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Všetky najnovšie informácie o našich projektoch na jednom mieste.
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Projektové materiály
pripravené pre používateľov!
Argumenty proti agresii /
nástroje na zvládanie prejavov nenávisti
V spolupráci s expertmi zo siedmich krajín Európy sme pripravili tréningový
program založený na prvkoch nenásilnej komunikácie pre ľudí zamestnaných
vo verejných funkciách. Mal by im umožniť zvládať nenávistné prejavy a
agresívnu komunikáciu sebavedomejšie a so znalosťami faktov.
Vytvorili sme nasledujúce materiály:
“katalóg” Predsudky a Argumenty – obsahuje najbežnejšie predsudky a
rýchlo dostupné protiargumenty, založené na reálnych faktoch;
Sprievodcu – materiál na zvýšenie povedomia pre používateľov proti
rôznym druhom predsudkov, napr. v kontexte migrácie, politického
extrémizmu, alebo sexuálnej orientácie;
online platformu digitálneho vzdelávania s prístupom ku všetkým
projektovým materiálom na www.training.contra-aggression.eu;
mobilnú aplikáciu – pre ľahkú dostupnosť k vypracovaným materiálom.
Mobilná aplikácia je dostupná na stiahnutie cez Google Play Store, alebo cez Apple App Store.
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Workplace Basic Skills
Cieľom projektu bolo vytvoriť nástroj na zlepšenie
základných zručností dospelých s nízkou kvalifikáciou,
vrátane utečencov a migrantov a to vývojom
interaktívnych školiacich materiálov zameraných na
jazykovú gramotnosť, základné matematické vedomosti a
sociálne zručnosti, čo sú kľúčové faktory
úspešnej integrácie na trh práce. Okrem tréningových
modulov pre e-vzdelávanie v 4 pracovných odvetviach
(stavebníctvo; zdravotná starostlivosť; turizmus a voľný
čas; upratovacie služby) sme vytvorili aj príručku pre
lektorov dospelých a migrantov s nízkou kvalifikáciou.
Materiály nájdete na online platforme
www.training.wbs.ili.eu, alebo si ich môžete prezerať cez
mobilnú aplikáciu dostupnú cez Google Play Store.

Projekty zamerané na
mladých ľudí
Healthy Future
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Prevent Youth Radicalisation
Väčšina mladých ľudí úspešne vstupuje do dospelosti a
dokáže sa vyrovnať s výzvami súvisiacimi s
dospievaním. Pre kritickú menšinu je však dospievanie
obdobím, v ktorom sa objavujú vážne problémy.
Projektovým zámerom je identifikovať a zaznamenať
osvedčené postupy, nástroje, iniciatívy, programy a
metódy, ktoré môžu pomôcť učiteľom a pracovníkom s
mládežou vo včasnom odhalení ohrozenia mladého
človeka radikalizáciou.
www.wissenschaftsinitiative.at/rad/

Projekt Healthy Future sa zameriava na učiteľov,
pracovníkov s mládežou, ale aj na samotných mladých ľudí
ako konečných prijímateľov vzdelávania s cieľom ponúknuť
im zdroj informácií, ktorý by slúžil ako podklad pre ich
ďalšie vzdelávanie v témach: výživa, životné prostredie a
klíma.
S týmto cieľom postupne zbierame dobrú prax (projekty,
iniciatívy, nástroje), ktorá je dostupná vrámci partnerských
krajín (Slovinsko, Rakúsko, Nemecko a Slovensko), ale aj v
ďalších krajinách EÚ. www.healthyfuture4you.eu

Stop Cyberbullying
Projekt Stop Cyberbullying, alebo "Iniciatívy proti
kyberšikane a nenávistnym prejavom na sociálnych
médiách” má za cieľ identifikovať a zozbierať účinné
stratégie a príklady ako sa vysporiadať s kyberšikanou
a ako účinne pristupovať k jej prevencii. Zozbierané
príklady z praxe z partnerských krajín (Cyprus, Rakúsko,
Slovinsko, Slovensko) postupne dopĺňame na webstránku
projektu www.stopcyberbullying.eu, kde ich nájdete v časti
Katalóg osvedčených postupov.

Projekty na podporu
starších ľudí (55+)
Senior Social Entrepreneurship
Starší ľudia v Európskej únii budú tvoriť tretinu celkovej
populácie za niečo viac ako desať rokov. Je to skupina
ľudí, ktorá sa usiluje naďalej prispievať svojimi
osobnými a profesionálnymi skúsenosťami k budovaniu
inkluzívnej spoločnosti. Starší ľudia sú vďaka svojim
skúsenostiam a sociálnym väzbám obzvlášť vhodní na
začatie alebo udržanie projektov sociálneho podnikania.
Cieľom SSE projektu je preto zvýšiť povedomie o
výhodách sociálneho podnikania pre starších ľudí,
najmä pre ženy, nakoľko ich miera ekonomickej účasti v
EÚ je takmer polovičná v porovnaní s mužmi.
Vytváreme preto sadu materiálov o sociálnom podnikaní
a interaktívne online tréningy pre túto cieľovú skupinu.
Dostupné by mali byť začiatkom leta 2021.
www.seniorsocial.eu

Ageing in the Digital Age
Starnutie v digitálnej dobe je projektom partnerov z
Poľska, Rakúska, Slovinska a Slovenska, ktorého cieľom
je podporiť informovanosť o dostupných nástrojoch na
zlepšenie digitálnych kompetencií starších občanov, aby
sa tak mohli aktívne zapájať do života komunity i vo
vyššom veku. www.digitalageing.eu

Projekty zamerané na dospelých ľudí

CRISISS

Money & Life Skills

Projekt CRISISS - príležitosti vyplývajúce z krízy,
vznikol ako reakcia na pandemickú situáciu a bude sa
zameriavať na rozpoznanie a hodnotenie sociálnych
kompetencií dobrovoľníkov nadobudnutých počas
krízy. Projekt potrvá do jesene 2022. Hlavným cieľom
projektu CRISISS bude poskytnúť podporu
organizáciám, ktoré spolupracujú s dobrovoľníkmi, aby
dobrovoľníkov informovali o ich čerstvo získaných
"mäkkých zručnostiach" a umožnili im ich rozpoznať a
vážiť si ich. Zároveň by tieto kompetencie mali byť
dokumentované takým spôsobom, aby boli
zrozumiteľné a preukázateľné pre potencionálnych
zamestnávateľov. Vďaka nášmu tréningovému
materiálu bude dobrovoľník schopný validovať svoje
schopnosti pre pracovný trh. Viac informácií pribudne
čoskoro na stránke qualed.net.

Projekt Money & Life Skills sa zameriava na mladých
dospelých ľudí vo veku 18 až 35 rokov a formou online
tréningového materiálu im chce poskytnúť nástroje na
zlepšenie ich životných i finančných zručností. Projekt
predstaví výukový nástroj založený na konkrétnych
životných situáciách (kúpa prvého telefónu, prenájom
bytu, svadba, dieťa, úspory, moje prvé auto, strata
zamestnania a pod.) na základe ktorých formou
príbehu poskytne rady ako v týchto situáciách
reagovať, či ako sa na ne pripraviť.
Materiál je určený pre mladých ľudí, ktorí sú ohrození
nízkym príjmom, nemajú trvalé pracovné miesto, či tým,
ktorí sú nezamestnaní.
Jednotlivé materiály sú už vytvorené a v slovenskej
jazykovej verzii by mali byť dostupné v lete 2021.
www.moneylifeskills.eu

Skills and Competencies for Work in
Industry 4.0
Zručnosti a kompetencie pre prácu v priemysle 4.0
je nový európsky projekt financovaný z programu
ERASMUS + na obdobie rokov 2020 - 2022. Hlavným
cieľom projektu „Zručnosti pre priemysel 4.0“ („Industry
4.0 Skills”) je poskytnúť komplexný a užitočný prehľad
o iniciatívach, programoch, metódach a materiáloch
týkajúcich sa rozvoja a sebazdokonaľovania osobných
zručností a schopností v rámci transformácie priemyslu.
Budeme zameriavať na zhromažďovanie
osvedčených postupov ako úspešných príkladov
implementácie odborného vzdelávania v súlade s
potrebami priemyslu 4.0.

Projekty zamerané na
migrantov a utečencov
From Refugee to Enrepreneur
V posledných rokoch sme boli svedkami prílevu
utečencov do Európy a je pravdepodobné, že tomu tak
bude i naďalej. From Refugee to Entrepreneur je projekt
podporený cez Erasmus + a jeho cieľom je zozbierať
príklady dobrej praxe v oblasti podnikania utečencov a
migrantov v partnerských krajinách (Nemecko,
Rakúsko, Slovinsko, Slovensko) s dôrazom na IT sféru.
Predpokladané výstupy projektu sú:
Katalóg „Podpora pre podnikateľov z radov
utečencov a migrantov“, ktorý poskytne prehľad o
súčasnej situácii v partnerských krajinách a bude
obohatený o výsledky stretnutí nadnárodných
partnerov.
E-platforma s prehliadateľnou databázou
iniciatív a materiálov zameraných na príslušné
opatrenia a podporné programy pre utečencov a
migrantov.
www.wissenschaftsinitiative.at/refent/

Family Caregiver Support
- ukončený projekt
Projekt Family Caregiver Support bol ukončený v
decembri 2020, ale projektový materiál na podporu
opatrovateľov (vrátene utečencov a migrantov)
rodinných príslušníkov s mentálnym ochorením
alebo poruchou bude dostupný aj v nasledujúcich
piatich rokoch.
Projektový materiál (Sprievodcu, e-platformu s
aktivitami) nájdete v 10 jazykoch na stránke:
www.family-caregiver-support.eu

