
ZRKADLO DUŠE

1.3.2021 – 27.2.2023



PARTNERI
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU STARÁ ĽUBOVŇA

STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA NOWY SACZ

STŘEDISKO VOLNEHO ČASU VRATIMOV
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CIEĽ
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1.) Výmeny osvedčených postupov, zdielaní skúseností

v konkrétnych oblastiach prevencie duševného zdravia prostredníctvom 

návštev projektov, stretnutí s odborníkmi, prezentáciou 

práce každej partnerskej organizácie získať nové kompetencie, 

aby ich mohli pri rozširovaní a zefektívňovaní svojich aktivít zúročiť. Vzdelávacie intervencie .

2) Porovnať štrukturálne aspekty partnerských organizácií, ako fungujú siete do ktorých 

patria, a tiež ako je štruktúrovaný dialóg a spolupráca s miestnymi inštitúciami

3) Vytvorenie pracovného tímu zloženého z dvoch skúsených školiteľov 

za každú krajinu, ktorí prevezmú úlohu školiacich dizajnérov. 

Tento tím bude pracovať na vývoji filmu, špeciálne zameraného 

na prevenciu a podporu duševného zdravia. 
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Úlohy participantov: príprava materiálov

pre natáčanie, zabezpečenie účastníkov, 

kamerovanie, úprava natočených

príspevkov, ozvučovanie , strih aktívna

spolupráca odborníkmi z televízie. 

Počas realizácie projektu svoje zručnosti, 

schopnosti a vedomosti v oblasti 

prevencie budú pracovníci s mládežou, 

účastníci všetkých zúčastnených krajín

zlepšovať v komunikácií,  IT, 

neformálnom vzdelávaní.



Vytvorenie pracovného 

tímu zloženého z dvoch 

skúsených školiteľov 

za každú krajinu, ktorí 

prevezmú úlohu 

školiacich dizajnérov. 

Tento tím bude 

pracovať na vývoji 

filmu, špeciálne 

zameraného na 

prevenciu a podporu 

duševného zdravia. 

ČO NÁS ČAKÁ

Porovnať štrukturálne 

aspekty partnerských 

organizácií, ako 

fungujú siete do 

ktorých patria, a tiež 

ako je štruktúrovaný 

dialóg a spolupráca s 

miestnymi inštitúciami 
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Do projektu budú zahrnutí

■ mladí lídri, 

■ pracovníci s mládežou, 

■ odborníci z oblasti prevencie patologických javov, 

psychológie, pedagógovia sociálnej práce, filmového 

priemyslu, médií.  

■ Prostredníctvom ankety, štruktúrovaného dialógu, 

diskusie, story telling, krátkych filmových shotov, 

praktickými cvičeniami pomôžeme pracovníkom s 

mládežou, mládežníckym lídrom ako aj samotným 

mladým ľuďom zvládať záťažové situácie.
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AKTIVITY

Prípravné stretnutie – Slovensko  september 2021

Pracovné stretnutie – Poľsko október 2021

Pracovné stretnutie – Česko október 2022

Školenia 2022

Ako zvládať stresové situácie (18 účastníkov – 5 dní)

Média a online nástroje (18 účastníkov – 5 dní)

Tvorba krátkeho filmu (18 účastníkov – 5 dní)

Intelektuálne výstupy – prieskum študenti, odborníci fokusové

skupiny

Film – premietanie 2023



PLÁN 
ŠKOLENÍ



VÝZVA
Hodnotenie ankiet

Zhodnotenie lokálnych stretnutí prizvanie 

spolupracujúcich organizácií

Oslovenie odborníkov – konzultácie
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POSTUP ŠKOLENIA
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ÚČASTNÍCI

6 participantov

2 tréneri

1 koordinátor

TÉMA

■ Školenie média a online 

nástroje, Poľsko – Nowy Sacz

■ Školenie ako zvládať stresové 

situácie, Slovensko – Stará 

Ľubovňa

■ Školenie tvorba 

krátkometražného filmu 

Česko - Vratimov

■ Konferencia prezentácia filmu v 

Starej Ľubovni - Slovensko

TERMÍN

■ Január 2022

■ Máj 2022

■ September 2022

Výstup 

Január – Február 2023



FILM

METODIKA
Konzultácie

Stretnutia

Diskusie

Školenia

Tvorba metodiky
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Výstupy Film 
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