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Qualed je ob?ianske 
zdru?enie, ktoré sa 
zameriava na inovatívne 
formy vzdelávania a ich 
implementáciu a ?írenie 
formou európskych 
projektov na Slovensku.

Ob?ianske zdru?enie Qualed v 
sú?asnosti participuje na viacerých 
európskych projektoch zameraných 
na zlep?ovanie komunika?ných a 
pracovných zru?ností v rôznych 
oblastiach.
Základným cie?om projektu 
Workplace Basic Skills je pomôc? 
menej vzdelaným ob?anom, 
migrantom ?i ute?encom, získa? 
základné schopnosti a vedomosti 
potrebné pre prácu v 4 pracovných 
oblastiach: stavebníctvo, 
upratovacie slu?by, turistický ruch a 
zdravotníctvo. Materiály budú 
dostupné zdarma a online a budú 
ich môc? vyu?íva? pracovníci 
úradov práce i organizácie 
pracujúce s nizko kvalifikovanými 
ob?anmi. Viac informácií na 
stránke:
www.wbs.ili.eu

Európsky projekt Money and Life 
Skills sa zameriava na základnú 
finan?nú gramotnos? obyvate?ov 
vrátane mladých ?udí, ?i 
nízkovzdelaných skupín. Zlep?enie 
finan?nej gramotnosti bude ma? pre 
v?etkých prínos a nadobudnuté 
zru?nosti spolu s ?al?ími "?ivotnými 
zru?nos?ami" jednotlivcov, prispejú 
k tomu, aby ?o najviac vyu?ívali 
príle?itosti na zabezpe?enie svojej 
finan?nej stability a prosperity.
Projekt Posttraumatická 
integrácia ute?encov má za cie? 
zvý?i? povedomie o mo?nosti 

posttraumatickej stresovej poruchy 
medzi ute?encami a ?iadate?mi o 
azyl, o jej symptómoch ?i 
mo?nostiach základnej du?evnej 
intervencie. Cie?om projektu je 
pomôc? pracovníkom pomáhajúcim 
ute?encom, ktorí nemajú ?peciálne 
vzdelanie z oblasti psychológie, 
aby vedeli identifikova? a poskytnú? 
základnú psychosociálnu podporu 
a intervenciu v oblasti du?evného 
zdravia ute?encom s 
post-traumatickými problémami         
(a PTSD). Mô?u tak urobi? cez 
online vzdelávací materiál, ktorý je 
u? dostupný na stránke projektu:

www.onlinematerial.posttraumatic-integration.eu
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?a?ké ?ivotné situácie sú v?dy ve?mi 
náro?né na zvládnutie. Jednou z 
takýchto situácií je dlhodobá 
starostlivos? o mentálne chorého 
?lena rodiny, ?i u? o die?a alebo 
dospelého. Projekt Family 
Caregiver Support bude preto 
zameraný na podporu tých ?udí, ktorí 
sa starajú o mentálne chorých 
príbuzných s cie?om pomôc? im v ich 
starostlivosti nielen o ?lena rodiny, 
ale najmä o nich samotných.
www.caregiversupport.eu                           
(na spustení stránky sa pracuje)

V sú?asnosti sa v osobnej 
komunikácii, ale aj v komunikácii cez 
internet, ?oraz ?astej?ie objavujú 
prejavy agresie i nenávistné prejavy. 
Cie?om projektu Arguments 
Against Aggression - Argumenty 
proti agresii je poskytnú? európskym 
ob?anom, ale aj pracovníkom na 
úradoch práce, ?i v iných verejných 
pozíciách, mo?nos? zlep?i? 
komunika?né a argumenta?né 
schopnosti, ktoré mô?u vyu?íva? na 
sociálnych sie?ach alebo v 
interakciách v reálnom ?ivote v?dy, 
ke? sú konfrontovaní s agresívnymi, 
rasistickými alebo xenofóbnymi 
posolstvami, nerovnos?ou a násilím. 
Výstupom projektu Argumenty proti 
agresii,bude katalóg s naj?astej?ími 
predsudkami a mo?nými 
odpove?ami na ne, ktoré mô?u 
zvý?i? efektívnos? argumentov.
www.contra-aggression.eu

Novinkou je projekt Healthy Future, 
ktorého cie?om je zozbiera? preh?ad 
iniciatív, ktoré sa venujú vý?ive, ?i 
enviromentálnym otázkam v 
partnerských krajinách a to formou 
súborného katalógu. Slú?i? bude 
ako odrazový informa?ný bod pre 
v?etkých, ktorí sa zaujímajú o 
zlep?ovanie svojho ?ivotného ?týlu i 
ochranu planéty. 

? O PRIPRAVUJEME?

Qualed o.z. sa okrem u? 
zmienených projektov zapojí aj do 
?al?ích súvisiacich tém. 
S projektom Argumenty proti agresii 
súvisí aj nový projekt, ktorý sa bude 
zaobera? iniciatívami bojujúcimi s 
kyber?ikanou.
Prevencia radikalizácie mladých 
?udí je ?al?ou témou, ktorú 
pova?ujeme za potrebné ?íri? a 
upozor?ova? na ?u.
K téme starnutia v dobe digitálnych 
technológií budeme pristupova? 
formou zberu dobrých iniciatív z 
praxe a udr?ate?ných rie?ení.

?Sna?íme sa 
identifikova? 

atraktívne témy 
a nové spôsoby 
vzdelávania.?

Ke? spojíte za?iatok anglického slova 
QUALification (Kvalifikácia) a EDucation 
(Vzdelávanie) dostanete slovo QUALED. 

Tieto slová presne vystihujú na?e smerovanie 
a na?u prácu pre dospelých i mladých ?udí na 
Slovensku i v Európe.
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