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POZÝVAME VÁS NA DISKUSNÉ STRETNUTIE „VYJADRI SA!“, REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU
ŠTRUKTÚROVANÉHO DIALÓGU „ZA JEDNO LANO – MLADÍ MÔŽU MENIŤ POLITIKU“,
ktoré sa bude konať
5.- 6. februára 2018 v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci

Na diskusné stretnutie pozývame mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajný občiansky život v meste,
v ktorom žijú. Druhou, rovnako dôležitou skupinou, ktorá sa stretnutia zúčastní už v rámci neformálnej
diskusie, budú „dôležití dospelí“, to znamená tí, ktorí sú kompetentní rozhodovať a ovplyvňovať život
mladých ľudí v meste. Preto uvítame aj záujem pedagógov, ktorí v každodennom kontakte významným
spôsobom dokážu meniť život mladých ľudí.

Účastníci budú mať zabezpečené ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní a občerstvenie.

Účasť Vás poprosím potvrdiť na doleuvedenom telefónnom čísle, prípadne e-mailom, do stredy, 31.
januára 2018. Verím, že Vás táto aktivita zaujala a teším sa na stretnutie s Vami.

S pozdravom
Mgr. Lucia Macaláková
Koordinátorka aktivít ZIPCeM
Tel: +421 911 183 383
E-mail: lucia@zipcem.sk

Táto aktivita je súčasťou projektu „Participácia nie je cudzie slovo“, ktorý je realizovaný
vďaka podpore z programu Európskej únie, Erasmus+

Chceme byť súčasťou pozitívnej zmeny, ktorá bude znamenať väčšiu dôveru v mladých ľudí, ich názory a
dosiahnuť, aby neodchádzali zo svojej krajiny, ale vracali sa do nej žiť, vychovávať v nej svoje deti a robiť z
nej tak lepšie miesto pre život.
www.zipcem.sk

Združenie Informačných a poradenských
centier mladých v SR
Tenisová 25
971 01 Prievidza

Tel: +421 918763233
E-mail: sekretariat@zipcem.sk
www.zipcem.sk
www.zajednolano.sk

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Program diskusného stretnutia „Vyjadri sa!“
5.- 6. februára 2018 v Kysuckej knižnici v Čadci

1. Deň:
13.00-14.00 Zoznámenie sa, prelomenie ľadov
14.00-14.10 O čom to celé bude? (program stretnutia)
14.20-15.00 Prečo ťahať „Za jedno lano“? (čo je štruktúrovaný dialóg, téma stretnutia, národný
projekt Za jedno lano)
15.10-16.00 My v roku 2045 (ako vyzerá ideálne mesto, odkiaľ mladí ľudia neodchádzajú „za
lepším“ a majú možnosť sa realizovať?)
16.00-17.00 Všade dobre, doma najlepšie (ako môžeme spolu spraviť mesto lepším miestom pre
život a pomôcť tým aj sami sebe? výber tém a príprava prezentácií)

2. Deň
8.00-9.00 Dokončenie prezentácií
9.00-10.00 Viem, o čom hovorím. (základy prezentácie – ako zaujať a presvedčiť o svojom
nápade?)
10.00-12.00 Nájdime spoločnú reč (diskusia s tvorcami politík a ostatnými „dôležitými
dospelými“, hľadanie spoločných tém a návrh spolupráce na konkrétnych aktivitách)
12.00-12.30 Obed
12.30-13.00 Byť aktívny je IN (ako môžem zmeniť mesto, v ktorom žijem? možnosti zapájania sa
do verejného života)

Ďakujeme za podporu Lukášovi Hrošovskému, vedúcemu organizácie SYTEV a Kysuckej knižnici
v Čadci.

Chceme byť súčasťou pozitívnej zmeny, ktorá bude znamenať väčšiu dôveru v mladých ľudí, ich názory a
dosiahnuť, aby neodchádzali zo svojej krajiny, ale vracali sa do nej žiť, vychovávať v nej svoje deti a robiť z
nej tak lepšie miesto pre život.
www.zipcem.sk

