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Prihlasovanie na medzinárodné projekty je spustené 

 

 

Keďže sa konečne uvoľnili protipandemické opatrenia, zareagovali sme ponukou 

medzinárodných projektov, ktoré samozrejme organizujeme za prísnych 

bezpečnostných opatrení a so zmenou až tak, aby sme vytvorili priestor na rozvoj 

kompetencií našich mladých ľudí, ale zároveň znížili riziko možného ohrozenia na čo 

najmenšie.  

 
Takže čo sme pre Vás pripravili:  
 

1. WITH THE EYE OF YOUTH – medzinárodný projekt mládežníckej výmeny, 

ktorý sa bude realizovať v meste BYTOM v Poľsku od 26.7. – 4.8.2021 za 

účasti mladých v odporúčanom (možné zmeny) veku 18 – 26 rokov zo 4 

krajín. 8 dňová mládežnícka výmena bude zameraná na gamifikáciu, grafickú 

facilitáciu, prípravu hier a herných prvkov do rôznych aktivít mladých ľudí, čo 

si účastníci vyskúšajú priamo na projekte. Projektovým jazykom bude 

angličtina, ale nakoľko sú zapojené slovanské krajiny, nie je problém využiť 

aj materinský jazyk. Viac informácií nájdete v prílohe alebo na tomto 

linku WITH THE EYE OF YOUTH.  

2. SPACE 2 – projekt z našej dielne je určený pre zástupcov žiackych školských 

rád, mládežníckych parlamentov vo veku 16 – 18 rokov. Konať sa bude v 

https://drive.google.com/file/d/1mc-_4rAJ0Dwb8jdO_euLGZcqT_oq8k3B/view?usp=sharing
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krásnom prostredí nového Braneckého penziónu v 

Trenčíne od 27.8. – 4.9.2021. Hlavným cieľom je porovnať si skúsenosti 

žiackych školských rád, mládežníckych parlamentov, ako fungujú v 

jednotlivých krajinách, ako motivujú mladých ľudí k zapájaniu sa aktivít 

podporujúcich demokraciu, aké máme rozdiely v legislatíve jednotlivých 

krajín, ale aj ako prekonávajú prekážky, alebo vyjednávajú na 

samospráve...Projektovým jazykom bude angličtina, ale nakoľko sú zapojené 

slovanské krajiny, nie je problém využiť aj materinský jazyk. Viac informácií 

nájdete v prílohe alebo na tomto linku SPACE 2 

3. ŠKOLA DEMOKRACIE 3 – Regionálne centrum mládeže pripravilo aj projekt 

pre zástupcov žiackych školských rád základných škôl vo veku od 13 – 16 

rokov. Konať sa bude od 27.9. – 3.10.2021 taktiež v Trenčíne. Je zameraný 

na rozvoj kompetencií žiackych školských rád základných škôl z Čiech a 

Slovenska. Viac informácií nájdete v prílohe alebo na tomto linku ŠKOLA 

DEMOKRACIE 3.  

 

Prihlásiť svojich záujemcov alebo aj seba v prípade záujmu (hľadáme aj lídrov) 

môžete na tomto linku: PRIHLÁSENIE NA PROJEKTY 

Veríme, že využijete naše ponuky a tešíme sa na spoluprácu! 
 
 

Tím KCVČ – RCM  

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eLHGtlmGIuXWdZTAVm-x9FJte9vlvXWz
https://drive.google.com/file/d/1UIEnvt1X54DBvnqnvNUM9PJpuKp0vUjp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UIEnvt1X54DBvnqnvNUM9PJpuKp0vUjp/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH2PVFlwGg-2-YCT0tiZPBUg9e6kYDxcTrx8LRR3HduC4q6Q/viewform

