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Sprevádzame mladých ľudí Z bodu A DO bodu BE.

ZADOBE TEAM 2015
O nás
Naše občianske združenie vzniklo, lebo v okolí vnímame
viaceré problémy, ktoré trápia mladých ľudí - to je pre nás
bod A (nezáujem o reálne dianie, ľahostajnosť,
materializmus, nezdravý životný štýl, minimálna
samostatnosť, problémy nájsť životné smerovanie a
kariéru...).
Náš bod B je uvedomelý mladý človek s potrebnými
zručnosťami, ktorý sa vie samostatne rozhodovať na
základe spoločenských hodnôt.
Našou víziou je sieť uvedomelých mladých ľudí, ktorí sa
rozvíjajú a osobnostne rastú, ktorým nie je ľahostajné
verejné dianie a ktorí vedú vyvážený pracovný a osobný
život.
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Zakladatelia
Radoslav Hruška
podnikateľ a akreditovaný školiteľ v
témach drogová závislosť, holokaust,
sexuálna výchova. Otec štyroch detí,
ktoré vychováva nie tak celkom tradične.

Mária Murray Svidroňová
vysokoškolská učiteľka a školiteľka tzv.
mäkkých zručností ako komunikačné a
prezentačné zručnosti, tímová práca,
sebamanažment, projektový manažment,
riešenie konfliktov.

Späť na začiatok
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ZADOBE DOBROVOĽNÍCI 2015
Dobrovoľníci
Pavol Habánek
študent ekonomiky verejného sektora na
EF UMB, aktívny dobrovoľník. V
ZADOBE pôsobil na pozícií event
manažér, správca webu a facebooku.

Zuzana Sojaková
doktorandka na EF UMB. V ZADOBE na
pozícií grant writer. Vyhľadáva granty a
následne pripravuje žiadosti o finančné
prostriedky.

Dávid Ragač
študent ekonomiky verejného sektora na
EF UMB, aktívny dobrovoľník. V
ZADOBE pôsobil na pozícií event
manažér, grafické práce.

Marek Mišutka
študent financií, bankovníctva a
investovania na EF UMB. V ZADOBE na
pozícií grant writer a od roku 2016 aj ako
lektor Školy rodinných financií.
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Networking - utvárame sieť medzi
odborníkmi a mladými ľuďmi, ako aj
medzi mladými ľuďmi navzájom

Participácia – chceme sa zúčastňovať
na dianí okolo seba, sme ochotní
spolupracovať na dobrých veciach

Akceptácia a rešpekt – akceptujeme
inakosť, rešpektujeme názory a
rozhodnutia každého jednotlivca

ZADOBE aktivity 2015

Projekty
Uvedomelá mládež
Hlavným zámerom projektu „Uvedomelá mládež“ je budovať postoje mladých ľudí v oblasti rasizmu, extrémizmu,
holokaustu, prejavov nenávisti a zvyšovať ich zručnosti na zapájanie sa do aktívneho občianstva, aby získané postoje
aktívne šírili. Projekt sa tematicky venuje boju proti rasizmu, extrémizmu a hate-speech, ako aj rozvoju zručností
mladých ľudí, aby dokázali vystupovať ako aktívni občania. Na viac ako 100 akciách a aktivitách sa zúčastní zhruba
2000 študentov základných, stredných a vysokých škôl v Banskobystrickom kraji. Ide o rôzne prednášky, semináre a
diskusie, ako aj o aktivity, pri ktorých mladí budú pôsobiť na verejnosť. Aktivity sú organizované buď na vybraných
základných a stredných školách, kde sú určené len daným žiakom a študentom, alebo na Ekonomickej fakulte UMB
v Banskej Bystrici, kde sú otvorené širokej verejnosti. Výstupy projektu.
Projekt je podporený z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 –
2014, v rámci programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom
- Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.
Dá sa aj z mála šetriť?
V projekte „Dá sa aj z mála šetriť?“ sme sa zamerali na dve komunity:
• odchovanci detských domov, ktorí nemajú dostatočné vedomosti a zručnosti, aby sa dokázali zaradiť do bežného
života a fungovania spoločnosti. Nemajú pozitívne vzory z rodiny/okolia, skôr podľahnú negatívnemu vplyvu, veľa
vecí dostanú zadarmo a nepoznajú potom ich hodnotu, ani hodnotu peňazí, častokrát necítia potrebu šetriť.
• mladí ľudia vo veku 15 – 25 rokov (žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl), ktorí po absolvovaní štúdia tvoria
veľké percento nezamestnaných a ich finančná gramotnosť je možno kvôli nesprávnym vzorom v rodine a nesprávne
nastaveným učebným osnovám v školách, pomerne nízka. Vnímame teda prepojenie finančnej gramotnosti
a uplatnenia sa na trhu práce a chceme tieto oblasti zámerne prepájať.
Obom cieľovým skupinám chceme ukázať, že aj z mála sa dá šetriť, ak máme motiváciu, vieme si viesť rozpočet a
vieme si zabezpečiť zdroje príjmu. Projekt je podoprený Nadáciou pre deti Slovenska a firmou Provident v rámci Školy
rodinných financií. Výstupy projektu.
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UVEDOMELÁ MLÁDEŽ
Výstupy projektu
Projekt trvá od mája 2014 a bude prebiehať až do januára 2016. Zatiaľ boli zrealizované nasledovné aktivity:
Podujatia na základných a stredných školách v BBSK
V rámci projektu navštevujeme základné a stredné školy v Banskobystrickom a Žilinskom kraji, kde so žiakmi diskutujeme
na témy ako predsudky a stereotypy, rasizmus a diskriminácia, Holokaust či drogové závislosti. Tieto prednášky a
workshopy sú určené len vybraným školám, do projektu sa zapojili viaceré školy v Lučenci, Zvolene, Bzovíku, Banskej
Bystrici, Tisovci, Žiline a Turčianskych Tepliciach.
Podujatia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v klube Menora vo Zvolene
Podujatia majú rôznu formu, či už ide o prednášky, tréningy alebo workshopy, zdôrazňovaný je v nich prvok neformálneho
vzdelávania. Podujatia sú určené mladým ľuďom od 14 do 30 rokov. Zúčastňujú sa ich ako vysokoškoláci, tak aj
stredoškoláci, ktorí sa chcú rozvíjať a budovať svoju hodnotu. V rámci podujatia je vytvorený aj priestor na networking, kde
sa majú možnosť spoznávať navzájom, ale tiež diskutovať s hosťom, ktorý danú tému prednášal.
V roku 2015 bolo realizovaných 40 stretnutí. Prehľad tém.
Okrem týchto podujatí organizujeme aj moderované diskusie v aule Rotunde, kde pozývame hostí, ktorí už niečo v živote
dosiahli a môžu byť pre mladých ľudí inšpiráciou. Zoznam hostí.
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Aktivity

Prehľad tém
Nenávistné prejavy
Interkultúrne učenie
Úspech a kariéra (a hodnoty)
Tímová práca
Motivácia
Deň príležitostí
Pravidlá kladenia otázok
Sebamanažment
Projektový manažment
Životné hodnoty a peniaze
Šikana
Predsudky a stereotypy
Muži verzus ženy
Drogová závislosť
Môj príbeh?
Holokaust
7 rokov v zajatí heroínu
Interkultúrne učenie – Zvolen
Letná škola úspechu
Životné hodnoty a peniaze - Zvolen
Môj príbeh? II
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Prezentačné zručnosti
Komunikáciou dopredu
Nedá sa nekomunikovať - ZV
Motivácia - ZV
Muži verzus ženy - ZV
Priority života - ZV
Problém je príležitosť
Cesta cez korporáciu, neziskovku, freelancing
k vlastnému podnikaniu
Multikultúrny dom - ZV
Riziká nenávistného vyjadrovania na
internete
Úspech a kariéra (a hodnoty) - ZV
Sebamanažment
Multikultúrny dom - BB
Čertovo kolo
Priority života
Vedenie vzorom
Čas na akciu
Problém je príležitosť - ZV
Čo mi dal rok so ZADOBE?
Späť na začiatok
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Aktivity
Zoznam hostí
Hostia, ktorí už niečo v živote dosiahli – či už ako podnikatelia, politici, manažéri alebo osobnosti, ktoré sa nevzdali a
bojovali za svoj životný sen, môžu byť pre mladých ľudí vhodnou inšpiráciou. Moderované diskusie tiež zaznamenávame
na video, vybrané nahrávky sú dostupné po kliknutí na meno hosťa.
V roku 2015 naše pozvanie prijali títo hostia:

Peter Krištofovič – podnikateľ stojí na čele spoločnosti Salve Finance, viacerých firiem a spoločností, ktoré vybudoval.
Bohuslav Švihra – Špeciálny mentálny kouč a odborník na neurolingvistické programovanie
Ivo Samson a Reza Qualam Hadz Sicani – bezpečnostný analytik SR a Iránsky utečenec
Jan Mühlfeit – český manažer, globálny stratég, kouč a mentor. 22 rokov pôsobil v Microsofte.
Jozef Záhradníček – špecialista IT bezpečnosti Slovenskej pošty
Jozef Škarda - Lekár na Ústavu diagnostické a molekulární patologie LF UPOL a FN Olomouc – doktor medicíny s
druhou atestáciou
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DÁ SA AJ Z MÁLA ŠETRIŤ?
Výstupy projektu
Projekt trval od februára do novembra 2015, dokopy sa ho zúčastnilo 55 mladých ľudí z oboch cieľových skupín.
V prvej cieľovej skupine boli odchovankyne detských domov, ktoré toho času žijú v útulku. Žiaľ nemajú dostatočné
vedomosti a zručnosti, aby sa dokázali zaradiť do bežného života a fungovania spoločnosti. Nemajú pozitívne vzory z
rodiny/okolia, skôr podľahnú negatívnemu vplyvu, veľa vecí dostanú zadarmo a nepoznajú potom ich hodnotu, častokrát
necítia potrebu šetriť, čo sa podarilo projektom odstrániť len čiastočne. Účastníčky sú demotivované, lebo naozaj dostávajú
veľa vecí zdarma, platia si len ubytovanie a stravu, prípadne mobil a nevedia tak celkom pochopiť bežné fungovanie a
platenie účtov. Druhý fakt je, že pri hľadaní práce sú často diskriminované kvôli rómskemu pôvodu, seminár zameraný na
prípravu CV ich síce motivoval, aby upravili svoje životopisy, ale len jedna z piatich účastníčok sa rozhodla aj aktívne prácu
hľadať a doteraz sa jej nepodarilo nájsť si zamestnanie, len príležitostné brigády.
Druhou skupinou boli mladí ľudia vo veku 15 – 25 rokov, ktorí po absolvovaní štúdia tvoria veľké percento nezamestnaných
a ich finančná gramotnosť je pomerne málo rozvinutá. V rámci seminárov pochopili význam vedenia osobného rozpočtu,
ktorý im pomohol odhaliť slabiny ich hospodárenia. U väčšiny sa ukázalo, že na „drobné“ položky vynakladajú pomerne
veľa financií a pri tom nemali ten pocit, že by veľa míňali, no v súčte to boli za sledované obdobie zaujímavé sumy. Veľkým
prínosom bolo ukázať mladým, ako možno objaviť podnikateľský nápad na poskytovanie služby, po ktorej by bol dopyt a
relatívne finančne nenáročne zostaviť prototyp na otestovanie životaschopnosti ich nápadu. Rozvíjalo sa tak podnikateľské
zmýšľanie mladých a veríme, že pochopili kľúčovú myšlienku – nečakaj, že ťa niekto zamestná, zamestnaj sa sám, začni
podnikať 
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Partneri a podporovatelia

Jaroslav Kříž - PROFIT

ĎAKUJEME
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