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Cieľ organizácie

Podpora a rozvíjanie aktivít a presadzovanie aktívnej participácie občanov

na miestnej, regionálnej, celoštátnej ako aj na medzinárodnej úrovni 

v rôznych oblastiach spoločenského života.

Organizácia vznikla v roku 2012.

Sídlo OZ: Veľký Meder

www.ozbuducnost.sk

http://www.ozbuducnost.sk/


Hlavné oblasti pôsobenia OZ

Služby 

klientom

Projektové riadenie 

a medzinárodná 

spolupráca

Vzdelávanie 

dospelých

Informačno-poradenské 

Odborné poradenské

Realizácia 

národných
cezhraničných

medzinárodných

projektov

Semináre
Informačné dni
Workshopy
Konferencie
Tréningy
Mobility

Celoživotné vzdelávanie

Podpora integrácie a reintegrácie uchádzačov o zamestnanie na trh práce

s dôrazom na znevýhodnené skupiny



Národná cena kariérového poradenstva 2015

Centrum EUROGUIDANCE, SAAIC

Čestné uznanie za realizáciu projektov a poradenských aktivít 
podporujúcich celoživotné vzdelávanie a integráciu znevýhodnených 

skupín na trh práce.



Budovanie partnerských sietí na národnej úrovni

TREXIMA Bratislava -
Realizácia 

medzinárodných projektov

https://www.trexima.sk/

Členstvo v Združení pre 
kariérové poradenstvo a 
rozvoj kariéry

• www. rozvojkariery.sk

Spolupráca s Asociáciou 
lektorov a kariérnych 
poradcov

• www.alkp.sk

Účasť na akciách 
organizovaných                 
s Centrom 
EUROGUIDANCE

• http://web.saaic.sk/

Deklarácia o uznávaní 
prínosu neformálneho 
vzdelávania v práci s 
mládežou – IUVENTA

• https://www.iuventa.sk/

Člen Asociácie inštitúcií 
vzdelávania dospelých od 

roku 2016

http://www.aivd.sk/

https://www.trexima.sk/
https://www.iuventa.sk/
http://www.aivd.sk/


Budovanie partnerských sietí a spolupráca na medzinárodnej úrovni

vzdelávacie inštitúcie

neziskové organizácie

stredné školy a univerzity 

výskumné inštitúcie

stavovské organizácie

15
Krajín EU 

20 
organizácií

Od roku 2013 zapojenie do 

16
medzinárodných projektov



Cieľové skupiny
organizácie

občania so zdravotným postihnutím

uchádzači o zamestnanie

mladí ľudia, študenti

občania nad 50 rokov veku

ženy

odborníci (učitelia, kariéroví poradcovia)

neziskové organizácie

podniky



Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť –Veľký Meder 

www.ozbuducnost.sk

http://www.ozbuducnost.sk/


Program: ERASMUS+

Kľúčová akcia: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

Akcia: Strategické partnerstvá

Oblasť: Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania dospelých

Naša sila je v skúsenostiach –
inovatívny vzdelávací program pre skúsenostných expertov

Trvanie projektu: 1.9.2017 – 31.8.2019

24 mesiacov



Partnerské organizácie

Koordinátor

OZ Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder, SK

Partneri

Human Profess Közhasznú Nonprofit Ltd., Szombathely, Hungary
(Akreditovaná vzdelávacia organizácia pre dospelých)

Fundatia Crestina Diakonia Filiala Sfantu Gheorghe, Romania
(Akreditované integrované centrum dennej starostlivosti pre občanov so zdravotným postihnutím)

Dost Egitim Turizm Insaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S., Ankara, Turkey
(Špecialne vzdelávacie a rehabilitačné centrum)



Asociovaní partneri

Slovenská republika

Združenie na pomoc ľudí s mentálnym postihnutím v 
Dunajskej Strede

Maďarsko

HFA Europe Kft., Szombathely

Rumunsko

Župné centrum ľudských zdrojov a výchovného
poradenstva - CJRAE Covasna, v Sfântu Gheorghe

Turecko

Asociácia špeciálnych vzdelávacích a rehabilitačných
centier, Ankara



Motivácia a analýza potrieb

Závery a odporúčana dotazníkových prieskumov a diskusií
pri okrúhlom stole, ktoré sme realizovali v rámci projektu
SUCCESS programu ERASMUS+ (http://success-
erasmusplus.eu) v štyroch krajinách

Výsledky poukázali nato, že je potrebné venovať zvýšenú
pozornosť podpore prechodu zo vzdelávania k 
zamestnávaniu mladých ľudí so zdravotným postihnutím
ako aj podpore OZP pri výbere a zmene zamestnania. 

Tento proces však vyžaduje skúsených odborníkov. Aby 
sme posilnili personálne kapacity v organizáciách našim
hlavným cieľom je:

1. identifikácia účinných postupov a metód na národnej 
úrovni

2. vypracovanie inovatívneho vzdelávacieho programu pre
tzv. "skúsenostných expertov" 

http://success-erasmusplus.eu/


Prípravná fáza projektu
Vyhľadávanie partnerov:

- na základe existujúcich kontaktov 
koordinátora

- na základe existujúcich kontaktov 
partnerských organizácií

Komunikácia pred podaním projektu:

- oslovenie prostredníctvom e-mailu

- Skype meeting

- rozdelenie úloh medzi partnermi

- aktívna participácia všetkých partnerov na 
príprave projektu



Zostavenie partnerstva a vyhľadanie vhodných partnerov
Podľa odborných skúseností:

- koordinátor – dlhoročné skúsenosti 
v oblasti riadenia projektov

- partneri - skúsenosti pri tvorbe 
vzdelávacích materiálov formou 
blended-learning

- skúsenosti v oblasti poskytovania 
rôznych služieb pre občanov so 
zdravotným postihnutím

- skúsenosti v oblasti riadenia 
vzdelávania

Podľa typu organizácií:

- poradenské organizácie

- vzdelávacie inštitúcie

- prevádzkovatelia centier sociálnej 
starostlivosti

-prevádzkovatelia chránených 
dielní a pracovísk

Podľa skúseností v oblasti 
projektového manažmentu:

- partneri, ktorí majú skúsenosti 
realizáciou projektov v rámci 
programu ERASMUS+

Ďalšie možnosti: cez platformu EPALE, na základe odporúčaní, na základe existujúcich kontaktov, vyhľadávaním na 
internete, z odbornej literatúry



Stanovenie cieľov projektu
Hlavné ciele projektu

prispieť k zlepšeniu kvality, zvýšeniu intenzity a objemu spolupráce medzi inštitúciami
pôsobiacimi v oblasti zvyšovania zamestnateľnosti a podpory zamestnanosti občanov so zdravotným
postihnutím vytvorením, rozvíjaním a upevňovaním národných a nadnárodných partnerských sietí,

prispieť k profesionalizácii organizácií, zvyšovanie vedomostnej úrovne a rozvíjanie kompetencií
odborníkov, mentorov, skúsenostných expertov a odborných poradcov so zdravotným postihnutím,
ich zapojením do kombinovaného Inovatívneho vzdelávacieho programu pre skúsenostných expertov,

podpora (re)integrácie občanov so zdravotným postihnutím profesionalizáciou organizácií a
zvyšovaním ich klientovej orientácie využitím životných skúseností skúsenostných expertov.



Kto je/bude „Skúsenostný expert“

Cieľom projektu bolo: vypracovanie Inovatívneho vzdelávacieho programu pre skúsenostných
expertov formou kombinovaného vzdelávania na základe medzinárodných odporúčaní v elektronickej
forme.

„Skúsenostný expert" podľa nášho projektu je OZP, ktorý v priebehu vlastného života prežil
problémy v dôsledku zdravotného postihnutia, sám dokázal ich riešiť a prostredníctvom

posilnených zručností, postojov, metód a vysokokvalitných kompetencií získaných v rámci
inovatívneho vzdelávania a môže vlastné životné skúsenosti využiť a aplikovať v prospech iných
OZP.



Špecifické ciele projektu

organizovanie workshopov na národnej úrovni, podpora spolupráce aktérov trhu práce z 
rôznych sektorov

výmena skúseností, zdieľanie, konfrontovanie myšlienok, postupov a metód na medzinárodnej
úrovni

využitie synergií jednotlivých sektorov na podporu vzdelávania skúsenostných expertov 

vypracovanie obsahu Inovatívneho vzdelávacieho programu pre skúsenostných expertov



Špecifické ciele projektu

vzdelávanie lektorov inovatívneho vzdelávacieho programu pre skúsenostných expertov, 
ktorí sú OZP 

pilotné testovanie (formou blended-learning),

tvorba informačných materiálov (leták, elektronická zbierka, brožúra) a webovej
stránky;

podpora neformálneho vzdelávania a zvyšovanie IKT zručností odborníkov a OZP



Plánovanie konkrétnych projektových aktivít a výstupov

a. Regionálne workshopy (10/2017 - 01/2018) - http://www.experience-
erasmusplus.eu/products.html#workshop

b. Elektronická zbierka "Profesionalizáciou organizácií za reintegráciu občanov so     

zdravotným postihnutím" (10/2017 - 02/2018) - http://www.experience-

erasmusplus.eu/products.html#collection

Získané informácie boli východiskom pre tvorbu inovatívneho vzdelávacieho programu.

1. Identifikovanie východiskových informácií k tvorbe inovatívneho vzdelávacieho programu
pre skúsenostných expertov

http://www.experience-erasmusplus.eu/products.html#workshop
http://www.experience-/


O1/A1. Vypracovanie učebných osnov  

O1/A2. Voľba a nastavenie nástrojov dištančného vzdelávania na vytvorenie a zavedenie 
vzdelávacieho programu založeného na kombinovanom vzdelávaní ("blended-learning") 

O1/A3. Tvorba inovatívneho vzdelávacieho programu programu formou blended-learning

http://moodle.experience-erasmusplus.eu/login/index.php

O1/A4. Výber účastníkov vzdelávacej aktivity a pilotné testovanie inovatívneho vzdelávacieho 
programu 

O1/A5. Definovanie metódy hodnotenia vzdelávacieho programu  a hodnotenie vzdelávania 

2. Vypracovanie inovatívneho vzdelávacieho programu pre skúsenostných expertov
formou blended-learning - 02/2018 - 03/2019 – IO1

http://moodle.experience-erasmusplus.eu/login/index.php


Obsah teoretického vzdelávacieho materiálu

1. Kto je skúsenostný 
expert

2. Osobnosť 
skúsenostného experta 

3. Význam 
komunikačných 
zručností v práci 

skúsenostného experta

4. Manažment 
konfliktov

5. Význam časového 
manažmentu v práci 

skúsenostného experta

6. Individuálna práca 
skúsenostného experta 

s občanmi so 
zdravotným 
postihnutím

7. Skupinové 
poradenstvo

8. Partnerská sieť 
skúsenostného experta 

9. Informácie o trhu 
práce

10. Odbúranie bariér –
rovnaký prístup k 

zamestaniu

11. Psychologické a 
psycho-pedagogické 

hodnotenie

12. Rozvoj osobnosti a 
zručností pre trh práce

13. Nástroje a techniky 
stratégie hľadania 

zamestnania

14. Udržanie 
zamestnania



O2/A1. Vytvorenie návrhu štruktúry príručky na zavedenie inovatívneho vzdelávacieho programu pre 
skúsenostných expertov

O2/A2. Opísanie metodiky projektu

O2/A3. Preklad projektovej príručky do národných jazykov partnerských inštitúcií

O2/A4. Distribúcia on-line príručky

4. Vypracovanie príručky na zavedenie vzdelávacieho programu (02/2019 - 08/2019) - IO2

3. Krátkodobé školiace podujatie pre zamestnancov (lektorov vzdelávacieho
programu)(10/2018) – realizácia po aktivite O1 / A3



Zostavenie rozpočtu projektu

Intelektuálne výstupy

reálne stanoviť počet výstupov

určenie lead partnera intelektuálneho 
výstupu

stanovenie jednotlivých čiastkových 
krokov

zohľadnenie zodpovednosti lead partnera 
a ostatných partnerov za jednotlivé kroky

reálny rozpočet, priradenie počtu 
človekodní k jednotlivých krokom 

 Manažment

 Nadnárodné projektové stretnutia  - reálne 
stanoviť počet nadnárodných stretnutí a 
počet účastníkov

 Intelektuálne výstupy

 Vzdelávacie aktivity

 Multiplikačné podujatia

 Mimoriadne náklady – žiadať len v 
odôvodnených prípadoch, konkretizovať



Projektové riadenie

riadenie, koordinácia projektu a realizácie aktivít
na úrovni koordinátor a partnerských inštitúcií

finančný manažment projektu

manažment kvality projektu a hodnotenie

riadenie konfliktov a rizík na základe
vypracovaného plánu

príprava mesačných výkazov o odpracovaných
hodinách a ich kontrola

kontakt s Národnou agentúrou (koordinátor)

organizačné zabezpečenie medzinárodných
stretnutí pre zamestnancov organizácie (poistenie, 
ubytovanie, letenky, cestovné lístky)

interné podujatia pre zamestnancov

komunikácia

príprava priebežnej a záverečnej správy



Komunikácia

prostredníctvom 4 medzinárodných partnerských
stretnutí,

Skype konferencií podľa potreby,

poskytnutím spätnej väzby ohľadom čerpania rozpočtu a 
stavu splnenia úloh,

elektronickej pošty - e-mailová komunikácia, 

telefonický kontakt,

zdieľaním dokumentov a zdrojov prostredníctvom
elektronického ukladacieho priestoru – produkty, 
dokumenty, zápisnice, výkazy, prehľad o čerpaní rozpočtu 
podľa rozpočtových položiek



Diseminácia: formy a cieľové skupiny 

Diseminácia sa uskutoční v každej partnerskej 
krajine – na lokálnej, regionálnej a na 
národnej úrovni

- každá partnerská organizácia má rozsiahlu 
sieť národných kontaktov

Diseminácia na medzinárodnej úrovni:

- každá partnerská organizácia má aj 
medzinárodnú sieť kontaktov 

– vkladanie výsledkov projektu v rámci 
platformy pre výsledkov projektov ERASMUS+, 
zverejnenie informácií na platforme EPALE



Najdôležitejšie formy diseminácie
Diseminačný plán - vypracovanie vrátane vymedzenia očakávaného dopadu, výstupov a cieľových skupín, realizácia 
diseminačných aktivít, správy o realizovaných diseminačných aktivitách, priebežná kontrola plnenia, priebežné vyhodnotenie

Webová stránka a jej priebežná aktualizácia - http://www.experience-erasmusplus.eu/index.html

Leták o projekte v piatich jazykových verziách v elektronickej a v papierovej forme - http://www.experience-
erasmusplus.eu/products.html#leaflet

Elektronická zbierka - http://www.experience-erasmusplus.eu/products.html#collection

Regionálne workshopy - http://www.experience-erasmusplus.eu/products.html#workshop

Krátkodobého školiaceho podujatia pre lektorov

Počas testovacej fázy inovatívneho vzdelávacieho programu 

Inštruktážny seminár

Vzdelávací materiál – voľne prístupný na internete po registrácii - http://moodle.experience-erasmusplus.eu/login/index.php

Záverečná konferencia na národnej úrovni v partnerských krajinách, distribúcia brožúry

http://www.experience-erasmusplus.eu/index.html
http://www.experience-erasmusplus.eu/products.html#leaflet
http://www.experience-erasmusplus.eu/products.html#collection
http://www.experience-erasmusplus.eu/products.html#workshop
http://moodle.experience-erasmusplus.eu/login/index.php


Cieľové skupiny diseminácie

odborní zamestnanci, mentori, lektori 
vzdelávacích aktivít, odborní poradcovia 

 vzdelávacie organizácie

mimovládne organizácie

agentúry podporovaného zamestnávania

zamestnávatelia vrátane chránených dielní a 
pracovísk

miestna samospráva

organizácie poskytujúce poradenstvo pre OZP

úrady práce

regionálne záujmové združenia OZP 

profesijné a stavovské organizácie

záujmové organizácie OZP

asociovaní partneri

občania so zdravotným postihnutím (OZP)



Prínos projektu

používanie medzinárodných skúseností nadobudnutých počas projektu v 
každodennej činnosti organizácie

aplikácia nového inovatívneho vzdelávacieho programu pre skúsenostných expertov
formou blended-learning v rámci svojho portfólia vzdelávacích aktivít

skvalitnenie obsahového zamerania vzdelávacích programov

zvyšovanie zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím v rámci organizácie v 
profesii skúsenostný expert

využitie aktívnych opatrení trhu práce na zamestnávanie skúsenostných expertov

účasť v pilotných projektoch zameraných na podporu reintegrácie OZP na trh práce
na regionálnej úrovni

spolupráca s inými organizáciami za účelom šírenia výsledkov projektu a vytvorenie
miestnych, regionálnych, národných a nadnárodných partnerských sietí

sieťovanie odborníkov využívaním platformy na výmenu skúseností

zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pre OZP prostredníctvom skúsenostných
expertov

podpora OZP pri voľbe povolania, výberu a zmene zamestnania skúsenostnými
expertmi



Odporúčania

- vhodný výber partnerov, referencie

- na začiatku projektu jasné zadefinovanie úloh 
a zodpovedností (Handbook)

- nastavenie riadenia, koordinácie a kontroly 
plnenia projektových úloh

- nastavenie spôsobov a frekvencie komunikácie

- plánu manažmentu kvality projektu a 
manažment konfliktov a rizík 

- kontakt s Národnou agentúrou, konzultácia 
prípadných problémov



Ďalšie 

vybrané 

projekty 

organizácie

Obdobie Názov projektu Program
2016-2018 Tajomstvo nášho úspechu – inovatívne 

cesty k rozvíjaniu kompetencií občanov so 

zdravotným postihnutím pre trh práce
http://success-erasmusplus.eu/

ERASMUS+

Kordinátor

2017-2019

Implementácia kvality v kariérovom

poradenstve

http://guidancequality.eu/qual-im-g-project/

ERASMUS+

Partner

2017-2019

SILVER
Silver
https://www.silver-skills.eu/

ERASMUS+

Partner

2018 – 2020 Educational Modules for Insurance and 

Employability of Women - EMIEW

ERASMUS+

Partner

2018 – 2020 Strategic Partnership for Older’s People 

Inclusion into the Digital World – SPIDW

ERASMUS+

Partner

2018 - 2020 Fostering Employment of Maternity 

Leavers - FEMALE

ERASMUS+

Partner

2018 - 2021 Tommorow comes today - TCT ERASMUS+

Partner

Hodnotenie NA
Príklad dobrej praxe

http://success-erasmusplus.eu/
http://guidancequality.eu/qual-im-g-project/
https://www.silver-skills.eu/


Step by step towards active citizenship and 

reintegration into the labour market

– www.starllp.eu

http://www.starllp.eu/


The secret of our success –

http://success-erasmusplus.eu/



Our Strength is Experience – innovative 

training program for Experts by Experience

http://experience-erasmusplus.eu/



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!

Kúpeľná 3544/33

932 01 Veľký Meder

+421 905 92 88 62

ildiko.hanuliakova@gmail.com


