2) Vytvorte si zoznam aktérov vo svojom okolí: koho sa potenciálna zmena môže dotknúť a kto by vám   
 mohol pomôcť?  

3) Identifikujte dlhodobých obyvateľov vášho susedstva: títo jednotlivci a rodiny môžu mať väčší záujem  
 podieľať sa s vami na rozvoji komunity a poskytovať informácie o histórii komunity.  

4) Zistite viac o vzťahoch vo svojom susedstve: môže ísť o jednoduché, ale aj o dlhšie rozhovory.   
 Čokoľvek si vyberiete, oboznámenie sa so vzťahmi v susedstve je nevyhnutné pre udržateľnú zmenu.  

5) Identifikujte hlavné centrá susedského života: je to miestna kaviareň, park alebo posvätné miesto či iná  
 pamiatka? Možno je aj vo vašom susedstve niečo veľmi jedinečné, zistite to! 

6) Zoznámte sa s potrebami vašej komunity: pokrok dosiahnete iba vtedy, ak na začiatku identifikujete   
 súčasné nedostatky, ktoré sa vyskytujú vo vašom susedstve. Ak z vášho výskumu zistíte, že nájomné   
 pre väčšinu ľudí rastie drasticky, núti ich pracovať oveľa viac, pričom im uberá čas na zapojenie sa do  
 komunity... našli ste to, čo ste hľadali – problém sa nazýva „regulácia nájomného“. 

7) Navrhnite iniciatívu, ktorá sa týka vašich miestnych potrieb. 

8) Uistite sa, že sa komunikácia o vašej iniciatíve dostane ku každému v komunite: hoci nie každý sa   
 zúčastní, nikto nechce byť vynechaný z diskusie, týkajúcej sa prostredia okolo neho. Preto zabezpečte,  
 aby bola komunikácia prístupná pre všetkých.  

9) Premýšľajte nad motiváciou: niektorí ľudia ju potrebujú na to, aby pokračovali v zapájaní
 sa do komunity.  

10) Myslite na prekážky, s ktorými sa ľudia stretávajú v súvislosti so zapojením do komunity: je vo vašej   
 komunite veľa mladých rodičov, ktorí nemôžu prísť na schôdzu, pretože potrebujú opatrovateľku pre 
 deti? Identifikácia prekážok a ich odstránenie (v tomto prípade poskytovaním starostlivosti o deti na   
 stretnutiach) by mohlo zvýšiť účasť a zapojenie obyvateľov. 
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 spoznávaní svojich susedov a prehlbovaní vzťahov,  
 vyzdvihnutí (najmä etnickej) rozmanitosti susedstiev, 
 posilnení ľudí, aby urobili zmenu vo svojej vlastnej komunite, 
 získavaní viac informácií o ich pôvode a identite, 
 zvyšovaní úrovne aktívneho občianstva a zapájania sa do života komunity, 
 prinášaní nových impulzov do komunity, ktoré sa zaoberajú výzvami udržateľnosti, 
 napr. prispievaniu k zelenej infraštruktúre v susedstvách.

 Cieľovou skupinou tejto metodiky sú tréneri, ktorí už majú isté skúsenosti s prácou so 
skupinami a chceli by si zlepšiť svoje zručnosti v komunitnej práci a trvalo udržateľnom rozvoji. 

 V tejto sekcii sa zameriavame na to, ako viesť a mentorovať účastníkov projektových 
tímov, ktorí majú záujem k zapojeniu sa, chcú rozvíjať svoje schopnosti plánovať komunitné projekty 
a zároveň prehlbovať svoje vzťahy s okolím. Takéto komunitné projekty zvyšujú úroveň aktívneho 
občianstva a umožňujú ľuďom formovať svoje komunity udržateľným spôsobom. Identifikáciou 
spoločných potrieb dokážu odstrániť bariéry a podporiť aktívny komunitný život. Zdôrazňujeme 
tiež rozvoj cieľov v rámci komunitných iniciatív, ktoré sa zdajú byť dosiahnuteľné a sociálne, 
ekonomicky a environmentálne udržateľné. Kľúčovým zameraním tejto metodiky sú vzťahy: ako ich 
budovať, pracovať s nimi a takisto ako ich udržiavať.

 Prvým krokom sú všeobecné informácie o metodike a o základných nástrojoch práce v 
skupinách. Následne sa venujeme metódam, ktoré používame na spoznávanie skupín a jej členov. 
Sme presvedčení, že skôr ako dokážeme zmeniť svet, musíme sa najskôr pozrieť na seba a na to, 
akú zmenu chceme dosiahnuť ako skupina. Keď spoznáte samého seba a vašu skupinu a pochopíte, 
kým ste a čo chcete, vaša skupina bude pripravená participovať v komunite a bude dostatočne silná 
na to, aby dokázala čeliť výzvam. 

 Metodika CommUnity je založená na zisteniach vyššie uvedenej štúdie. Kladie osobitný dôraz 
na podporu ľudí pri:

NAŠA CESTA V PROJEKTE:
ZVOLENÁ METODIKA

ÚVOD DO METODIKY

9

III. 

KAPITOLA 1



Unity in Community je predovšetkým o rozmanitosti a o tom, ako prispieť k udržateľnému rozvoju. V 
našom prípade to znamená zaradenie aktivít do globálneho kontextu, akým sú ciele udržateľného 
rozvoja a aktívne občianstvo. Dúfame tiež v rozvoj komunikácie a dialógu, ktoré pomôžu lepšie 
spoznať komunitu.

Ak chcete mentorovať skupiny, začínajúce so skutočnými projektmi, príprava projektových plánov 
je ďalším zásadným krokom. To zahŕňa činnosti ako príprava samotného projektu a výber ďalších 
nápadov. Plánovanie udržateľného komunitného projektu je skupinový proces, preto sa v metodike 
zameriavame aj na skupinovú dynamiku a skupinové problémy, aby sme sa naučili, ako k nim 
pristupovať.

V neposlednom rade venujeme pozornosť dokončeniu projektu. Ak sme uspeli, je dôležité vedieť, 
ako sme uspeli. Realizáciou udržateľných komunitných projektov chceme priniesť zmenu. Preto sa 
musíme pozrieť na začiatok (a tým sú naše ciele), zozbierať dôkazy o zmene, vedieť ich preukázať a 
zamyslieť sa nad nimi. Fáza oslavy úspechu má tiež zásadný a povznášajúci účinok na zapojených 
aj nezapojených ľudí. Preto by sme okrem interného dokončenia projektu nemali zanedbávať ani 
komunikáciu s vonkajším svetom. Mali by sme dať ostatným vedieť, čo sme urobili a umožniť im 
podieľať sa na zmene, ktorú chceme vykonať.
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Tento obrázok predstavuje aktívnych občanov a metodiku Unity in Community. Cesta účastníkov 
privedie na prieskum osobných, miestnych a globálnych tém a javov. Počas cesty si budú ako aktívni 
občania budovať zručnosti a znalosti, aby dosiahli svoju víziu, ktorá sa zhmotní v komunitnom projekte.

Nasledujúce metódy vychádzajú z prístupu vzdelávania pre všetkých. Pojem „popular education“ 
predstavil brazílsky pedagóg Paolo Freire. V tradičnom vzdelávaní sa predpokladá, že učiteľ má všetky 
znalosti z predmetu. Prístup, ktorý prezentujeme, na druhej strane dáva edukátorovi odlišnú úlohu. 
Predpokladá, že všetci ľudia už majú určité znalosti. Edukátor namiesto toho, aby svojim študentom 
predkladal znalosti, preberá úlohu facilitátora, poskytujúceho priestor, v ktorom sa môžu všetci učiť 
od seba a medzi sebou navzájom. Tento prístup sa zameriava na to, ako problémy ovplyvňujú život 
bežných ľudí. Nejde len o lepšie porozumenia sveta, ale aj o to, aby mali všetci možnosť meniť svet 
okolo seba.

OBRÁZOK RIEKY

VZDELÁVANIE PRE VŠETKÝCH
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 V tejto kapitole uvádzame niekoľko základných nástrojov práce so skupinami. Kapitola 
obsahuje veľmi užitočné metódy na začatie interakcie so skupinou alebo ukončenie skupinového 
stretnutia (check-in, check-out). Aktivizačné hry, tzv. energizéry, sú veľmi užitočné pri udržiavaní 
energie skupiny, keďže pozornosť ľudí sa po čase môže oslabiť a účastníci môžu byť unavení.
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ZÁKLADY PRÁCE SO SKUPINOUKAPITOLA 2

 Mená spojené so zvukom a pohybom: Vhodná check-in metóda v druhý deň tréningu, keď si  
 členovia skupiny musia osviežiť pamäť, nakoľko si nebudú pamätať mená všetkých účastníkov.  
 Účastníci stoja v kruhu a poviete im, aby premýšľali o spôsobe, ako sa predstaviť.  
 Predstavenie samého seba musí byť sprevádzané konkrétnym pohybom (skokom, gestom,  
 tancom atď.) a špecifickým spôsobom vyslovenia svojho mena (môžu použiť dramatický alebo  
 zábavný hlas a iné možnosti). Každý jeden účastník prejde do stredu kruhu a predstaví sa. Po  
 každom predstavení zopakuje celá skupina daný pohyb a meno.

 Nakreslite smajlíka/emoji/napíšte slovo: Ďalším jednoduchým cvičením pri check-ine alebo  
 check-oute je požiadať účastníkov, aby nakreslili smajlíka (veselú tvár, smutnú tvár atď.), ktorý  
 opíše ich deň. Účastníci používajú lepiace papieriky (post-it) a umiestňujú ich na tabuľu.

  
  Môžete zopakovať ten istý postup, ale namiesto smajlíkov napíšte na papierik 
  jedno slovo.

 

CHECK IN A CHECK OUT METÓDY
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Áno, poďme!: Vhodný energizér na podporu pozitívnych vibrácií v skupine a na proaktívny 
prístup k návrhu projektu. Na tento energizér potrebujete v miestnosti prázdny priestor. Jeden 
účastník navrhne jednoduchú činnosť. Môže to byť v štýle:  „Poďme skákať!“, na čo následne 
všetci zakričia: „Áno, poďme!“ A všetci začnú skákať okolo, kým iný účastník nenavrhne inú 
činnosť, ako napríklad: „Poďme sa kotúľať po podlahe.“ Opäť všetci súčasne zakričia: „Áno, 
poďme!“ a začnú sa váľať po podlahe. Pokračujte v tejto aktivite nejaký čas a nájdite vhodné 
načasovanie na jej ukončenie.

Vankúšová súťaž: Na túto hru potrebujete dva vankúše, ideálne v rôznych farbách. Nájdite 
si voľné miesto a požiadajte skupinu, aby vytvorila kruh a stála tvárou smerom dovnútra. 
Vysvetlite, že súťažiť budú dva tímy. Vy ako facilitátor ste tiež súčasťou jedného tímu a môžete 
vysvetliť, ako tím funguje. Vezmite jeden vankúš a povedzte skupine, že každý druhý účastník 
v kruhu bude súčasťou vašej skupiny. Ukážte tímu, ako si presúvať vankúš z rúk do rúk (každý 
druhý účastník chytí vankúš a odovzdá ho ďalšiemu členovi tímu). Druhý tím je zvyšok kruhu. 
Hneď vedľa vás bude teda stáť vždy člen iného tímu. Po ukážke postupu si vankúš nechajte a 
dajte ďalší vankúš členovi druhého tímu, ktorý stojí presne oproti vám.

Cieľom tejto hry je presunúť vankúš v rámci kruhu rýchlejšie ako druhý tím. Nie je 
dovolené dotýkať sa vankúša druhého tímu a je dovolené odovzdať vankúš iba členovi 
vášho tímu. Tím, ktorý čo najskôr dostihne svojím vankúšom druhý tím, vyhráva.

ENERGIZÉRY



Vytvorte spoločný základ
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TVORBA KOMUNITNÉHO PROJEKTU – 
KONKRÉTNE KROKY

KAPITOLA 3

KROK 1

 Tento krok je východiskovým bodom práce s členmi skupiny so zameraním na ich individuálnu 
identitu. Neskôr môžete prejsť na tému skupinovej identity a zamyslieť sa nad tým, akú zmenu chce 
skupina priniesť.

ROZCVIČKY A METÓDY NA VZÁJOMNÉ SPOZNÁVANIE SA
 
CIELE: prelomenie ľadov, vytvorenie pocitu súdržnosti, vzájomné spoznávanie sa, zisťovanie 
očakávaní

DĹŽKA: 60 minút 
Rozhodli sme sa použiť rôzne, na seba nadväzujúce metódy. 

Cvičenie 1: Ľudia ľuďom
Ľudia ľuďom je ideálna rozcvička na začiatok 
tréningu. K tomuto cvičeniu patrí aj fyzický 
kontakt. Vysvetlite účastníkom toto cvičenie a 
sami sa doň zapojte. 

Poznámka: Ak pracujete s rôznymi kultúrami 
a národnosťami, môže sa stať, že nie každý sa 
bude cítiť príjemne pri fyzickom kontakte. Pri 
predstavovaní tohto cvičenia sa preto poraďte so 
všetkými členmi skupiny, či im to neprekáža. Ak 
áno, vynechajte toto cvičenie a prejdite na ďalšie.

Pokyny, ktoré dáva facilitátor: Pohybujte sa, 
prechádzajte sa, ale snažte sa nekráčať v kruhoch. 
Zmeňte trasu. Dávajte pozor na ľudí okolo seba, 
aby ste sa vyhli zrazeniu! Pokračujte v chôdzi a 
vnímajte voľný priestor, ktorý sa snažte zaplniť. 
Okolo vás bude veľa ďalších príjemných ľudí. 

Pokračujte v chôdzi a keď idete okolo niekoho, 
môžete sa usmiať a zakývať mu. Následne sa 
snažte podať si ruku s čo najväčším počtom ľudí. 
A kráčajte ďalej..

Keď poviem TERAZ, dotknite sa kolenom opatrne 
čo najviac ďalších kolien. TERAZ. A kráčajte 
ďalej. S ďalším povelom TERAZ sa snažte lakťom 
dotknúť čo najviac lakťov. TERAZ. Vráťte sa späť 
k chôdzi. Na záver mám pre vás poslednú výzvu. 
Keď poviem STOP, zastavte, postavte sa na jednu 
nohu a pokúste sa dotknúť oboma rukami rúk 
niekoho iného. STOP. Zopakujeme to ešte raz, 
ale tentoraz sa pri aktivite nezabudnite zoširoka 
usmievať.

Toto cvičenie môžete ukončiť spoločným 
potleskom.
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Povedzte účastníkom, aby sa prechádzali. Na 
daný signál sa každý z nich zastaví a bude hľadať 
inú osobu vo svojej blízkosti. Vo dvojiciach majú 
tri minúty na odpoveď na jednu otázku. Po 
jeden a pol minúte facilitátor vydá signál ako 
pripomienku, že je na rade s odpoveďou druhá 

osoba. Po uplynutí troch minút znova zaznie 
signál. Účastníci sa navzájom prechádzajú, kým 
nezachytia signál a nenájdu si nového partnera, 
s ktorým prediskutujú druhú otázku. Navrhované 
otázky na tri kolá sú nasledovné:

Vďaka tomuto cvičeniu má každý možnosť porozprávať sa a podeliť sa o svoj príbeh.

Príprava: Vopred si pripravte tabuľu. Do stredu nakreslite kruh a napíšte doň názov projektu alebo 
názov stretnutia. Okolo kruhu nakreslite čiary, ktoré budú vyzerať ako slnečné lúče. Mali by ste mať 
toľko čiar, koľko máte účastníkov.

Cvičenie: Sadnite si do kruhu. Každý dostane štyri okrúhle karty, každú v inej farbe. Každá farba 
znamená inú otázku. 

Cvičenie 3: Mandala

�����
��

1.) Čo vás inšpirovalo k zapojeniu sa do tejto skupiny?

2.) Podeľte sa o jednu  myšlienku alebo príbeh, ktorý vyčarí druhému úsmev na tvári.

3.) Čomu sa radi venujete vo svojom voľnom čase?

1.) Ako sa voláte? Akým menom vás máme oslovovať?

2.) Čo vás poháňa vpred v živote?

3.) Čo očakávate od tohto stretnutia?

4.) O ktoré schopnosti, postoje alebo skúsenosti sa chcete podeliť?

Účastníci odpovedajú na dané otázky pomocou farebných kartičiek. Môžu na ne písať alebo kresliť/
skicovať. Po niekoľkých minútach účastníci jeden po druhom predstúpia k tabuli a predložia svoje 
karty. Vyberú si jeden lúč na tabuli a po dokončení svojich prezentácií naň nalepia svoje farebné karty. 
Pomaly sa objavuje mandala so všetkými účastníkmi projektu. 

Cvičenie 2: Speed dating alebo rýchla zoznamka
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DOHODA O KOMUNITE  
CIELE: definovať rámec, v ktorom chce skupina spolupracovať, diskutovať o potrebách na vytvorenie 
atmosféry, v ktorej sa každý cíti byť vítaný

DĹŽKA: 30 minút

POŽADOVANÝ MATERIÁL: flipchart, na ktorom bude napísaný názov „Dohoda o komunite“

OPIS: Keď pracujete so skupinou ľudí na spoločnom projekte, môže byť užitočné vytvoriť dohodu 
o  vašom fungovaní v skupine. Podporujete tak pracovné nasadenie skupiny a nastavíte náladu, v 
ktorej sa ľudia môžu rozvíjať a podeliť sa so skupinou o svoje silné stránky.

MOJA IDENTITA
CIELE: otvoriť diskusiu o jednotlivých identitách v rozmanitej skupine, zamyslieť sa nad vnímaním 
toho, „kto som“ – na rozdiel od toho, „ako ma vnímajú ostatní“

DĹŽKA: 45 minút

POŽADOVANÝ MATERIÁL: hviezdy so siedmimi cípmi, vyrobené z papiera pre každého účastníka.

�������
������
���������
����������
��������
�����

���������

�����
�����������

����
������������

�����
������������

���������
������

Požiadajte účastníkov, aby sa v malých skupinách porozprávali o nasledujúcich otázkach:

  
 
 Čo potrebujem, aby som sa v skupine cítil príjemne? Čo potrebujeme ako skupina, 
 aby sme dobre spolupracovali?

 Uveďte niekoľko príkladov ako: rešpekt, vzájomné počúvanie…

 
 
Každá skupinka si pripraví svoje nápady. Po 10 – 15 minútach sa vráťte k väčšej skupine – všetci 
účastníci. Každá skupina sa podelí o svoje najdôležitejšie nápady. Facilitátor zapíše všetky 
nápady na tabuľu.
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OPIS: Pri práci s variabilnou skupinou je dôležité otvoriť diskusiu o identite každého účastníka. 
Budete tým môcť zabrániť odsudzovaniu, stereotypom a predsudkom na základe výzoru (muž/žena, 
farba pleti, spôsob obliekania). Všetci máme v sebe určité predsudky, a preto je dôležité, aby každý v 
skupine mohol otvorene hovoriť o svojej identite. Vďaka aktivite sa tiež môžeme pozrieť na to, v čom 
sme si podobní a čo nás spája s druhými. Cvičenie môžete tiež spojiť s existujúcimi normami – často 
sa mnohí z nás cítia zaškatuľkovaní – a to len za základe noriem, ktoré existujú v spoločnosti.

PRÍPRAVA: Každý účastník dostane hviezdu (papier v tvare hviezdy so 7 cípmi). Vysvetlite, že tieto 
hviezdy predstavujú identitu účastníkov a vyjadrujú ich vlastnosti, roly, presvedčenia, osobnosť, vzhľad 
a/alebo výrazy, ktoré z človeka robia jedinečného jednotlivca. Každý z nás má inú hviezdu, pretože 
každý z nás považuje za dôležité rôzne vrstvy identity vo svojom súčasnom živote.

Prvá časť: Kto som

Úlohou každého účastníka je napísať do každého cípu jednu črtu svojej identity. V jednom rohu môže 
byť iba jedno slovo. Je na každom účastníkovi, aby si sám vybral, čo je dôležité pre jeho identitu. Avšak 
vy ako facilitátor im s tým môžete pomôcť a môžete si vytvoriť aj vlastnú hviezdu. Môžete tiež zdôrazniť 
fakt, že vrstvy by nemali byť vlastnosťami ako odvážnosť, lenivosť atď., ale mali by predstavovať skôr 
sociálne roly, presvedčenia, hodnoty, pôvod a iné prvky ich osobnosti (napr. facilitátor môže byť liberál, 
feminista, futbalista, hudobník, Maďar a moslim). Dávajte si pozor, aby ste neovplyvnili kategórie, ktoré 
si vyberú účastníci. 

Druhá časť: Čo máme spoločné

Keď budú všetky hviezdy zaplnené, požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny po 4-5 členov. 
Požiadajte každú skupinu, aby sa porozprávala o ich vlastnej identite a o tom, čo ich spája (v rámci 
toho, čo majú napísané vo hviezdach) a čo ich odlišuje od ostatných (čo je na nich veľmi jedinečné a 
nenachádza sa v každej hviezde). Potom sa s účastníkmi rozprávajte o týchto otázkach: 

Bolo ťažké nájsť sedem vlastností? Ako ste sa rozhodli, čo je pre vás najdôležitejšie? Ovplyvňuje vás 
kontext? Ako? 

Našli ste niekoho v skupine, s ktorým máte spoločnú nejakú vrstvu identity? Jestvuje niečo, čo ste s 
nikým nezdieľali a nikomu ste nepovedali?

Tretia časť: Strata identity

Povedzte účastníkom, že musia ohnúť tri cípy hviezdy, čím sa zbavia troch vlastností. Chvíľu počkajte 
a povedzte im, že teraz je načase ohnúť ďalšie dva cípy. Potom zostávajú iba posledné dva cípy. V 
poslednom kroku tejto časti cvičenia ich požiadajte, aby ohli ešte jeden roh a každý z nich si ponechal 
iba jednu vrstvu svojej identity (čiže jeden roh hviezdy). Ich úlohou bude zdieľať so zvyškom skupiny 
črtu identity, ktorú si nechali ako poslednú. 

 Diskutujte: Ako ste sa cítili, keď ste „stratili“ časti svojej identity? Máte pocit, že vám niečo 
chýba, keď vám zostala iba jedna?

Diskusiu je možné spojiť so stereotypmi a predsudkami. Často môžeme vidieť, ako sú ľudia 
zaškatuľkovaní verejnosťou podľa jednej viditeľnej črty (na základe farby pleti, náboženstva, tvaru tela 
alebo etnického pôvodu) a nie podľa identity, ktorú si vybrali oni sami. 

Štvrtá časť: Privilegovaní a diskriminovaní

Je len na vás, či si vyberiete prácu v malých skupinách alebo v jednej veľkej skupine. Požiadajte 
účastníkov, aby si vybrali jednu črtu, ktorá ich stavia do privilegovaného postavenia a druhú, ktorá 
ich stavia do diskriminovanej pozície. Dajte im určitý čas na diskusiu a potom sa opýtajte, v akom 
kontexte cítia tieto dve časti identity. Na nikoho príliš netlačte, niektorí účastníci sa vám nemusia 
zdôveriť, pokiaľ ide o tému diskriminácie. Tento krok je skôr o tom, ako sa v dnešnom svete používajú 
privilégiá a že môžeme byť diskriminovaní v rôznych kontextoch.
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KRÁTKY ÚVOD K CIEĽOM UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
 
Dňa 25. septembra 2015 všetky členské štáty OSN prijali Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Agenda 
2030 obsahuje 17 cieľov, ktoré zahŕňajú tri rozmery: hospodársky, sociálny a environmentálny. Tieto 
ciele ponúkajú nové prepojené chápanie globálnych výziev, akými sú chudoba, zhoršovanie životného 
prostredia, nerovnosť, spôsoby výroby, spotreba, korupcia a ďalšie. Podstata spočíva v pochopení, 
že mnohé problémy sa v skutočnosti prelínajú a je možné ich riešiť súčasne. To by mohlo znamenať 
riešenie problémov komunity, ovplyvňujúce globálne prostredie, ako aj podpora pešej dostupnosti 
susedstva, ktoré by mohli mať vplyv na zníženie emisií uhlíka. Zodpovednosť za implementáciu cieľov 
teda spočíva na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni. Vyžaduje si to spoločné úsilie o vybudovanie 
inkluzívnej, udržateľnej a odolnej budúcnosti pre našich občanov a planétu.

Spoznávajte: Od udržateľných cieľov 
k aktívnemu občianstvu

KROK 2

Po tom, ako sa z „vy“ stane „my“,  môžete vyraziť 
so skupinou von (napr. na výlet alebo môžete 
pozvať odborníkov na diskusie), pričom sa budete 
na svet pozerať ako skupina. Počas zamerania 
sa na ciele udržateľného rozvoja zistite, aké sú 
výzvy konkrétnych komunít pri zlepšení vzťahov 
s vonkajším svetom. Keď už poznáte výzvy, 
môžete tiež premýšľať o zmene, ktorú chcete 
nastoliť a začať projekt, zameriavajúci sa na 
základné potreby udržateľného rozvoja vo vašom 
susedstve. 

Ak sa chcete stať aktívnym občanom, nestačí 
ľuďom hovoriť, aby niečo urobili. Namiesto toho 
chceme v členoch komunity vyvolať pocit toho, 
čo znamená byť aktívnym občanom. 

To bude však pre každú skupinu iné. Proces 
reflexie pre skupinu je zásadný a každá skupina 
dosiahne iné výsledky. Ide o dialóg, osobný a 
komunitný rast. „Cvičenie so 4 slovami“ je metóda 
vhodná na tento účel a poskytuje skupine priestor 
nájsť svoju vlastnú definíciu aktívneho občana. 
Pomôže tiež zistiť, ako chcú členovia skupiny 
navzájom komunikovať.

Ďalším dôležitým cvičením našej metodiky 
je „Myšlienková mapa komunity“. Keď sa na 
spoločnú komunitu pozrieme geograficky, 
môžeme skutočne vytvoriť komunity, ktoré sa 
stanú aktívnymi.
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DIALÓG A CVIČENIE SO ŠTYRMI SLOVAMI
CIEĽ: porozumieť účelu, zásadám a prístupom k dialógu, diskutovať o charakteristikách aktívneho 
občana

DĹŽKA: 30 minút

POŽADOVANÝ MATERIÁL: karty alebo papier, farebné perá

OPIS: Cvičenie ilustruje výzvy a príležitosti učenia sa a zdôverovania sa iným ľuďom. Pred tým, ako sa 
účastníci zapoja do dialógu a vyjednávania, sami sa zamyslia nad štyrmi hlavnými charakteristikami 
aktívneho občana. Výsledkom bude skupinová dohoda o štyroch slovách. Počas cvičenia účastníci 
premýšľajú o výzvach a príležitostiach spolupráce s ostatnými. Cvičenie je nápomocné aj pri definovaní 
rolí v tíme (napr. vedúci, facilitátor, pozorovateľ...).

Povedzte skupine, že ich úlohou bude preskúmať kľúčové charakteristiky aktívneho občana. Bude to 
pre nich výzva – ako pre jednotlivcov, tak aj pre skupinu. Po cvičení budú o týchto výzvach premýšľať. 
Požiadajte účastníkov, aby si premysleli štyri slová, ktoré sú „štyrmi najdôležitejšími charakteristikami 
aktívneho občana“. Je veľmi dôležité, aby skupina nepoužívala vety ani frázy. Každé slovo by malo 
byť možným zakončením vety: „Skutočný aktívny občan by mal byť...“ Po tom, čo si všetci účastníci 
pripravia štyri slová, požiadate ich, aby vytvorili dvojice a aby sa medzi sebou zhodli na štyroch slovách. 

Po tom, čo tak urobia, požiadajte ich, aby si našli ďalšiu dvojicu a vytvorili skupinu štyroch; opäť 
sa medzi sebou musia dohodnúť len na štyroch slovách. Tento postup opakujte, kým v miestnosti 
nezostanú iba dve veľké skupiny a každá bude mať iba štyri slová. Teraz dajte týmto dvom veľkým 
skupinám desať minút na to, aby sa zhodli na posledných štyroch slovách, ktoré budú predstavovať 
úsudok celej skupiny o kľúčových charakteristikách aktívneho občana. Ak sa skupina nemôže 
dohodnúť do desiatich minút, cvičenie prerušte.

ANALÝZA: Zamyslite sa nad cvičením využitím týchto otázok (diskutujte s celou skupinou):

Zdôraznite, že táto aktivita tiež ukazuje, ako dochádza ku konfliktom na individuálnej, medziľudskej 
a skupinovej úrovni. Všimnite si, že konflikt je súčasťou ľudskej interakcie a môže mať tvorivý a 
deštruktívny potenciál. Aj keď pri tomto cvičení môže dôjsť ku konfliktu, je veľmi dôležité zamerať sa 
na otázku, čo znamená „dobrý dialóg“.

Na konci rozboru zhrňte cvičenie spísaním spoločného zoznamu vecí, ktoré dialóg podporujú a ktoré 
mu kladú prekážky.

Ako ste sa cítili? Prečo si myslíte, že ste sa tak cítili? (zamerajte sa na svoje pocity, uistite sa, 
či sa všetci cítia byť začlenení, ak nie, zistite prečo)

Čo ste robili pri tejto aktivite? (nechajte skupinu vysvetliť proces, rozhodovanie, hádanie sa 
atď.) Ako môžete použiť zásady dialógu vo svojej komunitnej práci?

Vyskytli sa v tomto procese alebo v spôsobe, akým ste konali, veci, ktoré podporovali alebo 
prípadne nepodporovali dialóg?



20

CIELE: podpora spoločného porozumenia významu komunity 

DĹŽKA: 45 minút

POŽADOVANÝ MATERIÁL: veľký papier, farebné perá

OPIS: Toto cvičenie mapovania myšlienok je veľmi vhodné na ponorenie sa spoločne do tém a 
rozvíjanie chápania komunity.

V strede miestnosti rozložte papier. Do stredu príspevku napíšte „komunita“ a opýtajte sa účastníkov 
„Čo vám napadne, keď sa zamyslíte nad slovom komunita?“ Zapíšte si slová, na ktorých ste sa zhodli, 
a spojte ich čiarou do stredu. Takýmto spôsobom je možné skúmať komplexnosť a rôzne dimenzie 
slova komunita. Všetky slová, súvisiace s týmito otázkami, by mali byť zapísané modrou alebo zelenou 
farbou. Pridajte ešte jednu otázku: „Čo by ste potrebovali, aby ste sa cítili vo svojej komunite dobre/
prijatí?“ Napíšte slovo „dobre/prijatí“ oranžovou alebo červenou farbou. A keď znova zopakujete slovo, 
zapíšte si ho a prepojte ho čiarou. Len čo je k dispozícii základná kostra slov, rozdajte účastníkom 
perá. Môžu voľne písať po papieri a sem-tam pridať svoje asociácie pomocou zelenej a modrej farby 
pre prvú otázku a červenou a oranžovou farbou pre odpoveď na druhú otázku. Povzbuďte účastníkov, 
aby písali po papieri úplne voľne. Len čo je papier naplnený slovami a proces zapisovania sa spomalí, 
požiadajte účastníkov, aby zapísali svoje posledné myšlienky, vráťte perá späť do stredu a postavte sa 
do kruhu. 

 
Otázky k analýze: 

Čo vidíte?

Je niečo, čomu nerozumiete a o čom by ste chceli počuť či vedieť viac?

Čo znamená komunita?

Prečo sme hrdí na to, že žijeme v našich komunitách?

MYŠLIENKOVÁ MAPA KOMUNITY

RODINA

PRIATELIA SUSEDSTVO

ĽUDIA
JEDNOTA

KOMUNITA



21

MAPOVANIE KOMUNITY 

CIELE: porozumieť rôznym uhlom pohľadu na komunitu, schopnosť identifikovať problémy sociálneho 
rozvoja, ktoré je potrebné riešiť v komunite a prehľad o potrebách a príležitostiach

DĹŽKA: 45 minút

POTREBNÉ POMÔCKY: flipcharty, farebné fixky alebo perá, príklad mapy komunity (Obrázok 1 
nižšie), symboly (Obrázok 2 nižšie), ktoré je možné nakresliť alebo vytlačiť 
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Krok 1: 

Požiadajte každú skupinu, aby nakreslila hrubý náčrt mapy svojej oblasti: cesty, budovy, parky, 
obchody, kultúrne strediská, verejné miesta, ihriská – čokoľvek, čo je vhodné pre rozsah oblasti, v 
ktorej pôsobia. Opäť zdôraznite, že ilustrácia nemusí byť presná či podrobná. Pre rôzne typy budov či 
objektov použite rôzne farby (napríklad zelená pre obchody, červená pre bývanie a domy, modrá pre 
vládne budovy a podobne).

Krok 2:

Ukážte skupinám symboly, pripravené pred aktivitou, a vysvetlite, že skupiny by ich mali nakresliť 
(na papier alebo na lepiace bločky) vedľa miest a podľa pokynov. Symboly predstavujú rôzne črty a 
vlastnosti komunity. 

Krok 3:

Požiadajte skupinu, aby identifikovala niektoré z vecí či aktivít, ktoré chcú vo svojej komunite zlepšiť. 
Čo by chceli v tejto oblasti zlepšiť vzhľadom na ciele udržateľného rozvoja?

REFLEXIA – ZHRNUTIE: Spojte skupinu a požiadajte, aby sa podelila o svoje pocity z aktivity. 
Požiadajte účastníkov, aby si toto cvičenie prepojili s kľúčovými témami, ktoré sa objavili a ktoré je 
možné použiť na plánovanie komunitných projektov. Ako vám to pomôže identifikovať možné zásahy 
do komunity? Ako by ste mohli používať komunitné mapovanie na plánovanie komunitných projektov?

 pozitívne miesta

 problémové alebo konfliktné miesta

 miesta príležitostí

 rozhodovacie body

 možní spojenci

OPIS: Účastníci vytvoria zdieľanú vizuálnu mapu svojej lokálnej komunity vrátane pozitívnych oblastí 
a oblastí záujmu, ak je to možné, aj so zapojením širšej komunity.

Úlohou skupiny je vytvoriť mapu svojej lokality na veľký list flipchartového papiera. Ak skupina pochádza 
z viacerých lokalít, rozdeľte ich do menších skupín podľa toho, odkiaľ pochádzajú. Je dôležité, aby toto 
cvičenie bolo mapovaním miesta, ktoré je im známe a kde by mohli vykonávať komunitný projekt, 
takže by nemalo byť príliš veľké či rozsiahle. Ukážte príklad skupine zo svojej vlastnej komunity.
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VÝBER TÉMY PROJEKTU
 
CIELE: začať proces premýšľania nad projektom, predstaviť nápady projektu

DĹŽKA: 45 minút

POŽADOVANÝ MATERIÁL: hárok papiera so sprievodnými otázkami pre každého účastníka a 
flipchart na zapísanie nápadov na projekt

OPIS: V tomto cvičení dostanú účastníci čas pre seba a svoje nápady a budú premýšľať o tom, čo by 
chceli zmeniť vo svojich vlastných komunitách, ale aj o svojich vlastných víziách. Nechajte ich využiť 
vlastnú predstavivosť a poskytnite im dostatok času na utriedenie myšlienok.

Cvičenie je možné vykonať dvoma spôsobmi – jedným je odovzdanie „listov“ so sprievodnými 
otázkami účastníkom a druhým je použitie flipchartov a vizuálov, ktoré ste použili v predchádzajúcich 
cvičeniach. Inšpiráciou je ich prezentácia ako v galérii. Výsledok oboch by mal byť rovnaký – priniesť 
jeden konkrétny nápad o projekte napísaný jednou vetou.

PRÍPRAVA NA KOMUNITNÝ PROJEKTKROK 3

V predchádzajúcich krokoch sme už vytvorili spoločný základ. Pozreli sme sa na miestne potreby, 
ktoré je možné riešiť v globálnom kontexte. Pozornosť bola venovaná aj úvahám o úvodných krokoch 
a v ďalšej fáze sa môžeme zamerať na prípravu. 

Kľúčové otázky pre túto fázu sú: 

Tieto otázky vedú k ďalšej kľúčovej otázke, ktorú si treba položiť:

Len čo sa identifikujú nápady pre miestne udržateľné komunitné projekty, je dôležitý správny výberový 
proces. Keď si vyberiete projekt, budete potrebovať na implementáciu jednoduchý plán. Existuje aj 
množstvo štartovacích metód: v našej metodike navrhujeme jednoduché skupinové hlasovanie, po 
ktorom nasleduje vypracovanie plánu projektu. Na tento účel je efektívne mať poruke základnú ideu a 
hlavne jasnú predstavu.

Čo je dôležité pre mňa? 

Čo potrebuje komunita? 

Akú zmenu v komunite prinesie tento projekt?

Krok 1: 

List – Vízia zmien, ktoré by ste si želali v budúcnosti

Pre každého účastníka pripravte list podobný tomu, ktorý je uvedený nižšie. Povedzte im, že majú 
30 minút na premýšľanie nad otázkami, ktoré nájdu v liste. Môžu sa ísť prejsť, posedieť si pohodlne v 
tráve alebo kdekoľvek, kde sa cítia naozaj dobre.
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Milý/Milá….,

určite Ťa zaujíma Tvoja komunita a ľudia, s ktorými sa stretávaš každý deň. Určite aj Ty chceš mať spokojnú komunitu. 
Vždy však existuje priestor na zlepšenie prostredia, v ktorom žiješ, zdieľanie Tvojich myšlienok s ostatnými a 
vytváranie lepšej komunity, v ktorej sa každý bude cítiť súčasťou a bude mať chuť zapojiť sa s ostatnými do jej 
rozvoja. 

Tieto slová Ti môžu pomôcť zamyslieť sa nad zmenou, ktorú chceš priniesť. Nájdi si čas, popusti uzdu svojej 
predstavivosti a zapíš si svoje myšlienky. Toto je Tvoja vízia zmien, ktoré chceš vidieť.

Čo sa Ti na Tvojej komunite páči najviac, na čo si hrdý/-á? ……………………………

Aké sú Tvoje starosti, čo by si chcel zmeniť vo svojej komunite (napíš jeden problém, výzvu)? .........................

Zamysli sa nad tým, do akej miery je táto zmena realistická a ako k nej môžeš prispieť ………

A teraz si napíš myšlienku projektu, ktorý prinesie zmenu. Stačí, ak zatiaľ napíšeš iba jednu vetu, nápad projektu, 
ktorý odzrkadľuje zmenu, ktorú chceš vo svojej komunite vidieť …….

  

VÝBER TÉMY PROJEKTU V SKUPINE
 
CIELE: Vybrať nápad projektu, ktorý skupina neskôr rozvinie do komunitného projektu

DĹŽKA: 15 minút

POTREBNÉ POMÔCKY: farebné lepiace bodky (3 pre každého účastníka) alebo farebné fixky

OPIS: Existuje mnoho spôsobov, ako si vybrať tému projektu, ktorú bude realizovať celá skupina. 
Ak máte dostatok času, môžete skúsiť dialóg (pozri štyri slová) alebo konsenzus (všetci účastníci 
sa zhodnú na jednom projekte). Toto cvičenie však môže proces urýchliť a je navyše aj spravodlivé, 
pretože každý má rovnaký počet hlasov.

Dajte každému účastníkovi 3 farebné bodky (ak ich nemáte, použite fixky). Úloha je jednoduchá. Každý 
má tri bodky/hlasy a môže ich rozdeliť tromi spôsobmi:

Po tom, čo všetci účastníci rozdelia svoje hlasy, všetky hlasy sa spočítajú a nápad na tému projektu s 
najvyšším počtom hlasov sa bude rozvíjať v neskorších fázach procesu.

Aby ste sa vyhli sklamaniu, že nie všetky nápady je možné zvoliť a nechať ich vyhrať, upozornite, že 
vyberajú sa iba nápady. Ďalší vývoj každého nápadu je stále na skupine a môžu ho formovať všetci 
účastníci. Ďalším nástrojom môže byť „parkovisko“, kde zaparkujete nevybrané nápady a uložíte si ich 
do budúcnosti.

Krok 2:

Potom, čo všetci účastníci dokončia svoje listy, vráťte ich späť do miestnosti. Vysvetlite, že teraz svoje 
nápady predstavia celej skupine. Mali by byť stručné, predstaviť hlavné body, aby ich pochopili aj 
ostatní. Predstavte „elevator pitch“ koncept – krátky opis nápadu tak, aby ho rýchlo pochopil každý 
účastník. Každý prezentujúci tiež napíše ideu na projekt, zhrnutú do jednej vety, na flipchart.

Ak niekto preferuje najviac jeden z nápadov projektu – dá tomuto 
nápadu všetky 3 hlasy

Silná preferencia pre jeden nápad, ale aj pre iný – dajte 2 hlasy jednému 
nápadu a 1 hlas druhému

Preferencia troch nápadov rovnako – 1 hlas za každý nápad
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VYTVORENIE PLÁNU PROJEKTU

 
 
CIELE: rozbehnite projekt a naštartujte ho nastavením rámca a navrhnutím prvých krokov

DĹŽKA: 60 minút

POTREBNÉ POMÔCKY: šablóna alebo vzor – otázky zo šablóny si napíšte na flipchart

OPIS: Na podporu skupiny na začiatku procesu je užitočné poskytnúť typické otázky, na ktoré musia 
odpovedať pri plánovaní projektu. Vysvetlite skupine šablónu (pozri nižšie). V ďalšom kroku môže 
skupina odpovedať napríklad na tieto otázky, týkajúce sa ich projektu.

ŠABLÓNA: 
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Aký... projekt chcete robiť?/... Aké sú ciele vášho projektu? 
Prečo... to chcete urobiť?… Je to relevantné pre vašu komunitu? 
Koho... tým chcete osloviť?… Je to vaša cieľová skupina? 

S akým udržateľným cieľom... je váš projekt pripojený? (sociálny, environmentálny, 
ekonomický) 
Kde... to urobíte? 
Kedy... sa to stane? 
Ako... to urobíte? Zamyslite sa nad krokmi, ktoré musíte urobiť, aby ste projekt 
implementovali. Rozhodnite sa pre jeden konkrétny prvý krok.

Ako budete komunikovať vo svojej skupine? (napr. WhatsApp, Signal) 
Zodpovednosti v rámci skupiny – kto čo robí? 
Zdroje... Aké materiály potrebujete?... Aký je rozpočet?

Komunikácia:

Názov/Titul:

����������
����
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MODEL: PROCES, ÚLOHA, VZŤAH 

 
 

 
Len čo sa vaša skupina chystá začať pracovať na svojich projektoch, môžete predstaviť tento model. 
Občas sa naň účastníci môžu pozrieť  a premýšľať o ňom. Trojuholník ukazuje, na ktoré aspekty je 
dôležité pri práci na projekte prihliadať.

V projekte by tieto tri aspekty mali byť vyvážené a mali by sa aj rovnako zvažovať. Veľmi často sa 
stáva, že je zvýraznený iba jeden z aspektov a ostatné sú zabudnuté. Môže sa stať, že sa celá skupina 
zameria iba na úlohu, ale na osobnostnej úrovni a na úrovni vzťahov im to vôbec nefunguje. Prípadne 
sa skupina zameriava iba na proces a zabúda na dôležitosť úlohy. Tieto tri prvky nemusia byť vždy 
rovnako dôležité, ale je dobré mať ich na pamäti. Ak je jeden z nich zanedbaný, je možné ho riešiť 
samostatne a adresovať tento problém.

ProcesKROK 4

Pri implementácii projektu má okrem organizačných alebo logistických aspektov zásadný význam aj 
proces skupinovej dynamiky.

Preto v tejto kapitole predstavíme metódy komunikácie, ktoré pomáhajú dbať na skupinovú dynamiku 
a tiež nástroje ako predchádzať konfliktom a riešiť ich, keď nastanú. 

Úloha: Toto je výsledok projektu. Napr. komunitná záhrada.

Proces: Toto je spôsob, ako sa dostať k požadovanému výsledku, ako sú projektové 
stretnutia, komunikácia s partnermi atď.

Vzťah: Vyjadruje, ako skupina navzájom spolupracuje, aká je atmosféra atď.
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VYHODNOTENIE PROJEKTU 
CIELE: nastaviť ukazovatele a nástroje pre úspešný projekt na troch úrovniach

DĹŽKA: 45 minút

POTREBNÉ POMÔCKY: flipcharty a fixky

OPIS: Aktivita pomáha plánovať monitorovanie a hodnotenie komunitného projektu, navrhnutého 
vašou skupinou (skupinami). Zameriava sa na vyhodnotenie troch úrovní zmeny:

 

Každá úroveň má tri stĺpce:

Ukončenie a vyhodnotenie projektuKROK 5

Pri ukončení projektu je dôležité zistiť, či a ako sme uspeli. Realizáciou udržateľných komunitných 
projektov chceme priniesť zmenu. Preto sa musíme pozrieť na začiatok (naše ciele), zhromaždiť dôkazy 
o zmenách, urobiť ich merateľnými a zamyslieť sa nad vplyvom. Oslava úspechu má tiež zásadný 
pozitívny účinok na ľudí zapojených v projekte, ale aj mimo neho. Okrem interného dokončenia 
projektu by sme nemali zanedbávať ani komunikáciu, pretože by sme mali dať ostatným vedieť, čo 
sme urobili a dosiahli.

ja a môj projektový tím (ako projekt zmenil mňa osobne a náš tím)

komunita (ako projekt zmenil/ovplyvnil našu komunitu)

problém (akú zmenu sme urobili v súvislosti s cieľmi udržateľného rozvoja)

 

Zmena, ktorú chcem vidieť (Kedy môžeme povedať, že projekt bol úspešný? Čo 
to pre nás znamená?)

Dôkazy o zmene (ukazovatele hodnotenia)

Nástroje na meranie/posúdenie zmeny (Ako hodnotiť projekt?)

1

2

3
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KOMUNIKÁCIA A UKONČENIE PROJEKTU 
 
CIELE: diskutujte o tom, ako odkomunikovať váš projekt a ako naplánovať záverečné stretnutie

DĹŽKA: 30 minút

POTREBNÉ POMÔCKY: väčšie hárky papiera a perá/fixky, flipchart

OPIS: Komunikácia o vašom projekte je základným spôsobom, ako osloviť vaše cieľové skupiny a 
upútať pozornosť širšej verejnosti. Existujú rôzne spôsoby a inovatívne nástroje, ale určite využite silu 
vašej vlastnej skupiny a zamyslite sa, čo je pre vašich účastníkov najvhodnejšie. Neobmedzujte ich 
limitmi, brainstorming sa začína akýmkoľvek nápadom, hoci aj tým šialeným. To isté platí o tom, ako 
zorganizovať záverečné stretnutie. Záverečné stretnutie môžete využiť na ohliadnutie sa za tým, čo 
ste urobili, na zamyslenie a vyhodnotenie, naplánovanie niektorých nadväzujúcich aktivít a najmä na 
prejavenie vďačnosti za  vašu komunitnú prácu. 

Rozdeľte účastníkov do 2 skupín. Napíšte doprostred flipchartu Dokončenie projektu. Vysvetlite, že 
skupiny sa zamerajú na dve otázky, ktoré súvisia s poslednými fázami komunitného projektu. Skupina 
1 bude zapisovať idey o tom, ako komunikovať projekt a skupina 2 o tom, čo by sme mohli urobiť na 
záverečnom stretnutí. 

Po 15 minútach brainstormingu nechajte skupiny prezentovať.

Poskytnite skupinám čas na vyplnenie tabuľky (asi 30 minút). Na konci nechajte skupinu predložiť 
vypracovanú tabuľku a diskutujte o možných výzvach, prípadne komentujte jednotlivé nápady.

Požiadajte účastníkov, aby sa pozreli spätne na svoj projekt (vyplnená šablóna z Aktivity 3.3 Návrh 
plánu projektu) a povedzte im, že sa musia zamyslieť nad zmenou, ktorú chcú vidieť; nad indikátormi 
zmeny a nad nástrojmi/spôsobmi merania zmeny). Zmenu je potrebné naplánovať na troch úrovniach, 
ako je opísané vyššie. Dajte účastníkom flipchart a požiadajte ich, aby vytvorili tabuľku a naplnili ju 
svojimi reflexiami.

Zmena, ktorú 
chcem vidieť Indikátory zmeny Nástroje na 

meranie zmeny

Ja a môj 
projektový tím

Naša komunita

Problém 
(dlhodobo 

udržateľné ciele)
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VYHODNOTENIE PROCESU
 
CIELE: vyhodnotiť proces, vytvoriť priestor, v ktorom je možné zhromaždiť spätnú väzbu k procesu, 
vytvoriť príjemnú atmosféru na dokončenie procesu so skupinou

DĹŽKA: v závislosti od toho, aké metódy si vyberiete

POTREBNÉ POMÔCKY: pozri cvičenia nižšie

OPIS: Ponúkame niekoľko metód, ktoré pomáhajú vyhodnotiť a dokončiť projekt s tímom. Môžete 
použiť všetky metódy v uvedenom poradí alebo si vybrať tie, ktoré podporujú vaše potreby.

V každej skupine vytvorte podskupiny s tromi 
ľuďmi. Skupiny sedia spolu v trojuholníku. 
Prebehnú dve kolá, v každom kole sa účastníci 
navzájom „hodnotia“. Úvodným stimulom je 
otázka alebo otvorená veta. Osoba A bude hovoriť 
o osobe B, B bude hovoriť o C a C bude hovoriť o 
A. V druhom kole sa zmení smer.

To znamená, že A bude hovoriť o C, C o B a B o 
A. Každý účastník má dve minúty na zdieľanie. Po 
každých dvoch minútach vydajte zvukový signál, 
aby účastníci vedeli, že je na rade ďalšia osoba. 
Povedzte účastníkom, že robiť prestávky je takisto 
v poriadku. Otázka/otvorená veta pre dve kolá:

Na záver procesu je príjemné mať posledné 
záverečné kolo, v ktorom budú vypočutí všetci 
účastníci. Posaďte sa do kruhu. Do stredu kruhu 
položte kamene. Každý účastník si môže vybrať 
kameň a napísať naň, čo si vezme so sebou zo 
spoločnej prípravy komunitnej aktivity. Môže to 
byť slovo, obrázok alebo symbol. Kým účastníci 
kreslia, umiestnite do stredu kruhu sviečku a 
zapáľte ju. Len čo sú všetci účastníci hotoví, 
povedzte im, aby položili kamene do stredu a 
odpovedali na otázku: „Aký bol pre vás celkový 

proces vývoja projektu?“ Účastníci si v tomto 
okamihu predstavia čiaru od miesta, kde sedia, 
až k sviečke v strede kruhu. Čím bližšie je kameň 
k stredu, tým lepšie proces prebiehal. Potom, 
čo každý položí svoj kameň podľa vlastného 
uváženia, každý účastník vezme kameň a vysvetlí 
svoju kresbu alebo slová na kameni a povie, čo 
si z tohto procesu odnáša. Využite priestor na 
zdieľanie toho, čo je ešte potrebné povedať a 
nebolo povedané. 

Cvičenie 1: Oceňujúce hodnotenie

Cvičenie 2: Záverečné kolo 
(dĺžka 30 minút)
Potrebné pomôcky: kameň (asi 3 cm) pre každého účastníka, perá na písanie na kamene, sviečka

Čo obdivujete na tejto osobe?

Chcel/-a by som zistiť viac o…

1

2

(dĺžka 10 minút)



Máte záujem o projekty vytvorené vďaka vyššie uvedenej metodike?

V nasledujúcom texte si môžete prečítať krátky opis každého projektu, ktorý realizovali štyri organizácie, 
zapojené do projektu Unity in Community. Nazývame ich „pilotné projekty“, pretože predstavujú prvý 
pokus každej organizácie uviesť teóriu do praxe a začať priamo komunikovať s komunitou, ktorá je v 
ich úzkom okolí. Uskutočnili sa v roku 2020 – v roku, v ktorom bolo obzvlášť náročné budovať komunity. 
Spolu s krátkymi opismi sme zahrnuli aj niekoľko vyjadrení účastníkov.
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PILOTNÉ PROJEKTYIV. 
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Mareenada bola udalosť, ktorej cieľom bolo spojiť susedov, žijúcich okolo Jakubovho námestia v 
Bratislave, s komunitou Mareena. Konala sa priamo na Jakubovom námestí. Návštevníci sa mohli 
zapojiť do súťaže o koláče, výmeny kníh, kvízu o tejto mestskej časti, prípadne si vypočuť hudobné 
vystúpenie malej flautistky. Celá akcia trvala asi 2 hodiny (bola skrátená pre zlé počasie) a zúčastnilo 
sa jej približne 50 ľudí. Na projekte sa okrem 6 účastníčok komunitného tréningu podľa metodiky 
zúčastnilo aj ďalších 5 dobrovoľníkov.

Názory účastníkov na Mareenada-u:

„Na podujatie napriek zlému počasiu prišlo veľké množstvo ľudí. Počas akcie vládla dobrá nálada a 
dobrovoľníci nám naozaj veľmi pomáhali.“

„Som veľmi rád, že sa môžem zúčastniť komunitného podujatia. Bolo ťažké zrealizovať ho s ľuďmi, 
ktorých poznám len málo, navyše v takom krátkom čase, s rôznymi prístupmi a úrovňou zodpovednosti 
každého účastníka.“

V bezprostrednom susedstve komunitného centra Kalunba sa nachádza najväčšia utečenecká, 
migrantská a rómska komunita v Budapešti. Je to tiež pomerne mladá štvrť s mnohými začínajúcimi 
profesionálmi, ktorí tu žijú a zaujímajú sa o gastronómiu a kultúrne podujatia. Aby sme spojili okolie a 
zrealizovali mnohé z obľúbených aktivít našich rodín utečencov a migrantov, zorganizovali sme akciu 
zameranú na varenie, ale inak pre COVID-19. Migranti si vždy želajú dostať príležitosti na objavovanie 
krajiny a považovali sme za dôležité, aby sa dozvedeli aj o nápadoch, ktoré nezruinujú ich rozpočet. 
Zobrali sme skupinu miestnych migrantov a ich rodiny autobusom na Balaton, noc strávili v kempe 
miestnej farnosti, v exteriéri sme im uvarili tradičné perzské jedlo, pozvali susedov a strávili sme dva 
dni na miestnej pláži – migranti a lokálni obyvatelia – v  symbióze. 

MAREENA

KALUNBA

�������
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Skupina aktívnych občanov vytvorila pilotný projekt urbánneho záhradníčenia. Na plánovanie a 
realizáciu projektu mali 4 mesiace. Vzhľadom na pandémiu však nebolo možné zhromažďovať 
sa a  osobne sa stretávať. Namiesto toho sa skupina rozhodla zverejniť online obsah o urbánnom 
záhradníčení, ktorý môžu využiť všetci potenciálni záujemcovia. Informácie boli potom zverejnené na 
webových stránkach Global2000s a online kanáloch.

Názory účastníkov na projekt urbánneho záhradníctva:

„Hneď ako sme založili skupinu, ktorá sa zaujímala o celkovú tému urbánneho záhradníctva, vytvorili 
sme si myšlienkovú mapu, kde sme zapísali všetky nápady, ako by náš projekt mohol vyzerať.“

„Keďže bol projekt realizovaný online, pretože došlo k lockdownu, všetko dôležité bolo aj na internete. 
Stretávali sme sa cez Zoom a ukazovali si hotový projekt. Rozhovory o tom, čo sme ako skupina dosiahli, 
priniesli naozaj veľkú satisfakciu.“

Názory účastníkov na komunitné podujatie na Balatone:

„Uvedomil som si, že najlepšou súčasťou projektu je nadviazať spojenie medzi jednotlivými 
komunitami a dozvedieť sa viac o ostatných. Získame tak lepší pohľad na ľudí okolo nás a vďaka 
tomu ľahšie akceptujeme ostatných, ak majú odlišné náboženstvá, jazyky, farbu pleti alebo kultúru.“

„Najlepšie na tejto akcii bolo, keď sme si začali užívať pláž, hrali sa na piesku a súperili vo futbale, 
hovorili sme aj o budúcnosti pri hraní ping-pongu, diskutovali o škole, plánoch, minulých letných 
táboroch, aktivitách, ale hlavne sme si užívali prítomnosť –  na vlastnej koži sme zažili, aké je 
úžasné stráviť voľný deň na slnku, hraním hier.  Je naozaj vzácne byť taký šťastný a behať, čo vám 
len duša ráči, povedali mi deti. Keď dve zo žien začali hrať hudbu, spontánne sme začali tancovať 
a užívali si nespútanosť pobrežia. Usmiali sa na mňa a ja som sa neubránil tomu, aby som sa k nim 
pripojil a zbavil sa neistoty, pokiaľ ide o moje neobratné tanečné pohyby.“

„Večera bola výsledkom spoločného úsilia. Veľa zeleniny, mäsa a ryže. Susedia prišli na večeru. 
Žijú na Balatone po celý rok a len málokedy vidia v okolí takú rozmanitú skupinu. Ich syn začal hrať 
bedminton s niektorými deťmi z Kalunby, začali sa otvárať rôzne konverzácie a témy a vytvorili sme 
spoločný priestor naozaj pre všetkých.“

GLOBAL 2000

�����������
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BE INTERNATIONAL

���
�������������

Be International uskutočnili dva pilotné projekty, oba boli komunitnými podujatiami. Prvý z nich bola 
tanečná a kultúrna výmena spojená s jedlom. Pozostávala z dvoch rôznych častí. V jeden deň sa najskôr 
konala Arabská Dabke noc. Na začiatku boli účastníci informovaní o tanci Dabke: typy, vývoj, názvy; 
a inštruktor Ahmad Asadi naučil všetkých tancovať tento tradičný tanec. Na konci podujatia účastníci 
ochutnali typické blízkovýchodné jedlo „Hummus + Falafel + Pita“. Na druhej akcii Workshop českého 
tradičného tanca naši taneční inštruktori naučili účastníkov tancovať valčík, polku a mazurku. Na záver 
mali účastníci možnosť navzájom sa dozvedieť viac a vyskúšať tradičné české jedlá.

Druhá časť bola akcia zameraná na budovanie komunity s názvom „Urobme naše okolie lepším“. 
Účastníci spoločne zasadili kvety a rastliny v záhrade internátu Vinařská. Po energizéroch a prelomení 
ľadu účastníci zasadili kvety a vzdelávali sa v oblasti cieľov udržateľného rozvoja. Potom všetkých 
potešil piknik, kde každý účastník priniesol svoje obľúbené jedlo, občerstvenie a nápoje, o ktoré sa 
mohol podeliť s ostatnými.

Názory účastníkov na komunitné podujatia Be International: 

„Naozaj sa mi to páčilo! Cieľom bolo spojiť ľudí z rôznych prostredí na jednom mieste a prepojiť ich 
vzájomnou aktivitou – výsadbou stromov. Nielenže každý dostane príležitosť nájsť si nových priateľov, 
podeliť sa o svoje skúsenosti a stráviť nádherný čas na pikniku, ale aj urobiť z nášho krásneho Brna ešte 
zelenšie miesto na život.“

„Musel som preskúmať rôzne rastliny a semená, ktoré by boli vhodné na jesenné obdobie, ako aj 
požadované vybavenie. Počas procesu a realizácie akcie si naša skupina navzájom pomáhala s úlohami 
a navzájom sa aj motivovala.“



Ďalším spôsobom využitia metodiky bol „Tréning budovania kapacít“ zameraný na lídrov komunity, 
ktorí sa chcú aktivizovať vo svojich vlastných komunitách. Cieľom bolo identifikovať možnosti na 
zmeny v  lokálnych komunitách vo svojom blízkom susedstve. Vzhľadom na pandémiu prebiehalo 
školenie online. Online tréning môže slúžiť ako príklad dobrej praxe a zároveň zvýšiť dostupnosť a 
flexibilitu školení.

Tréningu sa zúčastnilo 15 účastníkov, 2 školitelia a 2 pracovníci technickej podpory a bol vedený v 
angličtine. Ciele školenia boli nasledovné: 

Keďže tréning sme organizovali online, boli sme si vedomí, že nepokryjeme všetky tieto témy. Preto 
sme redefinovali svoje ciele a formulovali ich s ohľadom na špecifické kompetencie.
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KOMPETENCIE AKTÍVNEHO OBČIANSTVA
(TVORBA PROJEKTU)

Poznať nástroje na realizáciu analýzy potrieb a pochopiť jej dôležitosť pri tvorbe projektu.

Realizovať analýzu potrieb na vopred definovanej cieľovej skupine.

Poznať rôzne fázy tvorby projektu.

Vytvoriť hlavný zámer projektu a rozvinúť ho postupnými krokmi k samostatnému projektu.

Vytvoriť jednoduchý rámec projektového cyklu, podľa ktorého vznikne ucelený komunitný 
projekt.

aktivizácia ľudí z rôznych prostredí,

mentoring medzikultúrnych skupín a ich podpora pri komunitných projektoch,

poznať zásady udržateľného rozvoja,

zvýšiť líderské zručnosti,

zvýšiť interkultúrne kompetencie,

rozvíjať princípy aktívneho občianstva.

TRÉNING BUDOVANIA KAPACÍTV. 
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ZÁSADY UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

INKLUZÍVNE LÍDERSTVO A VLASTNÁ ÚLOHA V KOMUNITE

Pochopiť, že identity sa skladajú z rôznych vrstiev.

Aktívne identifikovať rôzne vrstvy, z ktorých sa skladajú identity a  reflektovať ich 
v komunitnej práci.

Uvedomiť si dôležitosť vlastnej identity pri práci s komunitami.

Uvedomiť si, čo sú ciele udržateľného rozvoja.

Akcentovať ciele udržateľného rozvoja pri navrhovaní komunitných projektov.

Okrem týchto cieľov sme jeden z dní využili na analýzu konkrétnych vzdelávacích potrieb účastníkov. 
Niektoré  z nich sme považovali za relevantné pre celkový cieľ školenia a rozhodli sme sa ich aspoň 
čiastočne pokryť počas paralelných workshopov, ktoré sa konali v piaty deň hlavného programu. 
Témami boli komunikácia v komunite, inkluzívne vedenie, online a offline nástroje pre komunitnú a 
vzdelávaciu prácu a časový manažment/prevencia vyhorenia.

Ako hlavnú inšpiráciu sme použili výstup, ktorý bol vyvinutý v rámci projektu – „Metodika mentoringu“. 
Postupne sme prechádzali od abstraktného ku konkrétnemu, cieľom bolo najskôr poskytnúť rámce, 
ktoré účastníci môžu neskôr použiť pri rozvíjaní vlastných nápadov na projekt.

Ponúkame program tréningu, ktorý môže slúžiť ako vzorový pri podobných tréningoch, ktoré sa 
zaoberajú zapojením sa do miestnych komunít.

AKO SME VYTVORILI PROGRAM

10.11. 
(Utorok)

16.11. 
(Pondelok)

17.11. 
(Utorok)

18.11. 
(Streda)

19.11. 
(Štvrtok)

20.11. 
(Piatok)

11:00
-

13:00

Príprava na 
program 
– výber 

obrázkov k 
predstaveniu

Domáca úloha 
– prístupy k 

analýze potrieb

Domáca úloha 
– projektový 
manažment, 
sociálna 
analýza a 

analýza potrieb

Skupinová 
práca na 

projektoch a 
konzultácie s 

trénermi

Skupinová 
práca na 
tvorbe 
nápadov 
projektu

16:00
-

19:30

Spoznávanie 
sa 

Reflexia 
pilotných 
projektov

Zisťovanie 
vzdelávacích 

potrieb

Úvod do 
programu

Identita a 
moja rola v 
komunite

Úvod do cieľov 
udržateľného 

rozvoja

Analýza 
potrieb 

a projektový 
manažment 

Udržateľné 
ciele v 

aktivitách

Od potrieb 
komunity ku 
konkrétnej 
predstave

Praktické 
workshopy

Tvorba 
projektu

Dôležité 
otázky

Plánovanie 
aktivít

Zhodnotenie
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Tréning nás zastihol v čase veľkej neistoty v dôsledku globálnej pandémie ochorenia COVID-19. 
Vzhľadom na obmedzenie cestovania a limity fyzických stretnutí sme sa rozhodli zorganizovať školenie 
online. Počas tohto procesu sme sa naučili veľa o tom, ako vytvoriť pútavú vzdelávaciu aktivitu bez 
toho, aby ste ako účastníci museli zdieľať rovnaké miesto konania, budovu, seminárnu miestnosť. Radi 
by sme sa s vami podelili o niektoré tipy pre prípad, že budete niekedy v úlohe trénera alebo facilitátora 
online vzdelávacej aktivity.

Z našich skúseností vieme, že minimálny počet trénerov/facilitátorov na online školenia sú 2, optimálny 
počet by bol 3. Vždy sa uistite, že si dôkladne rozdelíte úlohy v tíme. Identifikovali sme tri hlavné úlohy:

 
Zaistite, aby mal váš tím dostatok komunikačných kanálov. Často sa ocitnete v situácii, keď sa rýchlo 
potrebujete prispôsobiť novej situácii a prediskutovať zmenu plánov v dôsledku dynamických zmien 
skupín, časových obmedzení atď. Buďte pripravení na multitasking – počas zdieľania informácií 
zúčastneným sa od vás môže vyžadovať aj rýchla kontrola esemesky od vášho kolegu, ktorý by chcel 
stretnutie ukončiť do 5 minút. Sledujte tiež skupinovú dynamiku, zohľadnite energiu skupiny pri 
plánovaní prestávok, ktoré môžu nastať aj na vyriešenie technického problému.

Vždy všetko zhodnoťte. Nielen s účastníkmi, ale aj medzi členmi vášho tímu. Doprajte si spolu 30 – 60 
minút po každom ukončenom dni, aby ste si znova prešli deň podľa jednotlivých činností, navzájom si 
poskytli spätnú väzbu, a tak urobili ďalšie dni ešte lepšími.

Aby sa každý cítil príjemne, oznámte všeobecné pravidlá (alebo ich vytvorte spoločne so skupinou, ak 
na to máte čas). Okrem iného by mal každý prísť načas, pokiaľ je to možné, používať videokameru a v 
prípade, že nehovorí, byť v režime „mute“.

TIPY PRE TRÉNEROV

TÍM

PRAVIDLÁ

Tabuľka 1: Harmonogram programu

Po konzultácii s účastníkmi sme sa rozhodli pre školenie každý deň od 16.00 do 19.30, pretože to 
bolo vzhľadom na ich časové limity vhodnejšie. Na konci každého dňa sme viedli skupinové reflexie 
spôsobom, akým by sme to urobili v prípade „živého“ tréningu. Cieľom skupinovej reflexie bolo hovoriť 
o učení, zbierať očakávania a získať od účastníkov spätnú väzbu. Väčšinu dní sme rozdávali aj domáce 
úlohy, na ktorých sa účastníci mohli rozhodnúť pracovať počas nasledujúceho dňa, aby si upevnili 
naučené poznatky alebo sa pripravili na ďalšie stretnutie. Piaty deň boli účastníkom ponúkané 
konzultácie s tímom školiteľov pre prípad, že by potrebovali pomoc s nápadmi na projekt.

Líder dohliada na konkrétnu aktivitu. Pripravuje a dodáva obsah a má voči skupine vysokú 
mieru zodpovednosti. Predstavuje úlohy, sleduje postup a vedie reflexie.

Podporovateľ je tu na to, aby uľahčil úlohu lídrovi. Má všeobecnú predstavu o aktivite a 
môže ju spresniť v prípade, že by čokoľvek chýbalo. Podporovateľ tiež pozorne sleduje 
náladu skupiny a ak vidí, že vstup do procesu či diskusie od lídra nebol jasný, objasní 
ho. Podporovatelia počas aktivít sledujú skupinu spolu s lídrom a dohliadajú na poradie 
rečníkov.

Technik vie, kedy a ako rozdeliť účastníkov do skupín. Rýchlo sa postará o všetky technické 
problémy a pomáha účastníkom, ktorí by mohli mať prípadný problém s technológiami.



37

Pred začatím stretnutia či tréningu komunikujte s účastníkmi na dostatočnej úrovni. Poskytnite 
podrobné informácie o časovom rámci, preberaných témach, online nástroji, ktorý sa bude používať 
atď. Tiež umožnite technické stretnutie asi 30 minút pred začiatkom oficiálneho programu, aby sa 
účastníci, ktorí majú menej skúseností, mohli pripojiť a vyriešiť všetky potenciálne problémy aj s vašou 
podporou.

Trvanie programu je veľmi dôležité. Pri tomto tréningu sme sa rozhodli pre 3 hodiny moderovaného 
programu + 30-minútovú prestávku od 16.00 do 19.30. Rozhodli sme sa tak po konzultácii s väčšinou 
účastníkov a nájdení časového rámca, ktorý by vyhovoval každému. Rána boli venované individuálnej 
práci, ktorú si účastníci riadili sami – mohli ju tak prispôsobiť svojmu vlastnému časovému plánu či 
harmonogramu.

KOMUNIKÁCIA

TRVANIE

Uistite sa, že používate dostatok vizuálnych pomôcok. Pripravte si flipcharty, naskenujte ich a ukážte 
ich prostredníctvom zdieľanej obrazovky. Vytvárajte interaktívne dokumenty. Používajte videá. Vyhnite 
sa tomu, aby ste boli len hovoriacou hlavou.

Sú to maličkosti, ktoré robia našu prácu príjemnejšou. Čokoľvek – či je to očný kontakt, občasné úsmevy 
školiteľa, ktorý úlohu vyriešil, sála plná zmätených tvárí po neúspešnom vtipe alebo spontánny výbuch 
smiechu. Vďaka nim je kontakt s účastníkmi ešte osobnejší, môže veľmi pomôcť procesu učenia a 
nabiť nás energiou. Pri práci online môžete na väčšinu z nich zabudnúť. Jednoducho preto, že keď 
sa účastník pozerá na svoju obrazovku, mozog mu hovorí, že sa pozerá na obrazovku – nie na iného 
človeka. Väčšinu času uvidíte veľa tvárí, ktoré vyzerajú neutrálne. A to je úplne v poriadku. Svoju prácu 
robíte dobre (pravdepodobne), je to len tým, že ľudia sa často nepozerajú na obrazovku rovnakým 
spôsobom ako na iného človeka.

Pokúste sa vyhnúť teoretickým vstupom, ktoré sú dlhšie ako 15 minút. Ľudia by vás aj tak prestali 
počúvať. Skúste vyvážiť vstupy, individuálnu prácu a prácu v malých skupinách. Poskytnite prípadové 
štúdie a simulácie, na ktorých môžu účastníci pracovať. A uvedomte si, že aj keď sme prítomní na 
počítačoch, nie sme obmedzovaní digitálnymi nástrojmi. Povzbuďte napríklad účastníkov, aby si vzali 
papier a farbičky a vytvorili plagáty, ktoré mapujú ich komunity. Alebo im dajte úlohu nájsť doma vec, 
ktorá pre nich predstavuje rozvoj a potom o tom spoločne diskutujte v celej skupine.

Len málo vecí je pre účastníkov frustrujúcejších než tréner, ktorý zápasí s technológiami, ktoré plánuje 
v skupine použiť. Uistite sa, že ste si vedomí možností, ako aj obmedzení platforiem a softvéru, ktorý 
používate. Nájdite si čas na to, aby ste ich vopred vyskúšali so svojimi kolegami, alebo ak ste skúsenejší, 
poskytnite svojim kolegom bezpečný priestor na ich vyskúšanie a zistenie, ako fungujú.

VIZUÁLY

JE V PORIADKU NEZÍSKAŤ ŽIADNU REAKCIU

STRIEDAJTE AKTIVITY

SPOZNAJTE SVOJE NÁSTROJE
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Dávajte pozor na dynamiku a energiu skupiny. Nechcete predsa pracovať s unavenou a otrávenou 
skupinou. Niekedy možno budete musieť vyhlásiť skôr prestávku, najmä ak vidíte, že ľudia strácajú 
pozornosť. Prípadne dajte energizér na začiatku tréningu a po prestávke.

Aj keď nie je sama osebe aktivizačná, zistilo sa, že je vhodné pustiť hudbu (prostredníctvom možnosti 
zdieľaného zvuku) na konci každej prestávky. Účastníci budú vedieť, že sa končí prestávka a začnú sa 
objavovať na obrazovke, pokyvkávať hlavou do rytmu alebo sa dokonca začnú aj hýbať či tancovať.

Požiadajte všetkých, aby sa postavili a boli na vašej kamere dobre viditeľní. Budete počítať od 10 do 1 
a triasť časťami tela. 10-krát potraste pravou rukou, potom ľavou rukou, potom pravou a ľavou nohou. 
Po prvom cykle opakujte každú časť 9-krát až po 1, keď raz zatrasiete pravou rukou, raz ľavou rukou, 
raz pravou nohou a raz ľavou nohou.

Založený na práci s tým, ako vyzeráme na obrazovke. Účastníci sa dotýkajú strán okna kamery rukami, 
ako keby boli zatvorení v miestnosti a dotýkali sa stien. Zdvihnite ruky, aby ste „chytili wi-fi“. Presuňte 
hlavu blízko ku kamere, aby ste „skontrolovali, či funguje“. Bubnujte rukami na osobu pod vami na 
obrazovke. A kedykoľvek niekto povie „Zombie!“, skryte sa pred kamerou, aby vás zombie nevideli a 
nedostali.

Tréner zvolí farbu a povie: „Teraz sa dotknite zelenej farby.“ Každý sa rozhliadne po svojich izbách, 
nájde predmet so zodpovedajúcou farbou, dotkne sa ho a potom sa vráti na obrazovku. Posledná 
osoba si vyberie novú farbu. Okrem farieb môžete pracovať aj s materiálom, konkrétnymi položkami 
(„Každý si vezmite svoj obľúbený pohár a prineste ho“) alebo dokonca s niečím, čo súvisí s obsahom 
tréningu či školenia („Každý uchopí vec, ktorá pre vás predstavuje inklúziu“).

HLADINA ENERGIE

HUDBA

ROZCVIČKA

ONLINE PRIESTOR

DOTKNITE SA FARBY
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Dúfame, že vám táto príručka poskytla inšpiratívne nápady, ako začať, vytvoriť a uskutočniť komunitný 
projekt založený na potrebách konkrétnej komunity, ktorý bude zároveň udržateľný a relevantný na 
miestnej, lokálnej úrovni. Ak vás zaujíma činnosť zúčastnených organizácií, neváhajte sa s nimi spojiť 
pomocou nižšie uvedených kontaktov. Prajeme vám veľa energie a odvahy stať sa aktívnymi občanmi 
a zapojiť sa do aktivít vašej komunity s cieľom začať pozitívnu zmenu. Užite si tieto momenty!

ZÁVERVI. 
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