
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
 
pozýva na neformálne vzdelávanie v oblasti 

Projektový manažment 
v práci s mládežou 

modul I. 
 
26. – 28. máj 2017,  Donovaly 

 
 

Školitelia: Martin Horák, Dean Reš 
 
Prihlasovanie  
Na školenie je potrebné sa prihlásiť do 22. 5. 2017, 
do 12:00 prostredníctvom on-line formulára TU   
alebo skopírovaním nasledovného odkazu                        
do internetového prehliadača:  
https://goo.gl/forms/4fOT2wqfNobvL6We2 

Kontakt:  
PaedDr. Beata Bánhegyiová 
e-mail:   beata.banhegyiova@iuventa.sk 
mobil:   +421 908 678 812 
 
 
 
 
 

 

Ciele školenia 
 

Príprava na samostatné riadenie  projektov v oblasti práce 
s mládežou: 

 práca s projektovým tímom  

 práca s motiváciou a vplyv na projektové riadenie 

 poznanie verbálnej a neverbálnej komunikácie a jej 
efektívne využitie 

 využitie komunikačných nástrojov a stratégií 
v prospech riadenia projektu 

 schopnosť plánovať jednotlivé fázy projektu 

 pomenovanie a eliminovanie rizík 

 identifikácia a zapájanie všetkých zúčastnených strán  

 práca s neformálnym vzdelávaním   
 

 
Cieľová skupina 

 pracovníci s mládežou 

 mládežnícki vedúci 

 mladí vedúci 

 mládežnícki/mladí dobrovoľníci 

 zástupcovia samospráv 

 pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými 
skupinami mládeže  

 absolventi národných projektov KomPrax a Praktik 

 
 
Praktické informácie 
 

 Školenie sa uskutoční v Centre účelových 
zariadení, stredisko SMREKOVEC Donovaly,             
976 39 Donovaly 100.  

 Školenie začína je v piatok 26. 5. 2017 o 16:00 h. 
a  končí v nedeľu 28. 5. 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 účastník sa zúčastnil 
celého školenia (bez oneskorenia príchodu                    
na začiatok školenia a bez predčasného odchodu 
zo školenia). 

 
 

Odbor podpory práce s mládežou 
www.iuventa.sk 

 
 

 

Absolvent vzdelávaním nadobudne tieto kompetencie: 
 

 Má základné vedomosti o procesoch napätia a súdržnosti v 
projektovom tíme.  

 Má základné vedomosti z oblasti štruktúry tímu, práce s 
atmosférou, súťaživosťou, spoluprácou a z vedenia tímu.  

 Pozná základné princípy pozitívnej i negatívnej motivácie, 
sebamotivácie, a uvedomuje si ich vplyv v projektovom riadení. 

 Pozná princípy efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie 
pri riadení projektov.  

 Pozná a vie zvoliť vhodné komunikačné stratégie podľa potrieb a 
schopností cieľovej skupiny. Pozná pokročilé informačno-
komunikačné technológie, ktoré môže pri riadení projektov 
použiť. 

 Dokáže s podporou zadefinovať, popísať a naplánovať jednotlivé 
fázy projektového cyklu s ohľadom na potreby organizácie, 
potreby cieľovej skupiny a kritériá oprávnenosti vybranej 
dotačnej schémy. 

 Pozná proces pomenovania ohrození, určenia váhy rizík, 
pravdepodobnosti výskytu, dopadu na projekt a scenárov ich 
eliminácie.  

 S podporou vie identifikovať zúčastnené strany a zostaviť plán 
ich zapojenia do projektu.  

 Má skúsenosť s neformálnym vzdelávaním a uvedomuje si, že 
úspech riadenia projektu v práci s mládežou je založený na 
neformálnom vzdelávaní, ktoré má svoju štruktúru. 

https://goo.gl/forms/duc1fB0jqpRkFoeJ2
https://goo.gl/forms/4fOT2wqfNobvL6We2
mailto:beata.banhegyiova@iuventa.sk
http://www.iuventa.sk/

