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Tréningový kurz v poľskom meste Bytom úspešne absolvovaný 

 

Medzinárodné školenie v oblasti politiky mládeže 

Minulý týždeň (14. – 19.6.2021) strávila tucta zahraničných účastníkov v Bytome veľmi rušné obdobie. 

Zúčastnili sa projektu Erasmus + „With the eye of youth“ („Okom mládeže“), ktorý financovala 

Európska komisia. Vďaka zapojeniu zástupcov mimovládnych organizácií, miest a mládeže z Českej 

republiky, Slovinska, Poľska a Slovenska budú plody ich práce užitočným nástrojom pri tvorbe 

mládežníckych politík v ich mestách. Za Slovenskú republiku sa zúčastnili piati účastníci: Ing. Silvia 

Štefániková (KCVČ – RCM), Mgr. Katarína Cifríková  (CVČ Prievidza), Milan Stuhl (Mesto 

Trenčianske Teplice) a dvaja študenti z Obchodnej akadémie v Prievidzi – Petra Anna Krkošková a 

Marek Kurinec. 

Aký bol účel tohto školenia? 

Cieľom medzinárodného stretnutia bola popularizácia nástrojov neformálneho vzdelávania medzi 

pracovníkmi s mládežou a vytvorenie osvedčených postupov pri kontaktoch medzi mladými ľuďmi a 

mestami. Nakoľko sú mladí ľudia neoddeliteľnou súčasťou miest, mnohí sa domnievajú, že sú aj ich 

hnacou silou. Počas tohto školenia pracovali na metódach gamifikácie, ktoré budú v blízkej 

budúcnosti potrebovať pre tzv. mestskú hru. Veríme, že vďaka neformálnemu vzdelávaniu bude 

možné nadviazať dlhodobé vzťahy s partnerskými organizáciami, aby sa naskytla príležitosť na 

porovnanie vplyvu hlasu mládeže na príslušné orgány ich miest. 
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Networking 

Počas školenia sa uskutočnilo stretnutie zamerané na vytváranie sietí, ktoré bolo príležitosťou na 

výmenu skúseností v oblasti mládeže, politiky a vzdelávania v meste a budovania nových 

nadnárodných kontaktov. Tento nástroj sa čoraz viac využíva pri skupinovej práci. Podľa definície je 

networking proces výmeny informácií, zdrojov, vzájomnej podpory a príležitostí prostredníctvom 

prospešnej siete. Vďaka jeho aplikácii sa všetci účastníci cítia byť zapojení do záležitosti a 

kombináciou ich nápadov je možné vypracovať najlepšie akčné plány. Výsledkom tohto networkingu 

je spoločná infografika. 

 
Spoločne vytvorená infografika 

Výsledky a follow-up 

Výsledkom projektu boli vyššie spomenuté metódy hľadania hlasu mladých ľudí smerom k mestám, 

ako aj realizácia ich nápadov a potrieb. Počas školenia začali pracovať aj na mestskej hre plánovanej 

na júl v Bytome a partnerských mestách. Hra bude formou propagácie štyroch miest medzi mladými 

ľuďmi a formou medzikultúrneho vzdelávania. Touto formou chcú maximalizovať potenciál 

medzinárodných partnerstiev. Vďaka tomu bude ďalšia pridaná hodnota mestskej hry povzbudzovať 

mladých ľudí z partnerských miest k návšteve miest v Poľsku. Vo zvyšnom rozsahu bude mestská 
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hra interaktívnou formou hry, ktorej cieľom bude oboznámiť mladých ľudí s príležitosťami, ktoré 

ponúkajú ich mestá, a často predstavuje prvý krok k širšiemu zapojeniu do mestských záležitostí. 

Čas strávený v Bytome 

Účastníci projektu sa vďaka spoločným aktivitám veľmi rýchlo integrovali. Komunikačných jazykom 

bola navyše angličtina, ktorá zabezpečovala voľný tok informácií a stabilnú komunikáciu medzi 

mladými ľuďmi. Počas vykonávaných aktivít pracovali v Lokale, v mieste vytvorenom pre tieto aktivity. 

Navštívili aj Úrad mesta Bytom. Mládež mala možnosť stretnúť zástupcu primátora mesta Bytom, 

pána Mariusza Frasa, mestskú radu mládeže Bytom, radu mládeže Piekary Śląskie a navštíviť 

novovybudované klzisko. 

 
Stretnutie so zástupcom primátora mesta Bytom 

 
 


