
PROGRAM KONFERENCIE

Mladí spoločne VI

  8:00 -   9:00 Raňajky

  9:00 - 10:30 Takto žijeme, trápime aj tešíme sa: pohľad do vnútra našich organizácií a zrkadla našej motivácie

10:30 - 10:45 Coffee break

10:45 - 12:00 Čo robia úspešní manažéri ináč ako my? A čo keby sme porušili všetky pravidlá? 

  Inšpiratívne príklady zo Slovenska aj zahraničia ochutené dátami z Gallup inštitútu

12:00 - 13:00 Obed

14:30 - 14:45 Prestávka

16:00 - 16:30 Tajomstvo #45: Čo môžem urobiť ja ako líder?

16:30 - 18:00 V uliciach Košíc: prehliadka mesta

18:00 - 19:00 Večera

19:00 – 00:00  Teambulding

sobota 11/11/2017

  8:00 -   9:00  Raňajky

  9:00 - 10:00  Osobný plán a sila zvyku. Ako si navzájom vieme pomôcť? 

10:30 - 10:45  Coffee break

11:45 - 12:00  Inšpiratívne príklady, ktoré zmenili svet

12:00 - 13:00  Obed

13:00 – 14:00  Ukončenie konferencie, spoločná fotografia, odubytovanie účastníkov, odchod domov

nedeľa 12/11/2017

S LEKTORKOU ANNOU PODLESNOU

molody.Rusyny

Združenie vzniklo v roku 2007 a svojimi aktivitami sa snaží vzbudiť záujem o rusínsku kultúru u mladej generácie. V súčastnosti 

organizuje množstvo kultúrno-spoločenských podujatí, ako napríklad Rusínske zábavy, vatru, koncerty, športové turnaje, stret-

nutia mladých Rusínov a konferenciu Mladí spoločne. Pod záštitou združenia vznikol aj folklórny súbor Ruthenia a internetové 

rádio rusyn FM.

Lýdia Chovancová, Natália Špesová, Lucia Rosičová,  

Marek Čopjak

molody@rusyny.sk www.molody.rusyny.org

Organizujú
Mladá Rossija

Mládežnícka organizácia, ktorá dáva priestor na stretávanie sa rusky hovoriacej mládeže na Slovensku vznikla v roku 2010. 

Ruskú kultúru sa snažia prezentovať prostredníctvom diskusných a filmových klubov, organizujú tiež celoslovenské a medz-

inárodné podujatia, jednou z nich je aj konferencia Mladí spoločne. Pod záštitou združenia vzniklo aj mládežnícke divadlo “U 

Lukamorja”. 

Jozef Lettrich, Kristína Lettrichová Dašková mlada.rossija@gmail.com www.mlada.rossija.sk

11. - 12. 11. 2017

Lektorka

Anna má skúsenosti zo sveta biznisu aj neziskoviek. Pôsobila v PR agentúre, nadnárodnej 

korporácii, riadila vlastnú firmu a aktuálne pôsobí ako programová riaditeľka v jednej z na-

jväčších nadácií na Slovensku. 

Anna Podlesná


