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1. Úvod 
 
 
 
 

 

Mladí ľudia predstavujú budúcnosť členských štátov EÚ, a preto je nevyhnutné 

investovať do ich rozvoja a vzdelávania. Podľa správy EÚ o mládeži by súčasné 

generácie mladých ľudí mali mať možnosť vyrastať v inkluzívnych a pluralitných 

spoločenstvách postavených na európskych demokratických hodnotách, právnych 

normách a základných ľudských právach. Práva, ako sú vzdelávanie, spoluúčasť 

mládeže a medzináboženský a medzikultúrny dialóg, zohrávajú kľúčovú úlohu pri 

predchádzaní radikalizácie prostredníctvom presadzovania spoločných európskych 

hodnôt, podpory sociálneho začlenenia a posilňovania vzájomného porozumenia a 

tolerancie (Európska komisia, 2015). 

Z výskumu vyplýva, že veľa iniciatív v oblasti rozmanitosti a inklúzie sa do jedného 

či dvoch rokov ukážu byť neúčinnými alebo zlyhajú, pretože často používajú 

zastarané techniky a metódy na zapojenie publika (Glen Llopis, The innovation 

mentality, 2017). Podľa Wedell-Wedellsborga (Harvard Business Review, 2017) je 

potrebné k tomuto problému zaujať iný postoj. Práve preto vznikol projekt Youth 

Connections, ktorý rozvíja inovatívne prístupy k multikulturalite s cieľom pozitívne 

ovplyvniť spoločnosť. 

Dvojročný medzinárodný projekt Youth Connection, na ktorom spolupracovalo šesť 

európskych krajín (Spojené kráľovstvo, Taliansko, Litva, Francúzsko, Portugalsko a 

Slovensko) sa zrodil s cieľom vytvoriť spojenie medzi európskou mládežou, 

migrantmi, utečencami a žiadateľmi o azyl. Projekt prispel k podpore rovnejších, 

inkluzívnejších a medzikultúrnych spoločenstiev mládeže prostredníctvom nových 

metodík práce s mládežou a nadnárodných iniciatív. Realizované aktivity sa snažili 

priniesť inovatívne a efektívne prístupy k práci s mládežou v rámci multikultúrnych 

komunít, spojiť cieľové skupiny s cieľom vytvoriť pocit spolupatričnosti a zároveň 

povzbudiť mladé multikultúrne komunity, aby sa stali aktérmi spoločenských zmien 

prostredníctvom miestnych iniciatív. 
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Táto príručka je výsledkom dvojročných skúseností a predstavuje praktický manuál 

pre pracovníkov s mládežou a európske zainteresované strany na zabezpečenie 

kvalitnej práce s mládežou zameranej na podporu spolupráce medzi európskou 

mládežou, migrantmi, utečencami a žiadateľmi o azyl. O zozbieranie informácií a 

uskutočnenie opísaných aktivít sa zaslúžilo týchto šesť partnerských krajín: 

Merseyside Expanding Horizons Limited, Promimpresa, Active Youth Association, 

Agis, Note et Innove, Aproximar - Cooperativa de Solidariedade Social a ICEP zo 

Spojeného kráľovstva, Talianska, Litvy, Francúzska, Portugalska a Slovenska.  

 

Táto príručka ponúka užitočné teoretické základy a praktické rady, ktoré môžu 

používatelia využiť vo svojej každodennej pracovnej praxi s mládežou na podporu 

multikulturalizmu a sociálneho začlenenia (usmernenia k workshopom, moduly 

odbornej prípravy, online podujatia, kampaň na sociálnych médiách), ako aj 

digitálnej gramotnosti mládeže (tvorba návodov). 
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2. Usmernenia k 

workshopom 
 
 
 

Cieľom týchto usmernení je poskytnúť pracovníkom s mládežou teoretický 

rámec na mládežnícke témy a rozprávanie príbehov, ako aj návod, ako krok za 

krokom realizovať multikultúrne aktivity. Tieto usmernenia sú univerzálnym 

nástrojom, ktorý môžu pracovníci s mládežou prispôsobiť svojim špecifickým 

potrebám a workshopu, ktorý chcú zorganizovať. 

 

Hlavným cieľom týchto aktivít je položiť základy pre silné prepojenie medzi 

mladými Európanmi a ľuďmi pochádzajúcimi z iných krajín a z rôznych 

prostredí, či už ide o profesionálov, dobrovoľníkov alebo študentov. 

 

0. Hlavné ciele 
Nasledujúce aktivity sú zamerané na propagáciu rozmanitosti, sociálneho 

začlenenia a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a dodržiavania ľudských, 

sociálnych a hospodárskych práv medzi mladými ľuďmi. Okrem toho je ich 

cieľom aj poskytnutie podpory pracovníkom s mládežou, najmä tým, ktorí 

pracujú v komunitách s vysokou hustotou prisťahovalcov, migrantov a 

žiadateľov o azyl. 

 

 

1. Spoločné kreslenie príbehov 
Workshop je zameraný na spoznávanie mladých ľudí- kto sú, aké sú ich hodnoty, 

ako sa cítia. Presnejšie povedané, mladí ľudia sú vyzvaní, aby sa podelili o 

určité skúsenosti zo svojho života, vďaka čomu sa môžu ľahšie porovnať s 

ostatnými účastníkmi a vytvoriť si väzby. Každý účastník dostane výkres. Keď 

moderátori položia otázku, účastníci nakreslia, alebo napíšu odpoveď. Na 

vyjadrenie svojich pocitov môžu tiež použiť farby. 

 

Odporúčame venovať každej otázke maximálne 5 minút. Účastníci by sa potom 

mali presunúť k výkresu suseda po ľavej strane a na nový výkres nakresliť ďalšiu 

odpoveď.

Youth Connections 
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Podnety na otázky: 

a) Ktorá farba vyjadruje moju aktuálnu náladu? 

b) Ktoré zviera ma najlepšie vystihuje? 

c) Čo mi ako prvé napadne, keď si spomeniem na krajinu, z ktorej pochádzam (vlajka, 

tvar, počasie...)? 

d) Mám priateľa, ktorého považujem za člena svojej rodiny? 

e) Aký je najdôležitejší cieľ môjho života? 

f) Čo je mojou najvyššou hodnotou? 

g) Cítim, že som sa zmenil/a v porovnaní s obdobím pred 5 rokmi? 

 

Na konci aktivity budú mať mladí ľudia pred sebou kresby, ktoré vyrozprávajú príbeh. 

Nebude to ale len príbeh jedného človeka, ale príbehy založené na rôznych životných 

skúsenostiach celej skupiny. 

 

Takáto aktivita môže mladých viesť k intenzívnemu zamysleniu sa nad svojím doterajším 

životom a uvedomeniu si, že všetci môžu mať spoločný príbeh, čo by mohlo zvýšiť pocit 

vzájomného porozumenia, ktorý je v heterogénnej skupine nevyhnutný. 

 

2. “"Kardiogram" (1h30) 
Pracovníci s mládežou účastníkom ukážu inšpiratívny príbeh (5 minútové video) a spýtajú 

sa ich nasledujúce otázky: 

 

● Akým spôsobom bola táto osoba znevýhodnená? 

● Ktorý moment bol pre neho/ňu najpodstatnejší? 

● V čom spočívajú jeho/jej problémy? 

● Aké z toho plynie ponaučenie?

2. Usmernenia k workshopom 
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(Odpovede zaznamenajte na tabuľu ako krivku). 

 

V tomto bode by sa mladí mali zamyslieť nad niektorými zásadnými obdobiami alebo 

udalosťami svojho doterajšieho života, napríklad nad nasledovným: 

 

● Nad niekým, koho počas svojho života stretli 

● Šťastným obdobím svojho života 

● Zložením/nezložením dôležitej skúšky 

● Utrpenou zlomeninou kosti 

Na túto aktivitu budú účastníci potrebovať hárok papiera, na ktorý nakreslia čiaru podobnú 

tej, ktorá znázorňuje tlkot srdca: 

 

 

Horné vrcholy by mali zodpovedať dobrým/pozitívnym spomienkam, zatiaľ čo tie dolné 

menej dobrým zážitkom.  

Na vrcholy môžu mladí nakresliť symboly znázorňujúce dané momenty. 

Požiadajte účastníkov, aby vytvorili dvojice a podelili sa o svoj kardiogram s kolegom. 

Poslucháč by mal klásť otázky a robiť si poznámky. 

Po uplynutí časového limitu požiadajte dvojice, ktoré by sa chceli podeliť o to, o čom sa 

rozprávali, aby tak urobili formou príbehu. (Dvojice si môžu vybrať, či vyrozprávajú len 

jeden z príbehov alebo oba - môžu využiť svoju fantáziu a pokúsiť sa príbehy spojiť, alebo 

môžu spoločne vyrozprávať len jeden z príbehov - participatívne rozprávanie príbehov) -

Poslucháči môžu klásť otázky a zapájať sa. 

 

3. Brainstorming "Ako sa vidíme navzájom" 
Cieľom tejto aktivity je brainstorming, ktorý má podnietiť diskusiu o tom, ako sa navzájom 

vnímame. 

Diskusiu by mali viesť pracovníci s mládežou a mala by sa týkať nasledujúcich bodov: 

● Čo si myslíte, že médiá chcú, aby si ľudia mysleli o migrantoch? 

● Boli ste niekedy obeťou predsudkov? 

● Skúsili ste sa niekedy vžiť do kože niekoho, kto má úplne iný život ako vy? Aké sú vaše 
dojmy? 

● Koľko toho viete o kultúre svojej krajiny?
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1. Usmernenia k workshopom 
 
 
 
 
 

 

● Počúvate radšej umelcov a skupiny zo svojej krajiny alebo z iných krajín? 

● Napadlo vám niekedy, že by ste sa mohli stať obeťou diskriminácie kvôli vášmu 

susedovi? 

● Boli ste niekedy svedkami rasovej diskriminácie niekoho, koho poznáte, alebo niekoho 

z vašich blízkych? Čo si o tom myslíte? 

● Pristihnete sa niekedy pri tom, že máte predsudky? 

● Myslíte si že sa médiá vo všeobecnosti snažia vytvárať negatívne alebo pozitívne 

dojmy? 

● Myslíte si, že žijeme v ústretovej spoločnosti? 

● Aké kroky by podľa vás mala spoločnosť podniknúť na zlepšenie sociálneho začlenenia 

mládeže? 

Rozmiestnite stoličky tak, aby ste vytvorili kruh a umiestnite uprostred misku s 

uvedenými otázkami. Účastníci si po jednom vylosujú jednu z otázok a nahlas ju 

prečítajú. Diskusia by mala prebiehať na základe vylosovaných otázok. 

Na konci tejto aktivity si pracovníci s mládežou zapíšu slová, ktoré účastníci používali 

najčastejšie, a neskôr ich použijú počas fázy fokusovej skupiny. Tieto kľúčové slová 

sa budú označovať ako "témy". 

 

4. Tvorcovia príbehov 
Do tohto workshopu odporúčame zapojiť multikultúrne skupiny a postupovať podľa 
nasledujúcich krokov: 

 

1. Definujte rozprávanie príbehov: čo to je/ prvky/ atď. 

2. Vytvorte malé pracovné skupiny - je možné pracovať aj individuálne. 

3. Požiadajte účastníkov, aby zozbierali výkresy z predchádzajúcich aktivít a v súvislosti s 
diskusiou z poslednej aktivity by každá skupina mala vytvoriť spoločný príbeh. 

Vyrozprávaný príbeh by mal mať nasledujúcu štruktúru: 

  

"Rozprávanie príbehov možno definovať ako spôsob zdieľania myšlienok hodnôt a postupov 
a učenia sa. Pre rozprávača príbehu je to moment, v ktorom si spomína na osobnú 
skúsenosť a zdieľa ju, a pre poslucháčov je to spôsob, ako nájsť spoločné body medzi sebou 
a rozprávačom príbehu a nadviazať s ním vzťah. Prostredníctvom rozprávania príbehov 
môžu mladí ľudia nájsť spoločný bod a uvedomiť si význam svojich skúseností. 

(Uveďte príklad jednoduchého príbehu) Rozprávanie príbehu sa prirovnáva k výstupu na 
horu: 

Úpätie hory (základný tábor) je začiatok príbehu, výstup na horu sa prirovnáva k 
prekážkam, ktorým musí hlavná postava čeliť, vrchol je vyvrcholenie, najvzrušujúcejšia 
časť príbehu, zostup je všetko, čo sa odohráva na ceste na koniec príbehu, a napokon nový 
základný tábor je nová situácia, koniec príbehu, v ktorom je niečo iné alebo sme sa 
dozvedeli niečo nové v porovnaní so začiatkom. 

 

Prínosom rozprávania príbehov je to, že ide o spôsob, ako zdieľať a spracovať vlastné 
skúsenosti a zároveň spoločne rásť.  
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Poukážte na rozdiel medzi rozprávaním príbehov a akčným výskumom a na to, že tento 
projekt by sa mal zamerať na rozprávanie príbehov s cieľom tvoriť mosty medzi mladými 
ľuďmi." 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1431/S-
cookbook- 

web.pdf 

 

 

5. Beseda s mládežou (okrúhly stôl) 
Táto beseda nasleduje po 2 workshopoch s účastníkmi z Európy a mimo nej, za účelom 
zhrnutia a uzavretia toho, čo sa mládež doteraz naučila. 

Zmyslom tejto besedy je dať konkrétnu hodnotu výtvorom, ktoré vznikli počas workshopov. 
Hlavným cieľom je zvyšovanie empatie medzi neeurópskou a európskou mládežou, pričom 
diskusia má byť pilierom tejto empatie. Na konci zasadnutia by sa mládež mala vedieť "vžiť 
do situácie iných ľudí". 

 

Štruktúra: 

Toto zasadnutie, ktoré bude nasledovať po cvičení „World Café“ bude zamerané na 
okrúhly stôl o sociálnom začlenení a tolerancii v rôznych krajinách. 

Zoznam usmernení k vedeniu okrúhleho stola: 

 

● Pristihnete sa niekedy pri predsudkoch voči iným ľuďom? S čím to súvisí? 

● Myslíte si, že sa médiá snažia vo všeobecnosti vytvárať negatívne alebo pozitívne dojmy? 

● Myslíte si, že spoločnosť, v ktorej žijete, napomáha začleneniu prisťahovalcov? 

● Aké opatrenia by podľa vás mala spoločnosť prijať, aby sa zlepšilo začlenenie mladých 
ľudí do spoločnosti? 

 
Metodika: 

1. V miestnosti budú rozmiestnené 4 flipcharty s vyššie uvedenými otázkami 
(jedna otázka na každý flipchart). 

 

2. Účastníci budú rozdelení do 4 skupín po 4 - každá skupina začne pred jedným 
z flipchartov. Budú mať 10 minút na to, aby prediskutovali otázku z flipchartu 
a vyvodili čo najviac záverov, ktoré potom zapíšu na flipchart. 

 

3. Po 10 minútach sa skupiny presunú k inému flipchartu a prediskutujú ďalšiu 
otázku. 

 

4. Po 4 otázkach účastníci vytvoria veľký kruh a umiestnia flipcharty do stredu. 
Podelia sa o obsahu diskusií a následne sa vyvodia závery o predložených 
otázkach. 

 

Na konci tohto sedenia by si pracovníci s mládežou mali zaznamenať kľúčové slová, 

ktoré účastníci používali najčastejšie, a neskôr ich použijú počas fázy fokusovej 

skupiny. Tieto kľúčové slová sa budú označovať ako "témy". 

 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1431/S-cookbook-web.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1431/S-cookbook-web.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1431/S-cookbook-web.pdf


 

2. Usmernenia k workshopom 

 
 
 
 
 
 

6. Fokusová skupina 

Úvod: 

Tento krok si vyžaduje prítomnosť skupiny ľudí 

zloženej z odborníkov, dobrovoľníkov a 

pracovníkov s mládežou. Fokusová skupina je 

založená najmä na SPOLOČNEJ DISKUSII 

týkajúcej sa "tém'' následnej diskusie. Umožní 

to porovnanie pohľadu na situáciu z pozície 

pracovníka s mládežou a mladého človeka. 

Počas okrúhleho stola s mládežou by bolo tiež 

vhodné predniesť odpovede odborníkov, aby 

mladých inšpirovali alebo jednoducho boli 

zdrojom diskusie a úvah. 

Ciele: 

Cieľom SPOLOČNEJ DISKUSIE je porovnať 

predstavy odborníkov o začleňovaní migrantov 

v ich krajine – aké sú bežné praktiky, čo je 

potrebné zlepšiť - aby a zistené skutočnosti 

mohli použiť ako základ pre okrúhly stôl s 

mládežou. Okrem toho sa táto časť zameriava 

na výber postupov, a teda na získanie 

oficiálneho súboru osvedčených postupov, 

ktoré sa majú použiť a preniesť do iných krajín 

s cieľom zlepšiť a posilniť sociálne začlenenie 

migrantov. 

SPÔSOBY REALIZÁCIE: 

Aby sa myšlienka "spoločnej diskusie" zachovala, 

najlepším spôsobom, ako ju realizovať online je 

spoločné stretnutie, ktoré by sa mohlo uskutočniť 

prostredníctvom Skype, GoToMeeting alebo 

akejkoľvek inej online platformy umožňujúcej 

diskusiu s viacerými ľuďmi v rovnakom čase. 

 

V prípade, že by to nebolo možné, pracovníci s 

mládežou môžu na základe nižšie uvedených bodov 

vypracovať dokument, ktorý sa pošle 

jednotlivcom, a neskôr porovnať získané 

odpovede. Aby však bola spoločná diskusia 

autentickejšia, dôrazne sa odporúča použiť vyššie 

uvedené metódy. 
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3.Súhrn modulov 
odbornej 
prípravy  

 

V tejto časti budú pracovníci s mládežou oboznámení s niektorými kľúčovými 

sociálnymi otázkami, ktoré majú významný vplyv na spoločnosť, a preto by sa nimi 

bolo vhodné zaoberať počas práce s mládežou. Konkrétne budú stručne 

predstavené tieto témy: rodová rovnosť, sociálno-ekonomické zázemie, 

náboženstvo a tolerancia, kultúrny šok a medzikultúrna adaptácia, identita, 

rozmanitosť a diskriminácia, ľudské práva, medzikultúrne povedomie, jazyková 

rozmanitosť a medzikultúrna komunikácia. 

 

Niekoľko osvedčených príkladov aktivít môže pracovníkom s mládežou ešte viac 

uľahčiť realizáciu spoločensky relevantných školení a seminárov. Podrobnejšie 

informácie nájdete na tomto odkaze. 

 

1. Rodová rovnosť 
Rodová rovnosť sa vzťahuje na rovnaké práva, povinnosti a príležitosti žien, mužov 
a nebinárnych osôb. Znamená to, že práva, povinnosti a príležitosti každého 
jednotlivca nebudú závisieť od toho, či sa narodil ako muž alebo žena. Rodová 
nerovnosť sa týka žien, mužov a nebinárnych osôb, a preto by sa nemala považovať 
len za záležitosť žien. 
 
Problémy ako diskriminačné zákony a sociálne normy, škodlivé praktiky a násilie sú 
stále veľmi aktuálne na celom svete. Výsledky ukazujú, že ženy naďalej trpia 
rôznymi druhmi zneužívania a nespravodlivosti, ako je fyzické a sexuálne násilie zo 
strany partnerov, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nedostatočné 
zastúpenie na vysokých pozíciách, rozdiely v odmeňovaní a presvedčenie, že 
starostlivosť o domácnosť je predovšetkým ich úlohou, v dôsledku asymetrickej 
dynamiky moci založenej na rodových sociálnych roliach. Preto prevládajú rodové 
stereotypy, ktoré obmedzujú rôzne činnosti a úlohy ľudí na základe ich pohlavia. 
 
Aspekt rodovej rovnosti je kľúčový pre pracovníkov s mládežou a iných odborníkov, 
ktorí pracujú s multikultúrnymi skupinami, ktoré zvyčajne pozostávajú z mladých 
dievčat a chlapcov. Je dôležité zabezpečiť, aby sa so všetkými zaobchádzalo 
rovnako a aby nemali voči sebe negatívny postoj na základe pohlavia alebo z iných 
dôvodov. Pracovníci s mládežou môžu prispieť k zabezpečeniu väčšej rodovej 
rovnosti v spoločnosti prostredníctvom vzdelávania mladých ľudí od útleho veku: 
rozpoznávaním a hodnotením stereotypov a smerovaním k ich zmene.

https://www.youth-connection.eu/wp-content/uploads/2021/06/Training-Modules-for-youth-professionals-working-in-multicultural-settings-ENG.pdf
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2. Sociálno-ekonomické zázemie: Vzdelávanie 
a zamestnanosť 
Sociálno-ekonomický status (SES) je významným vysvetľujúcim faktorom v rôznych 

oblastiach vrátane zdravia, vývoja detí a vzdelávania. Vo všeobecnosti sa ukázalo, že 

rodinné zázemie ovplyvňuje výsledky vzdelávania rôznymi komplexnými spôsobmi. Zistilo 

sa napríklad, že sociálno-ekonomický status rodiny je dôležitou premennou pri vysvetľovaní 

rozdielov vo výsledkoch žiakov. Sociálno-ekonomický status môže ovplyvňovať výsledky 

vzdelávania rôznymi spôsobmi. 

Sociálno-ekonomický status nezhŕňa len príjem a dosiahnuté vzdelanie, ale aj finančné 

zabezpečenie, subjektívne vnímanie sociálneho statusu a sociálnu triedu. Sociálno-

ekonomický status môže zahŕňať aspekty kvality života, ako aj príležitosti a privilégiá, 

ktorými ľudia v spoločnosti disponujú. Osobitne chudoba nepredstavuje len jeden 

samostatný faktor, ale skôr súbor fyzických a psychosociálnych stresorov. Okrem toho je 

SES konzistentným a spoľahlivým prediktorom širokej škály životných výsledkov vrátane 

fyzického a psychického zdravia. V dôsledku toho je SES použiteľný vo všetkých oblastiach 

behaviorálnych a sociálnych vied vrátane výskumu, praxe, vzdelávania a advokácie. 

Na zmiernenie negatívneho dopadu sociálno-ekonomického postavenia je veľmi dôležité 

rozvíjať u ľudí rozmanité zručnosti a vštepovať im už od útleho veku pozitívny postoj k 

ľuďom z rôzneho prostredia. Preto je veľmi dôležité, aby sa pracovníci s mládežou naučili 

pracovať s multikultúrnou mládežou z rôznych prostredí. Je veľmi dôležité prehĺbiť ich 

základné zručnosti, čo povedie k lepším študijným výsledkom, ktoré v konečnom dôsledku 

pozitívne ovplyvnia kariérny rast a sociálno-ekonomický status. Okrem toho je veľká 

pravdepodobnosť, že skupiny, s ktorými pracovníci s mládežou pracujú, budú rôznorodé, a 

preto je veľmi dôležité udržiavať medzi nimi kontakt, aj keď patria do rôznych sociálno-

ekonomických skupín. V dôsledku toho môžu pracovníci s mládežou zapojiť mladých ľudí 

do činností: ktorých sa budú zúčastňovať ľudia z rôznych sociálno-ekonomických skupín a 

budú spolupracovať na tom istom cieli; v ktorých sa naučia robiť niečo nové, čo im ukáže, 

že sú schopní učiť sa a rozvíjať svoje zručnosti a kariéru počas celého života. 

 

3. Náboženstvo a tolerancia 
Náboženstvo je viera v Boha alebo bohov a činnosti, ktoré sú s týmto systémom spojené. 

Náboženské presvedčenie je súčasťou súkromnej sféry, pretože prijatie akékoľvek 

náboženstva je slobodnou voľbou každého človeka. Táto voľba môže byť ovplyvnená 

rodinnými, národnými alebo kultúrnymi prvkami. Hoci ide o osobné rozhodnutie, niektoré 

prvky sa môžu prejaviť v spoločenskom a verejnom priestore, ako napríklad spôsob 

stravovania, spôsob obliekania, líčenie a osobitný čas vyhradený na modlitbu. Verejné 

náboženské prejavy môžu niekedy vyvolať predsudky a kritiku. Stáva sa to často aj 

napriek tomu, že bol uznaný sekularizmus a žiadne náboženstvo by nemalo vládnuť nad 

ostatnými alebo definovať štát. Niektoré protináboženské hnutia tvrdia, že uznávať 

náboženstvo je v rozpore s právom na slobodu, ale tieto skupiny tiež popierajú slobodu 

viery a náboženského vyznania obsiahnutú vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. 
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Je nutné rozvíjať dialóg s veriacimi ľuďmi alebo inštitúciami a obyvateľstvom s cieľom 

zmierniť sociálne stereotypy, ktoré majú o sebe navzájom. Obyvateľstvo by mohlo 

lepšie porozumieť náboženským povinnostiam a náboženské skupiny by mohli lepšie 

porozumieť novým výzvam modernej spoločnosti. Rôzne náboženské skupiny by sa 

mohli chrániť napríklad vytvorením jedného skupinového združenia, ktoré by uznalo 

podobnosti a rozdiely z viacerých náboženstiev, našlo spoločné hodnoty a integrovalo 

menšinové náboženské skupiny. Toto sa nazýva medzináboženský dialóg. 

 

Pracovníci s mládežou by sa mali oboznámiť s rôznymi náboženskými aspektami a 

vedieť ich analyzovať, rozpoznať a vysvetliť, aby tak dokázali, že náboženské prejavy 

by nemali byť dôvodom k rozdeľovaniu a že ide o slobodnú voľbu. Ak sa pracovníkovi s 

mládežou podarí preukázať, že náboženstvo nedefinuje skupinu, nakoľko jednotlivci v 

nej sú slobodní, budú si viac vedomí kultúrneho zloženia vo svete a vychovajú ľudí s 

otvorenou mysľou. 

 
 

4. Nenávistné verbálne prejavy   
Nenávistné verbálne prejavy predstavujú komunikáciu s násilnými prvkami tvárou v 

tvár, alebo online, alebo gestá a zastrašovanie namierené voči jednotlivcom, alebo 

skupinám z dôvodu určitých čŕt. Tieto črty sú zvyčajne založené na veku, pohlaví, 

sexuálnej orientácii, pôvode, národnosti, etnicite, rase, farbe, fyzickom vzhľade, 

zdravotnom postihnutí alebo náboženstve. V súčasnosti neexistuje medzinárodná 

právna definícia pojmu „nenávistné verbálne prejavy “. Formy diskriminácie medzi 

kontinentmi nevymizli napriek vývoju spoločnosti a globalizácii (vzostup 

neonacistických a antisemitistických hnutí, nenávisť voči moslimom a 

prenasledovanie kresťanov). 

Nie každá krajina poskytuje vzdelávacie moduly na túto tému na školách, v rámci 

vzdelávania pre dospelých, alebo v podobe šírenia osvety medzi širšou verejnosťou. 

Niektoré krajiny takisto nemajú ani nástroje na sledovanie a spravodlivé trestanie 

nenávistných prejavov. Vzdelávanie a proti-argumentácia sú rovnako dôležité aj v 

boji proti mylným predstavám a dezinformáciám, ktoré tvoria základ nenávistných 

prejavov. Nenávistné verbálne prejavy nie sú považované za súčasť slobody prejavu. 

K výzvam 21. patrí aj boj proti nenávistným verbálnym prejavom, akceptovanie 

rôznorodosti a prejavovanie vzájomného rešpektu. Rôznorodosť nepozostáva len z 

tolerovania rozdielov. Rôznorodosť je vedomie, že každý jednotlivec je jedinečný a 

že je dôležité pochopiť a prijať rôznorodosť populácie. 

Nenávistné verbálne prejavy sú relevantnou témou pre pracovníkov s mládežou, 

keďže sami sú vystavení multikulturalizmu a rôznorodosti. Je dôležité, aby boli 

vyškolení tak, aby danej problematike rozumeli a vedeli zaujať správny postoj vo 

vzťahu ku každej odlišnej situácii a multikultúrnym skupinám mládeže. Týmto 

spôsobom budú uvedomelejší a aktívnejší pri podpore tolerancie a predchádzaní 

nenávistných prejavov prostredníctvom zábavných aktivít s mládežou. Nielenže 

denne pracujú s mladými ľuďmi a pomáhajú im riešiť problémy, ale poskytujú im aj 

prístup na bezpečné miesto, v ktorom nie sú žiadne bariéry a kde majú možnosť 

naučiť sa zručnostiam na budovanie svojho budúceho ja a sebavedomia.  
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5. Kultúrny šok a medzikultúrne prispôsobenie 
Kultúrny šok je prirodzený stav psychologickej a fyzickej dezorientácie, ktorá sa môže 

vyskytnúť, keď narazíte na nové prostredie a kultúru.  

„Úzkosť, ktorá vyplýva zo straty všetkých známych znakov a symbolov sociálneho styku, 

ktoré zahŕňa slová, gestá, výrazy tváre, zvyky alebo normy získané podvedome v priebehu 

dospievania “. 

Kultúrny šok sa môže v rôznej intenzite prejaviť napríklad: 

● hnevom 

● frustráciou 

● depresiou 

● smútkom za domovom 

 

Krivka kultúrneho šoku 

Medzikultúrna adaptácia je proces aklimatizácie na požiadavky nového kultúrneho 

prostredia, čo znamená zmenu perspektív a zosúladenie sa s hostiteľskou kultúrou. 

Vzťahuje sa na proces a čas, ktorý človek potrebuje na zmenu postojov a prispôsobenie 

sa novej kultúre. 

Vzťahuje sa na čas, ktorý človek potrebuje na asimiláciu s novou kultúrou. 

6. Identita, rozmanitosť a diskriminácia 
Na realizáciu tejto aktivity je potrebné pochopiť tri kľúčové pojmy: 

 

Identita: to, čo nás od ostatných odlišuje a zároveň nás robí rovnakými ako sú ostatní. 

 

Rôznorodosť: 

● obrovská škála ľudských rozdielov 

● Jediná vec, ktorú máme všetci spoločnú 

● Umenie myslieť spoločne a nezávisle. 

 

Diskriminácia: "Nikto sa nenarodí s nenávisťou voči inej osobe kvôli farbe pleti, 

pôvodu alebo náboženstvu. Ľudia sa musia naučiť nenávidieť, a ak sa môžu naučiť 

nenávidieť, môžu sa naučiť aj milovať, pretože láska je ľudskému srdcu prirodzenejšia 

ako jej opak." Nelson Mandela.
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Prečo sú tieto 3 pojmy pre vás ako pracovníka s mládežou pracujúceho s multikultúrnymi 

mládežníckymi skupinami dôležité? 

 

● príležitosť pre mládež na ocenenie rôznorodosti a učenie sa pozerať sa na veci z 

rôznych uhlov pohľadu 

● komunikácia s ľuďmi z rôznych skupín, s ktorými by účastníci inak nikdy neprišli do 

kontaktu 

● vnímanie sveta ktorý ich obklopuje, a uvedomenie si, že odlišnosť je normálna 

● nik nie je vo svojej podstate lepší ako ten druhý. Jedna kultúra nie je lepšia alebo 

horšia ako druhá - len poskytujú rôzne odpovede na rovnaké otázky v každodennom živote 

● rozšírenie obzoru 

● pestrejší súbor možných odpovedí na životné výzvy 

● uvedomenie si, že rôznorodosť je základnou súčasťou našej spoločnosti (nie je možné 

sa jej vyhnúť) 

● naučiť sa, ako sa s touto rôznorodosťou vyrovnať 

● tolerovanie rozdielov 

● vnímať začlenenie ľudí rôzneho pôvodu a skupín do okruhu svojich priateľov a do svojho 

života ako obohatenie. 

7. Ľudské práva 
Všeobecná deklarácia ľudských práv (December, 1948) je historický dokument, ktorý 

tvoril základ Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP) ,(1966). Tento dokument 

každému zaručuje základné ľudské práva a slobody a zakazuje akékoľvek škodlivé a 

nekalé praktiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť, pohlavie, farbu pleti, náboženstvo, 

etnickú príslušnosť, jazyk alebo akýkoľvek iný aspekt.  

Pokiaľ ide o systém OSN na ochranu ľudských práv, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv 

prijali takmer všetky štáty sveta, je preložená do viac ako 360 jazykov a inšpirovala viac 

ako 80 medzinárodných dohovorov a viacero regionálnych dohovorov, ako aj množstvo 

vnútroštátnych zákonov. 

Pokiaľ ide o európsky regionálny systém ochrany ľudských práv, všetkých 47 členských 

štátov Rady Európy podpísalo Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V 

dohovore sa uvádzajú konkrétne základné práva, ako napríklad : právo na sebaurčenie, 

zásada rovnosti pohlaví a nediskriminácie na základe náboženstva alebo rasy, zásada 

nedeliteľnosti politických a občianskych slobôd s hospodárskymi, kultúrnymi a sociálnymi 

normami. 
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Vzhľadom na špecifické viacnásobné a vzájomne sa prelínajúce riziká, ktorým 
pracovníci/profesionáli čelia, je nevyhnutné mať hlbšie znalosti týkajúce sa ľudských 
práv, aby sa tejto skupine obyvateľstva poskytla osobitná ochrana a podpora. Takéto 
hlbšie porozumenie je kľúčové aj pre pracovníkov/profesionálov pracujúcich s 
multikultúrnou mládežou, aby títo odborníci dosiahli cieľ na podporu sociálneho 
začlenenia. 

 

 

8. Kultúrne povedomie 
Kultúra je dynamický systém sociálnych pravidiel, ktoré si skupiny vytvorili za účelom 

prežitia. Zahŕňa presvedčenia, postoje, hodnoty, normy a správanie, ktoré sa explicitne 

a implicitne odovzdávajú z generácie na generáciu. Má potenciál sa časom meniť, avšak 

na určitom území je relatívne stabilná (Matsumoto a Juang, 2004). 

Okrem toho kultúra môže ovplyvniť schopnosti ľudí riešiť problémy, štýl uvažovania a 

práce, štýl vyjednávania, spôsob, akým človek analyzuje sociálny/morálny kontext, 

názory na seba samého a na iných, ako aj činnosť mozgu pri rôznych úlohách (Shin & 

Choi, 2003; Miller, 1984; Hamamura et al.,2008; Hedden et al., 2008). 

Kultúrne povedomie je oboznámenie sa so sociálnymi a kultúrnymi hodnotami, systémom 

viery, históriou a správaním inej etnickej skupiny. Pojem kultúrna rôznorodosť sa používa 

spolu s pojmom ''multikulturalizmus'' a definuje sa ako systém názorov a správania, ktorý 

rešpektuje a uznáva existenciu všetkých rozmanitých skupín v spoločnosti, oceňuje a 

uznáva ich sociokultúrne rozdiely a podporuje/umožňuje trvalý prínos v rámci kultúrneho 

kontextu. Je nevyhnutné zabezpečiť harmonickú interakciu medzi ľuďmi a skupinami, 

pretože je jedným z koreňov hospodárskeho rastu, uspokojivej emocionálnej, 

intelektuálnej, duchovnej a morálnej existencie. 

Je dôležité, aby pracovníci s mládežou/profesionáli pracujúci s multikultúrnou mládežou 

poznali charakteristiky jednotlivých kultúr, najmä pokiaľ ide o odevy a presvedčenie, aby 

mali vzájomný rešpekt voči každej osobe, s ktorou pracujú. Je dôležité uvedomiť si 

podobnosti a rozdiely týkajúce sa komunikácie a postojov. 

 

9. Jazyková rozmanitosť 
Jazyky definujú osobné identity, ale sú tiež súčasťou zdieľaného dedičstva. Môžu slúžiť 

ako most k iným národom a kultúram presadzovaním vzájomného porozumenia a 

spoločného pocitu európskej identity. Jazyková rozmanitosť je niekedy špecifickým 

meradlom hustoty zastúpenia jazyka alebo koncentrácie rozličných jazykov na jednom 

mieste. Táto rozmanitosť zahŕňa rôzne typy znakov vrátane jazykovej rodiny, gramatiky 

a slovnej zásoby. Jazyková rozmanitosť miesta, ako je krajina alebo lokalita, sa dá 

vyjadriť číselnou hodnotou, ktorá sa nazýva index jazykovej rozmanitosti. Index udáva 

pravdepodobnosť s akou niektorí ľudia nebudú zdieľať spoločný materinský jazyk. 
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Dôležitým prvkom sú vedomosti. S vedomosťami sa spája schopnosť upraviť si 

prostredie podľa svojich potrieb, ako aj rôzne spôsoby, ako vzdorovať prírodným 

silám. Vedomosti väčšiny ľudí sú založené na tom, čo sa naučili od iných ľudí. 

Skúsenosť je veľkým učiteľom, ale jazyk umožňuje ľuďom svoje skúsenosti 

sprostredkovať, aby sa tak od nich mohlo učiť mnoho ďalších ľudí.  

 

Pre pracovníkov s mládežou a odborníkov pracujúcich s multikultúrnou mládežou je 

obzvlášť dôležité, aby si uvedomovali, akými rôznymi jazykmi účastníci hovoria a z 

akých kultúr pochádzajú. 

10. Medzikultúrna komunikácia  
Medzikultúrnu komunikáciu možno definovať ako komunikáciu, ktorá prebieha vtedy, 

keď správu vytvorenú príslušníkom určitej kultúry musí prijať, interpretovať a 

pochopiť iný jedinec patriaci k inej kultúre. Kultúra je výrazne zodpovedná za 

budovanie našich individuálnych reálií a kompetencií a predovšetkým za naše 

komunikačné správanie. 

 

Medzikultúrne učenie sa týka spôsobu, akým vnímame iných, ktorí sú od nás obzvlášť 

odlišní. Je o nás. Je o našich priateľoch a o tom, ako spoločne budujeme spravodlivé 

spoločenstvo. Je o tom, ako môžu komunity vzájomne pôsobiť na podporu rovnosti, 

solidarity a príležitostí pre všetkých. Je o podnecovaní rešpektu a presadzovaní 

dôstojnosti medzi kultúrami, najmä keď sú niektoré v menšine, zatiaľ čo iné sú vo 

väčšine. 

 

Školenia o medzikultúrnej komunikácii sú pre pracovníkov s mládežou a odborníkov 

zapojených do aktivít s multikultúrnou mládežou nesmierne dôležité pri odbúravaní 

kultúrnych bariér a budovaní povedomia o kultúrnych normách, ako aj pri zvyšovaní 

sebavedomia a budovaní komunikačných zručností. Táto forma komunikácie umožňuje 

pracovníkom s mládežou prispôsobiť svoje zručnosti potrebám medzikultúrnej 

spolupráce; v tejto súvislosti je dôležité odstraňovať kultúrne bariéry 

prostredníctvom výučby analýzy a interpretácie pre medzikultúrne interakcie vrátane 

vplyvu kultúry na konflikty a komunikáciu na rôznych úrovniach.
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4. Opis výučby 
 
 
 
 
 

 

Používanie interaktívnych materiálov je účinný spôsob, ako zaujať 

mladých ľudí akýmkoľvek obsahom. Počas projektu Youth Connections 

partneri zrealizovali tri online výukové programy, ktoré majú mladým 

ľuďom uľahčiť prácu na diaľku počas globálnej pandémie.  Môžu ich 

využiť pracovníci s mládežou na školenie mladých ľudí, alebo slúžiť ako 

inšpirácia na tvorbu nových vzdelávacích materiálov. 

Prelamovanie ľadu 

Keď ide o online podujatia, aktivity slúžiace na prelamovanie ľadu sú 

nevyhnutnosťou. Umožňujú vytvoriť príjemné a uvoľnené prostredie a v 

tejto príručke sú uvedené interaktívne metódy, ako to dosiahnuť zábavným 

a inovatívnym spôsobom. Príručka ponúka rôzne nápady s cieľom pomôcť 

používateľom naučiť sa, ako podnietiť účastníkov stretnutia alebo online 

podujatia k tomu, aby sa otvorene podelili o svoje názory. 

Energizéry  

Máte problémy s udržaním pozornosti mladých ľudí? Tento návod 

obsahuje niekoľko rád, ako si udržať plnú pozornosť mladých ľudí počas 

vyučovania a podujatí. Poskytne používateľom užitočné informácie o 

rôznych metódach a postupoch na rozšírenie ich vedomostí o vedení 

výučby a stretnutí. Pomôže vyučujúcim, pracovníkom s mládežou a 

vedúcim lepšie pochopiť hodnotu inkluzívnej a energickej diskusie.  

Organizovanie online podujatí - tipy a triky 

Z dôvodu rýchlej globálnej digitalizácie, medzinárodnej spolupráce a 

pretrvávajúcej pandemickej situácie je organizovanie online podujatí čoraz 

dôležitejšie. Hoci sa online podujatia môžu zdať náročné, ak sa starostlivo 

naplánujú, môžu byť aj veľmi užitočným zdrojom informácií. Tento návod 

ponúka postup na úspešnú realizáciu online podujatia/stretnutia. 

Používateľom predkladá rôzne rady, ktoré im pomôžu zabezpečiť, aby online 

podujatia organizovali a viedli inkluzívnym a uceleným spôsobom. Pomôže 

pracovníkom s mládežou lepšie pochopiť význam starostlivo naplánovaných 

online podujatí v duchu nadnárodnej spolupráce. 

 
 
 
 
 

Youth Connections 

https://www.youtube.com/watch?v=beAEsyAlgrM&ab_channel=YouthConnections
https://www.youtube.com/watch?v=hYMEAOY1PLA&ab_channel=YouthConnections
https://www.youtube.com/watch?v=37RLXBkrs_o&ab_channel=YouthConnections
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Ako používať platformu "Gather" na moderovanie workshopov a aktivít online 

Počuli ste už niekedy o platforme "Gather"? Ak nie, potom je tento návod určený práve 

vám. Dozviete sa, ako používať túto platformu ako alternatívu k službe Zoom na 

moderovanie workshopov, aktivít a diskusií pri okrúhlom stole. 

 

Ako zmierniť stres a úzkosť u mladých ľudí  

Vždy je užitočné poznať niekoľko trikov, aby sa mladí ľudia, s ktorými pracujete pri 

predstavení nových aktivít cítili uvoľnene a pohodlne. Tento kurz vás prevedie technikami 

vnímavosti a dýchania, ktoré vám pomôžu dosiahnuť tento cieľ v multikultúrnom 

prostredí. 

 
Tipy na zníženie diskriminácie medzi mladými ľuďmi na workshopoch 

Organizovanie sociálne inkluzívnych iniciatív pre mladých ľudí, ako sú workshopy, môže 

účinne riešiť a znižovať problém diskriminácie. Máte záujem dozvedieť sa, ako na to? 

Pozrite si tento návod a získajte užitočné poznatky a tipy, ako čo najlepšie moderovať 

hodnotné workshopy. 

 

 

Tipy, ako zapojiť mladých ľudí online 

Tento návod poskytuje užitočné rady, ako prilákať ľudí, aby sa zúčastnili online podujatí, 

pomocou atraktívnych vizuálnych metód reklamy na sociálnych médiách, berúc do úvahy 

ich potreby v závislosti od veku a oblastí záujmu.

https://www.youtube.com/watch?v=J72V86DSfKg&ab_channel=YouthConnections
https://www.youtube.com/watch?v=m65tFBdnHKw&ab_channel=YouthConnections
https://www.youtube.com/watch?v=IWgVhi0BQRA&ab_channel=YouthConnections
https://www.youtube.com/watch?v=BrEK8CC7VWk&ab_channel=YouthConnections
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Bezplatné aplikácie a zdroje na podporu dištančného vzdelávania  

Dištančné vzdelávanie môže byť demotivujúce, vyčerpávajúce a náročné. Existujú však 

aplikácie a zdroje, ktoré ho môžu vylepšiť. Tento návod poskytuje informácie o 

aplikáciách, ktoré sa používajú pri diaľkovom štúdiu a niektorých vzdelávacích 

platformách a vysvetľuje potrebu používania bezplatných zdrojov zvukov a hudby počas 

akéhokoľvek druhu prezentácie alebo tvorivej práce. 

Ako prispôsobiť živé aktivity online prostrediu 

Niekedy sa kvôli nepredvídaným okolnostiam musia živé podujatia a aktivity presunúť do 

online sféry. Existuje niekoľko nástrojov a materiálov, ktoré možno použiť na uľahčenie 

prechodu týchto aktivít z priamej komunikácie na komunikáciu online. 

 

Hra o zvieratách 

Navrhovaná hra predstavuje skvelý príklad na prelomenie ľadov, pretože umožňuje 

účastníkom aktivít spoznať sa navzájom zábavným a zároveň dôverným spôsobom. 
 

 

Aktivity zamerané na empatiu  

Návod opisuje aktivitu na prelomenie ľadu zameranú na rozvoj empatie a odstraňovanie 

predsudkov medzi účastníkmi. Takáto aktivita je vhodná najmä pri aktivitách a 

workshopoch súvisiacich so sociálnymi inkluzívnymi témami. 

Tabuľa nálad pre spätnú väzbu  

Návod predstavuje metodiku tabule nálad ako účinný spôsob hodnotenia online 
podujatí/aktivít a poskytovania spätnej väzby uvoľneným a prirodzeným spôsobom. 

 

Alternatívne hodnotiace nástroje 

Tento návod poskytuje 5 užitočných tipov na získanie spätnej väzby, vyhodnotenie a 

vylepšenie online aktivít. Ponúkané rady pomôžu zlepšiť vaše metódy hodnotenia a 

umožnia vám vyvinúť efektívnejšie aktivity. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=utRwgOAz6XY&ab_channel=YouthConnections
https://www.youtube.com/watch?v=VUIgk6ezyT8&ab_channel=YouthConnections
https://www.youtube.com/watch?v=6hU5Dp-jLWo&ab_channel=YouthConnections
https://www.youtube.com/watch?v=daRRAUX3dII&ab_channel=YouthConnections
https://www.youtube.com/watch?v=-R4rpVl5gHs&ab_channel=YouthConnections
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Platformy MOOC - moodle  

Tento návod vedie používateľov k používaniu platformy moodle, ktorá je užitočná pri 
riadení a realizácii online aktivít / zhromažďovaní školiacich materiálov. 

Zapojenie publika  

Chcete vedieť, ako zapojiť účastníkov do svojich online aktivít? Tento tutoriál ponúka 

päť užitočných rád, ako lepšie zapojiť mladých ľudí do online aktivít, a vysvetľuje, prečo 

je veľmi dôležité aby boli všetci účastníci aktívni a mali sa chuť zapájať. 

 

 

 

Návod ako môžu pracovníci s mládežou využívať sociálne médiá 

Na lepšie zapojenie mladých ľudí sa pracovníci s mládežou môžu naučiť, ako efektívne 

využívať pre tento účel platformy sociálnych médií. Prostredníctvom tejto upútavky sa 

pracovníci s mládežou môžu dozvedieť, čo potrebujú vedieť, pokiaľ ide o platformy 

sociálnych médií a ich využívanie v praxi práce s mládežou, a povzbudiť ich, aby sa 

zamysleli nad ich využitím.. 

 

Etika v digitálnej práci s mládežou  

Aké sú etické aspekty v digitálnej práci s mládežou? Čo môžu pracovníci s mládežou 

urobiť, aby pomohli mladým ľuďom orientovať sa na internete? Zistite to v tomto 

učebnom texte a zoznámte sa s efektívnym nápadom na workshop na preskúmanie 

profesionálnych hraníc a etiky v digitálnej práci s mládežou. 

 

Návod na digitálnu prácu s mládežou 
 
Digitálna transformácia výrazne ovplyvňuje našu spoločnosť a spôsob našej práce- práca 

s mládežou nie je výnimkou. Ak chcete lepšie pochopiť, ako sa práca s mládežou 

prispôsobuje digitálnej ére, ako funguje, aké sú výsledky a zásady digitálnej práce s 

mládežou, organizačný vývoj a dostupné zdroje, pozrite si tento návod!

https://www.youtube.com/watch?v=u6oHj2bukK8&ab_channel=YouthConnections
https://www.youtube.com/watch?v=K1C5FrWcByA&ab_channel=YouthConnections
https://www.youtube.com/watch?v=7cO4uSk_HXg&ab_channel=YouthConnections
https://www.youtube.com/watch?v=Mwy8Uuh57LQ&ab_channel=YouthConnections
https://www.youtube.com/watch?v=WRWVMEeJh1s&t=43s&ab_channel=YouthConnections
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5. Kampaň na 
sociálnych 
médiách 

 

 

Žijeme v čoraz digitálnejšom svete a sociálne médiá zohrávajú dôležitú 

úlohu pri spájaní ľudí, rozvíjaní vzťahov a vytváraní služieb zákazníkom 

prostredníctvom zhromažďovania podnetov, odpovedí na otázky a získavania 

spätnej väzby. 

Deti a dospievajúci používajú sociálne médiá na zábavu, nadväzovanie a 

udržiavanie priateľstiev, zdieľanie záujmov, skúmanie identity a rozvíjanie 

vzťahov s rodinou. Pre starších tínedžerov sú často kľúčovým spôsobom 

nadväzovania kontaktov s priateľmi. 

Sociálne médiá môžu deti a dospievajúcich spájať s globálnymi online 

komunitami na základe spoločných záujmov. Tie môžu zahŕňať podporné 

siete - napríklad mládež so zdravotným postihnutím alebo zdravotnými 

problémami alebo dospievajúcich LGBTQI. Môžu to byť takisto stránky, ktoré 

slúžia na komentovanie, zdieľanie obsahu, hier, televíznych seriálov, hudby 

alebo konkrétnych záujmov.Z tohto dôvodu je využívanie sociálnych médií 

účinným spôsobom, ako mládež podnietiť k využívaniu vzdelávacích 

materiálov. Komunikácia prostredníctvom sociálnych médií je jazykom 

mladých: stručná, bezprostredná, pútavá. Preto na sociálnych médiách 

vznikla kampaň zameraná na mládež s cieľom zvýšiť povedomie o dôležitosti 

a kráse multikulturalizmu. 

Nižšie vám ponúkame jednoduché usmernenia, ktoré treba zohľadniť pri 

plánovaní kampane na sociálnych médiách. Nie každá kampaň na sociálnych 

médiách bude zahŕňať všetky tieto fázy, ale tieto usmernenia predstavujú 

dobrý základ na vytvorenie akčného plánu. 

1.Určite si cieľ kampane 

Prvým krokom je práca s tímom na konkrétnych aspektoch kampane. 

Propagujete nejaké podujatie? Chcete získať finančné prostriedky? Bez 

ohľadu na to, o akú kampaň ide, určite si jej konečný cieľ. Akú reakciu 

chcete u používateľa, alebo sledovateľa vyvolať? Je cieľ jasný a zároveň 

pútavý a hodný zdieľania? Aké nástroje a metodiky použijete na meranie 

účinnosti kampane?

Youth Connections 
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2. Vyberte si kanály sociálnych médií. 

Aký obsah budete potrebovať pre jednotlivé kanály sociálnych médií? Pre Facebook 

a Instagram môže byť vhodné krátke video. Ak pre Facebook budete potrebovať 

špeciálny obrázkový transparent, pre Twitter a Pinterest sa budete musieť zamerať 

na obrázky. Pochopenie účelu každého kanálu je kľúčové. 

 

3.Plánujte! Plánujte! Plánujte! Založte si 
kalendár sociálnych médií 

Pri vedení kampane na sociálnych médiách je veľmi dôležité načasovanie. 

Pomocou kalendára sociálnych médií môžete podrobne naplánovať svoje príspevky od 
začiatku až do konca. 

Je veľmi dôležité naplánovať dni v týždni a časy, kedy budete zverejňovať obsah na 
sociálnych médiách. 

 

4. Používajte atraktívny obsah s obrázkami 

alebo videami 

Vytvorte zmysluplný obsah a priraďte k nemu kreatívne obrázky. Bezplatné obrázky 

nájdete na rôznych webových stránkach (napr. www.freeimages.com alebo 

www.pexels.com), môžete ich tiež zmeniť alebo prispôsobiť pomocou jednoduchých 

webových stránok alebo softvéru, napríklad: www.canva.com a www.designwizard.com, 

ktoré sú skvelé na prispôsobenie obrázkov za pár minút. 

 
 

5. Naplánujte príspevky 

Teraz je čas na plánovanie! Po vytvorení vizuálneho obsahu môžete naplánovať 

samotné príspevky. Niektoré sociálne médiá umožňujú jednoduché plánovanie, ako 

napríklad Facebook, iné vyžadujú použitie rôznych nástrojov, ako napr: Hootsuite, 

HubSpot a Buffer.   

 
 

6. Monitorujte a reagujte. 

Nie, že príspevok len zverejníte a potom naň zabudnete! Toto nie je guláš! Ide o dobre 

naolejovaný stroj sociálnych médií, a aj keď to na pozadí môže bežať hladko, je stále 

potrebné zapájať sa. Súčasťou dokonalej správy sociálnych médií je jednoducho byť 

prítomný na svojich profiloch. Pomocou tých nástrojov na správu, ktoré sme spomínali 

vyššie, si môžete nastaviť upozornenia v telefóne. Takto môžete rýchlo reagovať, ak 

niekto komentuje váš príspevok na Facebooku alebo odpovedá na Twitteri.

 

 
5. Kampaň na sociálnych médiách  

http://www.freeimages.com/
http://www.pexels.com/
http://www.canva.com/
http://www.designwizard.com/
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7. Nadväzovanie 

Ak bola vaša kampaň určená na propagáciu udalosti alebo spustenie projektu, bolo by 

rozumné nadviazať na ňu pomocou obrázkov a aktualizácií. V prípade podujatia by ste 

mohli zdieľať obrázky, spätnú väzbu. 

 

8. Vyhodnotenie a úprava 

Sociálne médiá majú rôzne a užitočné nástroje na analýzu výsledkov kampane na základe 

kvantitatívnych a objektívnych ukazovateľov. Môžete analyzovať, ktorý príspevok mal 

najviac zdieľaní a oslovil najviac ľudí na základe použitého vizuálneho obsahu, času 

zverejnenia, (skoro ráno alebo popoludní). Z týchto nástrojov vyťažte maximum a využite 

tieto poznatky na úpravu stratégie pre ďalšiu kampaň. 

 
 

Prípadová štúdia: Kampaň organizácie Youth 
Connections na sociálnych médiách 

Kampaň organizácie Youth Connections na sociálnych médiách prebiehala 10 

dní (okrem víkendov) na stránke Youth Connections na Facebooku a 

kombinovala interaktívne materiály (kvízy, filmy, videá, piesne) a informačné 

príspevky (napríklad multikultúrne podujatia, ktoré sa konajú v partnerských 

krajinách, a európske štatistiky o multikulturalizme). 
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Na dosiahnutie lepšieho dosahu sa odporúča príspevky opätovne zdieľať: zapojte do toho 

svojich spolupracovníkov alebo - ak spolupracujete s inými organizáciami - svojich 

partnerov. Opätovné zdieľanie je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako osloviť širšie 

publikum a ďalej šíriť posolstvo projektu, a navyše kampaň organizácie Youth Connection 

na sociálnych sieťach z tejto mediálnej stratégie veľmi ťažila. 

 

Aby bolo opätovné zdieľanie ešte účinnejšie, odporúča sa, aby ho partneri - 

spolupracovníci robili súčasne, aby tak kampaň na sociálnych médiách získala očakávaný 

dosah v stanovenom časovom rámci. Preto je dôležité dohodnúť sa na dátumoch a časoch, 

pričom treba zohľadniť rôzne časové pásma. 

 

 
Nakoniec sa odporúča vyhradiť určitý rozpočet na reklamy na Facebooku alebo iné 

marketingové nástroje, ktoré môžu výrazne prospieť dosahu príspevkov a následne aj 

zapojeniu používateľov.
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6. Opis online podujatí  
 
 
 
 
 

Organizovanie zábavných a pútavých podujatí je kľúčom k 

upútaniu pozornosti ľudí a podpore kultúrnej výmeny. 

Vzhľadom na globálnu pandémiu sa väčšina týchto podujatí 

musela konať online, ale aj týmto spôsobom môžu ponúknuť 

určité poznatky o tom, aké podujatia možno realizovať a ako 

ich možno úspešne viesť. 

Podujatia boli vybrané na základe rozhovorov s migrantmi a 

utečencami v partnerských krajinách, ktorí vyjadrili svoj 

názor na najlepšie aktivity na podporu sociálneho začlenenia 

a multikulturalizmu. 

 

1. Online Zumba  
Zasadnutie sa začalo zoznamovacou aktivitou na prelomenie 

ľadu, v priebehu ktorej sa účastníci v krátkosti predstavili a 

uviedli jednu vec, ktorú majú radi. Potom nasledovala krátka 

hodina zumby, aby sa všetci účastníci mohli zahriať a zblížiť. 

Keďže bolo trochu náročné presvedčiť ľudí, aby sa o niečo 

podelili, rozhodli sme sa použiť hru "rozprávanie príbehov", pri 

ktorej sme všetci spoločne vytvorili jeden príbeh začínajúci 

úvodnou vetou, čo umožnilo skupine o niečo sa podeliť a 

zároveň vytvoriť niečo nové. 

 

Čo treba zlepšiť: Podujatie bolo dobré a splnilo ciele 

a očakávania. Bolo však náročné zapojiť mladých ľudí a 

dosiahnuť, aby sa cítili príjemne. Tento problém môže pomôcť 

vyriešiť viac aktivít na prelomenie ľadu. 

 

 

 

 

2. Podujatie na zdieľanie umenia 
Podujatie na zdieľanie umenia bolo neformálnym 

stretnutím, kde sa každý mohol o niečo podeliť 

prostredníctvom akejkoľvek formy sebavyjadrenia. Každý 

mal 5 minút na to, aby sa podelil o niečo kultúrne, napríklad 

o obľúbenú pieseň, báseň, príbeh, kresbu, tanec, niečo o 

Youth Connections 
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svojom obľúbenom meste, mieste alebo vášni, alebo o  

 
 
 
 
 
 
 

 

una čokoľvek iné. Nemuseli ste byť umelcom na to, aby ste sa zapojili a samotné zdieľanie 

nikdy nebolo povinné, pretože najdôležitejšie je aktívne počúvanie. 

Čo treba zlepšiť: Hlavnou výzvou bolo zapojiť mladých ľudí a povzbudiť ich, aby 

sa o niečo podelili. Preto by sa odporúčalo začať aktivitami na prelomenie ľadu a 

energizérmi, aby sa vytvorilo intímnejšie a príjemnejšie prostredie. 

 

 

3. Podujatie zamerané na jazykovú výmenu 
Účastníci boli rozdelení do dvojíc, aby sa podelili o svoje skúsenosti práve v tom jazyku, 

o ktorý sa druhý účastník zaujímal. Väčšinou bola témou záujmu angličtina. Účastníci si 

navzájom kládli otázky o metodike rýchleho učenia sa, rozprávali si vtipné príbehy o 

nepríjemnostiach spôsobených nedostatočnými jazykovými znalosťami a podelili sa o 

svoje zdroje učenia sa jazykov. Navzájom sa povzbudzovali, aby jazyk používali 

kedykoľvek, aby sa cítili slobodní vo vyjadrovaní, a podelili sa o svoje názory na 

multikultúrnosť vrátane jazykových rozdielov a podobností v jednotlivých krajinách. 

 

 

Čo treba zlepšiť: Vzhľadom na to, že ľudia boli z online podujatí dosť unavení 

kvôli prebiehajúcim karanténnym situáciám, bolo veľmi ťažké ich prilákať, aby si sadli 

pred počítač a zúčastnili sa online podujatia. Počet účastníkov by mohol byť nabudúce 

vyšší. Širší komunikačný rozsah by sa v závislosti od aktuálnej situácie mohol dosiahnuť 

pomocou reklamných trikov alebo súťaží. 

 

4. Virtuálna výmena cestovateľských 
zážitkov (auditórium na Facebooku) 

 
Vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s Covid-19 sa cestovateľské podujatie uskutočnilo 

online a malo podobu online výmeny cestovateľských skúseností medzi mladými 

migrantmi, ktorí mali záujem pripraviť sa na ďalšiu cestu, keď to bude možné. Účastníci 

sa predstavili a podali informácie o krajinách, ktoré navštívili za posledných 5 rokov. 

Poskytovali rady o presných nákladoch v danej krajine, možnostiach cestovania, 

pamiatkach, ktoré treba navštíviť, opisovali charakteristiky ľudí, kultúrne rozdiely, čo 

očakávať, ako reagovať atď. 

Čo treba zlepšiť: Bolo by lepšie, keby niektorí účastníci mohli ukázať nejaké 

fotografie z ciest a zdieľať svoje obrazovky s ostatnými. Podujatie bolo plné zaujímavých 

diskusií o cestovaní, ale bez vizualizácie najzaujímavejších miest. 

 

 

5. Kultúrne večery 
Po privítaní účastníkov nasledovali teoretické informácie o organizácii zastrešujúcej 

podujatia a o témach, na ktoré sú zamerané. Rôzne aktivity umožnili účastníkom 

podeliť sa o poznatky a skúsenosti.

6. Eventi Online 
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Podujatia prebiehali na diaľku s využitím rôznych aktivít, a to analýzy obrázkov, 

sledovania videa s následnou diskusiou, využitím jamboardu, času venovaného 

otázkam a odpovediam a výmene rôznych názorov a skúseností medzi účastníkmi a 

rečníkmi. Hlavné ciele podujatí boli nasledujúce: 

 

● mať možnosť spoznať rôzne kultúry a zároveň sa zamyslieť nad fenoménom 

komplexu bieleho spasiteľa, ako aj nad kultúrnym privlastnením 

● diskutovať o otázkach súvisiacich s významom multikulturalizmu, rešpektu a 

kultúrneho uznania 

● diskutovať o prípadoch z praxe 

● predstaviť fenomén kultúrneho privlastnenia a kultúrneho uznania  

● vnímať kultúrnu rôznorodosť prítomnú v našej spoločnosti 

 

Čo treba zlepšiť: Bolo by lepšie mať možnosť pracovať to tvárou v tvár, najmä 

preto, že ľudia by mohli mať príležitosť na stretnutie v neformálnom prostredí a vidieť 

rôzne remeslá a ochutnať jedlá z rôznych krajín a zároveň sa dozvedieť zaujímavé fakty 

z rôznych kultúr. 

 

 

6.Hodina tanca Lindy Hop  
 

 

Zorganizovanie hodiny Lindy Hop bolo skvelou príležitosťou na podporu 

medzikultúrnych kontaktov zábavným, interaktívnym a inovatívnym spôsobom. Na 

podujatí sa zúčastnilo približne 20 účastníkov, ktorých z časti tvorili miestni 

obyvatelia a z časti cudzinci. Hodina prebehla skvele, ľudia hovorili, že sa im veľmi 

páčil spoločný tanec a to, že sa dozvedeli viac o histórii Lindy Hopu. Niektorým 

účastníkom sa podujatie páčilo natoľko, že sa pýtali, či by sa takýchto kurzov mohlo 

konať viac. 

 

Čo treba zlepšiť: Online tanečné hodiny sú o niečo ťažšie ako tvárou v tvár, 

keďže účasť online je trochu pasívnejšia, ľudia často vypínajú kamery a celkovo 

podujatie pôsobí menej osobne. Bolo by lepšie organizovať takéto aktivity osobne alebo 

zabezpečiť, aby sa všetci účastníci cítili pohodlne, keď majú zapnuté kamery. 

 

7.Podujatie zamerané na jazykovú výmenu 

Na podporu medzikultúrneho dialógu medzi mladými ľuďmi a migrantmi 

pochádzajúcimi z rôznych sociokultúrnych prostredí zorganizovalo združenie Active 

Youth podujatie na jazykovú výmenu prostredníctvom platformy Zoom a zdieľalo 

registračné formuláre so širokou škálou kontaktov (facebookové skupiny, e-maily 

migrantov atď.). 
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6. Opis online podujatí  
 
 
 
 
 

 
Podľa registračného formulára sa do podujatia chcelo zapojiť 22 účastníkov, ktorí sa 

chceli učiť litovčinu, španielčinu, poľštinu, japončinu, francúzštinu a angličtinu. Boli 

vytvorené rôzne miestnosti, do ktorých boli rozdelení účastníci podľa toho, aký jazyk si 

chceli precvičiť. Samotného podujatia sa však zúčastnili len štyria účastníci a dvaja z 

nich po niekoľkých minútach odišli. Iba dvaja účastníci mali v skutočnosti možnosť 

precvičiť si cudzí jazyk (španielčinu a angličtinu). 

 

Čo treba zlepšiť: Vzhľadom na uvoľnenie obmedzení covid-19 a dobré jarné 

počasie bolo veľmi ťažké prilákať účastníkov na online podujatie. Počet účastníkov by sa 

nabudúce mohol zvýšiť pokusom o organizáciu fyzických podujatí a zasielaním 

pripomienok o podujatiach. 

 

 

8. Salta Suelta con Cie Lealtad 
Toto podujatie sa realizovalo osobne a preto umožnilo väčšiu improvizáciu a voľnosť 

pohybu.   

Počas podujatia prebehlo niekoľko energizérov a rozcvičiek, aby sa účastníci oboznámili 

s tanečnými pohybmi a aby sa všetci spoznali. Potom sa naučili niekoľko základných 

krokov salsy, za sprievodu učiteľov si zopakovali kroky s hudbou a predviedli krátku 

skupinovú choreografiu, kde boli chlapci a dievčatá rozdelení do dvoch skupín oproti 

sebe. Choreografiu sa učili krok za krokom s niekoľkými opakovaniami a keď boli všetci 

pripravení, nacvičená choreografia sa aj natočila. 

Čo treba zlepšiť: účastníci uviedli, že by sa im páčilo, keby boli viac sprevádzaní 

základnými krokmi tanca, chceli by mať po workshope viac času na vzájomnú interakciu 

a výmenu skúseností, ako aj viac informácií o združeniach, ktoré workshop zastrešovali. 

 

 

9. Varenie 
Počas tohto podujatia účastníci spolu varia a následne jedia. Konkrétne, účastníci uvaria 

tradičné recepty zo svojich krajín a rodín, aby sa ich mohli naučiť a ochutnať ľudia 

pochádzajúci z iných krajín. Mali by sa klásť otázky týkajúce sa pôvodu jedál, aby sa 

podporil medzikultúrny dialóg medzi účastníkmi. 

Na konci "pikniku" možno zorganizovať diskusiu, kde sa účastníci podelia o svoje pocity a 

to, čo sa naučili a vyjadriť, či si myslia, že by sa podobné podujatia mohli opakovať s 

cieľom podporiť sociálne začlenenie atď. 

Čo treba vylepšiť: pred podujatím je vhodné opýtať sa účastníkov, aké 

kuchynské náčinie potrebujú, aby im nič nechýbalo na prípravu vybraných jedál.
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7. Záver 
 
 
 

 

Zapojenie mladých ľudí z rôznych sociokultúrnych prostredí do aktivít 

môže pomôcť budovať jednotnú, mierovú, nestrannú a bezpečnú 

spoločnosť. Ich vylúčenie z týchto procesov nielenže podkopáva ich blaho 

a prínos, ale môže mať aj veľký vplyv na blaho a produktivitu mladších 

generácií. Zapojenie mladých ľudí zo všetkých kultúr a národností do 

chodu spoločnosti a zabezpečenie toho, aby sa mohli zapojiť do procesov 

začleňovania a mať z nich prospech, je nevyhnutné na dosiahnutie 

rovnosti a rozmanitosti spoločností 

 

Investovanie do podpory rozmanitosti a inklúzie prostredníctvom 

mimovládnych organizácií, mládežníckych organizácií a multikultúrnych 

podujatí môže prispieť k ich začleneniu. Ak sú tieto organizácie vhodne 

rozvíjané a financované, môžu zohrávať dôležitú úlohu aj pri poskytovaní 

služieb. Tieto organizácie môžu pomôcť pri identifikácii migrantov a 

utečencov, ktorí potrebujú podporu a dlhodobú starostlivosť, a 

zabezpečiť, aby sa úspešne integrovali do spoločnosti a mali možnosť 

neustále si budovať a udržiavať zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby sa 

mohli orientovať v meniacom sa svete, využívať jeho výhody a 

ovplyvňovať ho. 

 

Táto príručka sa pokúsila poskytnúť používateľom niektoré technické 

nástroje, s ktorými experimentovali medzinárodné mládežnícke 

organizácie a ktoré sa dajú využiť v každodennej pracovnej praxi s 

mládežou na podporu multikulturalizmu a sociálneho začlenenia. Príručka 

sa konkrétne podelila o skúsenosti a odporúčania partnerov projektu 

Youth Connections so širokou škálou aktivít zameraných na podporu 

medzikultúrneho dialógu medzi mládežou a migrantmi, utečencami a 

žiadateľmi o azyl (usmernenia k workshopom, moduly odbornej prípravy, 

online podujatia, kampaň na sociálnych médiách), ako aj na zlepšenie 

digitálnej gramotnosti mládeže (tvorba návodov).  

 

S podporou a vedením tejto príručky sa budú môcť pracovníci s mládežou 

inšpirovať mnohými navrhovanými aktivitami a riadiť sa radami a návrhmi 

na zapojenie mladých ľudí, s ktorými pracujú, s cieľom zvýšiť ich 

povedomie o multikulturalizme, rozmanitosti, začlenení a kultúrnej 

výmene. Toto dielo umožní mladým ľuďom pochádzajúcim z rôznych 

prostredí plynulejší prechod do nových komunít a spoločností a dúfajme, 

že prispeje k celosvetovému úsiliu o vytvorenie rozmanitejšej a 

inkluzívnejšej globálnej spoločnosti. 

Youth Connections 
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