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Chcete zistiť, ako inkluzívne sú vaše aktivity? Čo vlastne je a čo nie je inklúzia? Viete, že sa o nej často 

hovorí nesprávnym spôsobom? Chcete získať reálne nástroje a zručnosti v tejto oblasti? 

Ako uplatňovať inkluzívny prístup v mládežníckej organizácii sa dozviete na našom trojmodulovom 

akreditovanom vzdelávaní. Absolvovanie prvého modulu je podmienkou zaradenia do niektorého z 

ďalších 2 modulov. Je možné ho absolvovať aj samostatne.  

Inklúzia a práca s mládežou: v prvom module sa oboznámime so základnými princípmi inkluzívneho 

prístupu v práci s mládežou. Komu vlastne pomáha inklúzia? Inklúzia prináša benefity pre všetkých, nie 

iba pre znevýhodnené skupiny. Ako teda skĺbiť potreby všetkých mladých ľudí do inkluzívneho celku? 

Oboznámite sa tiež s originálnou škálou inkluzívnosti aktivít vašej organizácie. 

Mladí ľudia so špeciálnymi potrebami: v druhom module sa zameriame na špecifiká jednotlivých 

skupín mladých ľudí so špeciálnymi potrebami. Získate zručnosti pre inkluzívnejšie formy komunikácie 

v každodennej praxi. Oboznámite sa tiež s využitím konkrétnych nástrojov na prispôsobenie vašich 

bežných aktivít špecifikám rôznych skupín.   

Storrytelling: nástroj inklúzie: v treťom module sa zameriame na rozprávanie príbehov ako nástroja 

pre inklúziu, nástroja pre osvetu a nástroja pre propagáciu vašich aktivít. Od sebapoznania a rozvíjania 

emocionálnej inteligencie prejdeme k tvorbe príbehu ako formy prezentácie osobnývh príbehov a tiež 

vašej práce v oblasti inklúzie. Lektorky so skúsenosťami z mediálneho prostredia vám ponúknu 

zručnosti pre propagáciu vašej organizácie a prácu s médiami prostredníctvom rozprávania 

inkluzívnych príbehov.  

Ide o vzdelávací program akreditovaný MPSVaR SR podľa zákona 282/2008 o podpore práce s 

mládežou v rozsahu 58 hodín, realizovaný v troch samostatných moduloch v trvaní 3 x 16 hodín + 10 

hodín overenie v praxi dištančnou formou spojenou s online konzultáciami. Program môže byť 

realizovaný víkendovou formou, formou dvojdňových školení ale aj v menších blokoch podľa potrieb 

účastníkov. Prvý modul je podmienkou pre účasť v niektorom z ďalších dvoch modulov akreditovaného 

programu. Časový odstup medzi modulmi je minimálne 1 mesiac.  

------------------------------ 

Termíny: 

Víkendový cyklus sa uskutoční v Senci v priestoroch diakonického združenia Betánia na 

Slnečných jazerách v termínoch:  

4.- 6. októbra, 8. - 10 novembra a 29. novembra - 1. decembra 2019.  

Prihlasovanie je možné cez tento link: forms.gle/X57ybUknNrQvBSwe9 

Link na prihlasovanie nájdete aj na našej webovej stránke www.a-centrum.net. 

http://www.a-centrum.net/
https://forms.gle/X57ybUknNrQvBSwe9
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Tento cyklus sa realizuje v spojení s možnosťou ubytovania v dvoj a trojlôžkových izbách s plnou 

penziou bez ďalšieho doplatku. Ubytovanie je riešené formou buniek, sociálne zariadenia sú spoločné 

pre 2 izby.  

------------------------------ 

Druhý cyklus prebehne v pracovných dňoch vo Zvolene v priestoroch mládežníckeho 

poradenského centra Konekt v termínoch:  

1.- 2. októbra, 28.- 29. októbra a 20. - 21 novembra 2019.  

Prihlasovanie je možné cez tento link: forms.gle/NHtHxV48o7ayAReZ7 
Na tento cyklus si účastníci zabezpečujú v prípade potreby sami. 

Po prihlásení obdržíte organizačné pokyny. 

------------------------------ 

Informácie ku platbe: 

Účastnícky poplatok vo výške 25,- Eur za jeden modul, alebo 60,- Eur za celý cyklus( platí len 

pri uhradení celej sumy vopred ) je potrebné uhradiť najneskôr do 25. septembra 2019 na 

číslo účtu SK05 8330 0000 0020 0128 1499 vo Fio Banke, VS 250920189. V prípade, že 

potrebujete faktúru, uveďte prosím fakturačné údaje v prihláške.  

 

 

POPIS VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:  

Vzdelávací program rozvíja kompetencie v oblasti inkluzívneho prístupu. Účastníci 

porozumejú princípom inklúzie, východiskám založeným na ľudsko-právnom prístupe a 

prístupe participatívneho a demokratického občianstva. Zvýšia svoju citlivosť na hodnoty 

solidarity, dôstojnosti a rovnosti príležitostí. Získajú praktické nástroje pre zmapovanie 

inkluzívnosti svojich aktivít a pre plánovanie a zlepšovanie svojich kompetencií a nástrojov 

v tejto oblasti, či už v osobnej alebo organizačnej rovine. Rozšíria si svoje poznatky o 

špecifikách rôznych typov zdravotného znevýhodnenia a ťažkostí vo vzdelávaní, a o prístupe 

reflektujúcom tieto potreby s dôrazom na znižovanie bariér a predsudkov a zvyšovanie 

prístupnosti mládežníckych aktivít pre všetky skupiny mladých ľudí. Rozšíria svoje 

komunikačné kompetencie v oblasti soft skills v inkluzívnej komunikácii s dôrazom na 

rešpekt a nenásilnú komunikáciu. Naučia sa pracovať s cieľovými skupinami s využitím 

prvkov emocionálnej inteligencie. Zamerajú sa tiež na prevencie syndrómu vyhorenia. 

Prácu s emóciami budú vedieť zakomponovať do metódy storrytellingu a využitia príbehov pre 

prácu s predsudkami, motiváciou cieľových skupín a prehlbovanie inkluzívneho prístupu. 

Získajú tiež tipy na rozšírenie prezentačných zručností a práce s médiami v oblasti 

komunikovania a propagácie inklúzie vo všetkých oblastiach svojich aktivít. Absolventi uplatnia 

získanú zručnosti v práci majoritných mládežníckych organizácií, ako aj v práci organizácií 

pracujúcich so zdravotne znevýhodnenou mládežou pri špecifickej komunikácii s mladými 

ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, na vytváranie podmienok účasti tejto cieľovej skupiny 

na svojich aktivitách v celom rozsahu svojej činnosti. 

http://www.a-centrum.net/
https://forms.gle/NHtHxV48o7ayAReZ7
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Absolventi si rozšíria kompetencie v oblasti adekvátneho porozumenia a prístupu k 

osobám s rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia a spoznajú ich špecifiká 

a potreby. Získajú základné zručnosti pre zvyšovanie inkluzívnosti v ich práci 

s mladými ľuďmi. Budú mať možnosť  hlbšie porozumieť princípom inklúzie, ktorá je 

založená na podpore maximálneho potenciálu každého mladého človeka bez ohľadu na 

zdravotné znevýhodnenie a úlohe osobnosti pracovníka s mládežou v inkluzívnom 

prístupe. 

Prvý modul: Inklúzia a práca s mládežou sa zameriava na tematiku inklúzie, na jej 

východiská na základe ľudsko – právnych dokumentov a na prepojenie otázok inklúzie a práce 

s mládežou. Dotkneme sa tiež problematiky predsudkov a bariér v spoločnosti, či už fyzických 

alebo psychologických a zameriame sa na vytvorenie plánu zvyšovania inkluzívnosti aktivít 

v svojej činnosti či organizácii s využitím nami vytvorenej Škály inkluzívnosti mládežníckych 

organizácií. 

Záverečnou skúškou prvého modulu bude plán rozvoja organizácie a/alebo osobných 

kompetencií účastníka, ktorý bude vyhodnotený už počas školenia a praktické skúsenosti s 

ním budú vstupnou časťou do druhej fázy vzdelávacieho programu.  

Druhý modul Mladí ľudia so špeciálnymi potrebami sa zameriava na špecifiká jednotlivých 

typov zdravotného znevýhodnenia či už ide o telesné, zmyslové alebo mentálne postihnutie 

a tiež rôzne typy znevýhodnení ako sú poruchy učenia, ADHD či Aspergerov syndróm. Cieľom 

je zvýšenie informovanosti o rôznych typoch zdravotného znevýhodnenia a problémov v 

neformálnom vzdelávaní a špecifických prekážkach ktorým tieto skupiny mladých ľudí čelia. 

Budeme sa tiež venovať inkluzívnej komunikácii a zvýšenie kompetencií vo využití 

adekvátnych komunikačných zručností v prístupe k mladým ľudom so ZZ. Záverečnou 

skúškou je elektronický kvíz na záver modulu.  

Tretí modul Storytelling: Nástroj inklúzie prepája problematiku sebapoznania a prácu 

s emóciami u jednotlivcov aj skupín s témou empatie, scitlivovania a komunikácie v rámci 

inkluzívneho prístupu. Od sebapoznania účastníci prejdú na tému tvorby príbehov, kde sa 

príbeh jednotlivca stáva nástrojom pre inklúziu či už ako osobné a motivačné svedectvo 

o živote mladého človeka so znevýhodnením, alebo príklad dobrej praxe ktorý je možné v tejto 

podobe ponúknuť aj na mediálnu prezentáciu organizácie a jej činnosti. Účastníci získajú tipy 

od skúsených lektoriek v oblasti prezentácie v médiách.  

Po absolvovaní druhého a/alebo tretieho modulu nasleduje overovanie v praxi v trvaní 10 

hodín, ktoré bude prebiehať mesiac po absolvovaní modulu a bude spojené s online 

konzultáciami. Každý účastník si vyberie v rámci svojho osobného rozvoja aktivitu využitím 

nových poznatkov, ktorú zrealizuje vo vlastnej organizácii alebo cieľovej ksupine. 

Záverečnou skúškou sú samotné overenie v praxi a záverečný dotazník, ktorý poskytne 

relevantné informácie pre lektorov k možnosti udelenia certifikátu. 

Cieľové skupiny:  
  
• Pracovníci s mládežou  

http://www.a-centrum.net/
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• Mládežnícki vedúci a mladí dobrovoľníci  
• Zástupcovia samosprávy a verejnej správy  
• Pracovníci s mládežou so zdravotným znevýhodnením  
• mladí ľudia z neformálnych skupín, aktivisti, členovia občianskych združení 
 

Podmienky účasti 

Vek od 18 rokov v kombinácii s dobrovoľníckou alebo inou praxou v oblasti práce s mládežou 

so zdravotným znevýhodnením v rozsahu min. 1 rok (napr. prax v škole alebo v neziskovej 

organizácii) alebo ukončené stredoškolské vzdelanie (nemusí byť kombinované s praxou) obe 

skutočnosti účastník potvrdí čestným vyhlásením v prihláške o pravdivosti uvedených údajov, 

a uvedením motivácie, skúseností a očakávaní v prihláške. 

Lektorky: 

Mgr. Viera Hincová, odborná garantka, je psychologička, autorka a školiteľka viacerých akreditovaných vzdelávaní 

v oblasti školstva, sociálnych služieb a práce s mládežou. Zameriava sa na inklúziu, na prácu s ľuďmi a rodinami 

s Aspergerovým syndrómom, klientmi zariadení sociálnych služieb, domovov dôchodcov, na prevenciu a zvládanie 

problémového správania a na ľudské práva. Je predsedníčkou združenia A Centrum a celoslovenského združenia 

rodín s Aspergerovým syndrómom HANS, ktoré spolupracuje s Autistickým centrom Andreas, n.o., Centrum 

nadania n.o., a Modrou Beruškou –  komunitné centrum rodín s PAS v Brne a s ďalšími organizáciami. Viac 

informácií na www.a-centrum.net a www.hans.sk  

 
Doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD, je psychologička a lektorka, ktorá sa dlhodobo zameriava na témy komunikácie, 
soft skills a obchodných zručností. V praxi vysokoškolskej pedagogičky na Univerzite sv.Cyrila a Metoda v Trnave 
sa špecificky venuje problematike mediálnej komunikácie, realizuje tréningy moderátorov, učiteľov a prezentačných 
zručností. 
 
PhDr. Soňa Holíková, ako lektorka a riaditeľka Únie materských centier Slovenska sa venuje práci s mladými 
rodinami, inkluzívnym zručnostiam a rozvoju vzdelávania u detí do 3 rokov. Školí tiež v oblasti práce s mládežou, 
komunikácie, rodovej problematiky a má bohatú prax v riadení projektov a práci s dobrovoľníkmi ako aj 
v prezentácii činnosti v oblasti neformálneho vzdelávania v médiách. 
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