IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže
pozýva na neformálne vzdelávanie v
oblasti
Vzdelávaci ́ program v dvoch moduloch pripravuje absolventov na
samostatné riadenie projektov v prostredi ́ neformálneho
vzdelávania v práci s mládežou. Okrem technických (projektová
logika, riadenie rizi ́k, vztǎ hy so záujmovými skupinami,
manažment zmien, meranie výkonnosti projektu, IT
kolaborati ́vne nástroje), a sociálnych aspektov manažmentu
(vedenie a motivácia ti ́mov, komunikácia, vyjednávanie a
leadership) sa zameriava na individuálne potreby úcǎ stni ́kov a na
reflexiu ich skúsenosti ́. Praktické časti zohľadň ujú aktuálne
podmienky v Slovenskej republike, najmä požiadavky na projekt
kladené v Programoch pre mládež 2014-2020 a kľúcǒ vých akciách
programu EÚ Erasmus+, ako aj vybrané otázky právnych
záležitosti ́, úcť ovni ́ctva a finančného riadenia.
Modul slúzǐ ako inkubátor nápadov pre následné predloženie
projektových zámerov v dotačných schémach administrovaných
organizáciou IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
Kontakt:
PaedDr. Beata Bánhegyiová
e-mail: beata.banhegyiova@iuventa.sk
mobil: +421 908 678 812
Ak ste sa ešte stále nerozhodli, toto je profil absolventa
školenia:
 Má pokročilú skúsenosť s neformálnym vzdelávani ́m a
uvedomuje si, že úspech riadenia projektu v práci s
mládežou je založený na neformálnom vzdelávani ́, ktoré
má svoju štruktúru.
 Dokázě určiť požiadavky cieľovej skupiny v procese
consultingu a tie zohľadniť pri pri ́prave projektového
zámeru.
 Dokázě identifikovať konflikt a pozná 1 nástroj alebo
stratégiu na riešenie konfliktov.
 Pozná inovati ́vne metódy ši ́renia a využitia výsledkov
projektu.
 Rozlišuje výsledky a výstupy projektu a dokázě použiť
SMART formulácie cieľov.
 Uvedomuje si nevyhnutnosť adaptability projektových
plánov v agilnom projektovom prostredi ́ a dokázě použiť
1 techniku prioritizácie úloh.
 Má základnú skúsenosť s podporou kvality projektov cez
stanovenie vhodných indikátorov, spô sobov overenia,
predpokladov, systému priebežného hodnotenia a
spätnej väzby.
 Pozná základné možnosti spolufinancovania projektu a
fundraisingové stratégie.
 Diferencuje členov projektového ti ́mu a vie zvoliť
pridelenie úloh s ohľadom na preferované ti ́mové roly.
 Venuje pozornosť spravodlivosti odmeň ovania a princi ṕ u
rovnakého zaobchádzania.
 Uvedomuje si význam reportingu a pozná základy
právneho rámca v práci s mládežou a v projektovom
financovani ́.

Projektový
manažment v práci
s mládežou
modul II.
23. – 25. jún 2017, Krupina
Tepličky
Školitelia: Martina Vicianová, Dean Reš
Prihlasovanie:
Na školenie je potrebné sa prihlásiť do 19. 6. 2017,
do 12:00 prostredníctvom on-line formulára TU
alebo skopírovaním nasledovného odkazu
do internetového prehliadača:
https://goo.gl/forms/Vj3MnzTz9HNeK49g1
Cieľová skupina
 pracovníci s mládežou
 mládežnícki vedúci (18+)
 mládežnícki/mladí dobrovoľníci (18+)
 zástupcovia samospráv
 pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými
skupinami mládeže
 absolventi národných projektov KomPrax a Praktik
(18+)Vyžaduje sa minimálne jedna skúsenosťou s
riadením jednoduchého projektu alebo absolvovanie
predchádzajúceho vzdelávacieho modulu I. Miesta na
školenie budú prioritne poskytnuté absolventom
prvého vzdelávacieho modulu z termínu 26.28.5.2017.
Praktické informácie
 Školenie sa uskutoční v Centre účelových
zariadení, stredisko Krupina Tepličky
 GPS : N: 48°21´´53.69´´ E: 19°04´43.72´´
 Školenie začína v piatok 23. 6. 2017 o 16:00 h.
a končí v nedeľu 25. 6. 2017 o 14:00 h.
 Účasť na školení je bezplatná.
 Účastníci majú zabezpečené ubytovanie a stravu
počas celej dĺžky trvania školenia.
 Ubytovanie je možné len v dvojlôžkových izbách.
 Organizátor neprepláca účastníkom školenia
cestovné spojené s dopravou do / z miesta
školenia.
 Organizátor vyžaduje, aby sa účastník zúčastnil
celého školenia (bez oneskorenia príchodu
na začiatok školenia a bez predčasného odchodu
zo školenia).
Odbor podpory práce s mládežou
www.iuventa.sk

