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Určite si už zažil(a) chvíľu, kedy si chcel(a) niečo zmeniť. Možno niečo vo svojom živote alebo 
niečo, vo svojom okolí, čo sa ti nepáčilo alebo by mohlo fungovať lepšie. Veci okolo nás sa dajú 
meniť a často sú okolo nás inštitúcie alebo sponzori, ktorí by boli ochotní dať ti peniaze na to, 
aby si mohol(a) uskutočniť svoje plány. Ľudia z tvojho okolia ti budú možno hovoriť, že napí-
sať a zrealizovať projekt je ťažké a komplikované. Chceme ťa v tejto publikácii presvedčiť, 
že keď sa nájde ten správny systém, až také zložité to nie je.

Skúsme teda spoločne taký malý experiment počas čítania tejto publikácie. Krok za krokom 
vypracujeme pre teba ten správny projekt na to, aby si dokázal(a) situáciu zmeniť. Takže 
žiadne preskakovanie strán a odstavcov, držme sa spoločne tohto návodu...

V skutočnosti riešiš niekoľko problémov každý deň. Čo si ráno obliecť do školy? Ako si 
naplánovať cestu tak, aby si došiel(a) na rande včas? Ako najjednoduchšie skombinovať cestu 
zo školy a nákup potravín domov? Ako najlepšie postupovať, keď sa chceš niečo rýchlo naučiť? 
Čo a ako si navariť, keď si bez rodičov doma?

V tejto príručke nebudeme písať o tom, ako variť čaj, to nie... Ale keď sa na varenie čaju 
pozrieme podrobnejšie, je to tiež taký malý projekt. Vrátime sa k tomuto prirovnaniu ešte 
niekoľkokrát.

V skutočnosti budeme hľadať problémy okolo seba. Táto fáza projektu by nemala byť veľmi 
ťažká. Ak sa zaujímaš o svoje okolie, vnímaš, čo sa deje v tvojom paneláku, na dedine, v meste 
alebo v škole, asi by si vedel alebo vedela pomenovať množstvo vecí, ktoré ťa mrzia alebo 
o ktorých si môžeš povedať, že „toto by sa dalo aj inak urobiť“.
Skús si teraz, predtým ako pôjdeme ďalej určiť, čo konkrétne v tvojom okolí považuješ za 
problém a čo by bolo treba zmeniť. Možno sa ti nepáči, že mladí ľudia v tvojom okolí sa nemajú 
kde stretávať. Možno nie si spokojný(á) s tým, ako funguje vaša žiacka školská rada alebo ťa 
trápi, že sa spolužiaci k sebe nesprávajú férovo. Možno sa zaujímaš o šport a nemáš možnosti 
na jeho prevádzkovanie v tvojej obci. Alebo žiješ na dedine, ktorá má bohaté folklórne 
tradície a mladí sa o ne nezaujímajú a ty by si ich chcel(a) obnoviť. Možno ťa trápi, že miestny 
potok je znečistený. Alebo, alebo, možno... Skús sa zamyslieť a vyber si jeden konkrétny 
problém. Tento problém použi pri čítaní tejto príručky ako príklad a naučíš sa na ňom ako 
správne postupovať pri príprave jednoduchého projektu.

My sme si ako príklad vybrali tento problém:
„Mladí ľudia v našom paneláku majú podobné záujmy, ale vôbec sa medzi sebou nekontaktu-
jú.“V našej príručke použijeme tento problém ako príklad; vysvetlíme si, ako postupovať 
pri tvorbe celého projektu. Ty použi namiesto nášho problému práve ten svoj. Poďme na to!
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ÚVOD

AKO NÁJSŤ PROBLÉM?



Ak si hovoríš, že načo hľadáme nejaký problém, keď chceme písať projekt, naša odpoveď je: 
Každý projekt je o odstraňovaní problému. Bez problému projekt nemôže existovať. Práve to, 
že mnohé projekty sú nepodporené je spôsobené tým, že pisateľ projektu uvažuje len o tom, 
ako využiť peniaze, ktoré ponúkajú rôzne grantové programy, ale bez toho aby vedel, čo 
vlastne chce vyriešiť. Ak chceš napísať úspešný projekt, musíš sa zamyslieť nad tým, čo chceš 
zmeniť. Lebo projekt je zmena! 

Zmeny sa dajú dosiahnuť, keď ich správne naplánujeme a na nič nezabudneme. Práve preto by 
sme nemali projekt robiť sami, ale vždy s niekým, kto môže prispieť svojimi nápadmi a pos-
trehmi. Vytvoríme si takzvaný „projektový tím“. Mali by to byť tvoji kamaráti a známi, ktorých 
tiež trápi podobný problém ako teba. Určite poznáš okolo seba ľudí, ktorí by do toho s tebou 
šli. Najúspešnejšie projektové tímy sú zložené väčšinou z 3 – 4 ľudí, ale keď budete len dvaja, 
aj to je dobrý začiatok. Určite ti neodporúčame, aby si do projektu išiel(a) sám(a).

Aby sme presvedčili tých, ktorí udeľujú granty na projekty, že ten náš si zaslúži podporu, 
musíme ukázať, že vieme, čo a hlavne prečo to chceme robiť. A práve problém, ktorý si 
našiel(a), je odpoveďou na to, prečo chceš projekt zrealizovať. Najprv však musíme vedieť, 
či náš projekt má zmysel, či sme si vybrali taký problém, ktorý naozaj môžeme zmeniť. To 
môžeme urobiť nasledovne...

Urobíme si analýzu nášho problému. Napíš si svoj problém na veľký papier (čo najväčší) alebo 
na tabuľu. Problém, ktorý si vybral(a) napíš do stredu papiera asi takto:
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Mladí ľudia v našom paneláku sa vôbec medzi sebou nekontaktujú a nekomunikujú.

ČO S PROBLÉMOM?



Potom si priprav malé papieriky (napríklad farebné „post-it“ lepiace papieriky) a zamyslite 
sa, najlepšie spoločne s celým projektovým tímom, prečo tento problém podľa vás existuje. 
Aké sú príčiny toho problému? Porozmýšľajte spoločne a každú jednu príčinu napíšte 
na jeden papierik a umiestnite kamkoľvek v dolnej časti papiera alebo tabule. Ak sa pozrieme 
na náš príklad, bude papier vyzerať asi takto:
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Majú pocit, že sa 

nemajú o čom porozprávať

Mladí ľudia v našom paneláku sa vôbec medzi sebou nekontaktujú a nekomunikujú.

Ľudia sa ani

nepozdravia
Mladí prichádzajú

domov neskoro

V paneláku sa

nekontaktujú ani dospelí Mladí nepoznajú

svoje mená

Povinnosti

v domácnosti

Nemajú odvahu

nadviazať kontakt

Neexistuje priestor

na spoločné aktivity
Väčšina sa musí starať

o svoje domáce zvieratá

Voľný čas trávia

väčšinou vnútri
V okolí nie je možnosť

na stretávanie

Mladí nepoznajú

svoje záľuby
Príprava 

na školu



Všimnite si, že priestor nad našim problémom zostáva voľný. Aby ste mohli čo najlepšie 
pracovať na projekte, mali by ste identifikovať aspoň 10 základných príčin, ktoré by mali byť 
veľmi konkrétne, podobne, ako v našom príklade. Predstavte si v našom príklade, že sa dvaja 
mladí stretnú pri schránke v paneláku a ani sa nepozdravia. Prečo asi? A keď začneme 
rozmýšľať o dôvodoch (príčinách), prídeme na veľmi konkrétne veci, ktoré zapíšeme 
na papieriky a nalepíme.

Je jedno v akom poradí ich nalepíte, pretože v ďalšej časti ich budeme prelepovať a hľadať 
medzi nimi súvislosti. Pozrite sa teraz spoločne na všetky vaše príčiny. Zamyslite sa, čo ich 
spája? Nájdete medzi nimi také, ktoré sú viac všeobecné a potom také, ktoré sú úplne 
konkrétne? A existuje medzi nimi spojitosť, kde jedna príčina vychádza z inej?

Táto časť je náročnejšia na čas, pretože si musíme určiť, ako spolu tieto príčiny súvisia. Najprv 
vyberieme tie príčiny, ktoré sú najviac všeobecné. Tieto nalepíme na úplný spodok papiera. 
V našom príklade by to boli tieto:
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Mladí ľudia v našom paneláku sa vôbec medzi sebou nekontaktujú a nekomunikujú.

V paneláku sa

nekontaktujú ani dospelí

Nemajú odvahu

nadviazať kontakt

Neexistuje priestor

na spoločné aktivity

Potom začneme rozmýšľať nad tým, ako ostatné príčiny súvisia s týmito všeobecnými. Čo sa 
deje, keďže sa v paneláku nekontaktujú ani dospelí? Aký to má efekt, keď mladí nemajú 
odvahu nadviazať kontakt? A keďže neexistuje priestor na spoločné aktivity, ktorá z našich 
príčin z toho vyplýva? 



Otázkou teda je, „Čo spôsobuje tento stav“?  Všetky ostatné príčiny teda dáme do nejakej 
súvislosti s tými pod nimi. Vždy platí, že ideme od všeobecnejších príčin odspodu po konkrét-
nejšie, až nám to vyústi do definície nášho problému. Niekedy sa stane, že objavíme dve alebo 
tri príčiny, ktoré sa vzájomne kombinujú. Vtedy ich umiestnime na rovnakú úroveň.

Náš „strom príčin“ by vyzeral takto:
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Mladí ľudia v našom paneláku sa vôbec medzi sebou nekontaktujú a nekomunikujú.

Nikto sa medzi

sebou nezdraví

Mladí nepoznajú

svoje mená

Povinnosti 

v domácnosti

Príprava 

na školu

Voľný čas trávia

väčšinou vnútri

V paneláku sa

nekontaktujú ani dospelí

Nemajú odvahu

nadviazať kontakt

Neexistuje priestor

na spoločné aktivity

Majú pocit, že sa 

nemajú o čom porozprávať

Mladí nepoznajú

svoje záľuby

Nieje možnosť

spoznať sa



Aby sme si overili, či sme strom vystavali správne, skúsime si ho prečítať tak, ako sme 
naznačili šípkami. Čítame:

Keďže sa v paneláku nekontaktujú ani dospelí, má to za následok, že sa v dome nikto 
nezdraví. Nie je odvaha nadviazať kontakt a to spôsobuje, že mladí nepoznajú svoje mená. 
Keďže mladí nepoznajú svoje mená a nikto sa medzi sebou nezdraví, všetci majú pocit, že sa 
nemajú o čom rozprávať a teda sa vôbec nekontaktujú a nekomunikujú spolu.

Keďže neexistuje priestor na spoločné aktivity, mladí ľudia trávia voľný čas väčšinou vnútri. 
Keď sa k tomu pridá fakt, že sa musia pripravovať do školy a zvládať povinnosti v domácnosti, 
to má za následok že nemajú veľa možností ako sa spoznať. Keďže nemajú možnosti na spoz-
návanie sa a nepoznajú svoje záľuby, nekontaktujú sa a nekomunikujú spolu.

Takýto strom by sa teda mal dať logicky čítať a všetky súvislosti do seba zapadajú. Podarilo sa 
vám to? Ak nie, zamyslite sa, či sú vaše príčiny dostatočne konkrétne a máte ich dostatok. 
Alebo skúste to isté cvičenie na jednoduchšom probléme a potom sa vráťte k tomu svojmu.

Dajte váš strom príčin niekomu prečítať a spýtajte sa na komentáre alebo požiadajte o ďalšie 
informácie ľudí, ktorí problém poznajú.
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Ak ste zvládli strom príčin, už ste veľmi blízko k jasnému definovaniu projektu a máte skoro 
vyhrané. Je to totiž jedna z najťažších fáz projektu. Teraz sa zamerajme na prázdnu oblasť, 
ktorá nám zostala v hornej polovici nášho papiera alebo tabule:

Mladí ľudia v našom paneláku sa vôbec medzi sebou nekontaktujú a nekomunikujú.

Nikto sa medzi

sebou nezdraví

Mladí nepoznajú

svoje mená

Povinnosti 

v domácnosti

Príprava 

na školu

Voľný čas trávia

väčšinou vnútri

V paneláku sa

nekontaktujú ani dospelí

Nemajú odvahu

nadviazať kontakt

Neexistuje priestor

na spoločné aktivity

Majú pocit, že sa 

nemajú o čom porozprávať

Mladí nepoznajú

svoje záľuby

Nieje možnosť

spoznať sa
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Aj tam nalepíme lepiace papieriky. Tentokrát sa však zamyslíme nad otázkou:
Ak bude pretrvávať náš problém, aké to môže mať následky do budúcnosti? Všetky nápady 
(stačí aj 6 alebo 7) zapíšeme znovu každý na jeden papierik a prilepíme do hornej časti 
papiera. V našom prípade sa teda pýtame: Ak bude pretrvávať stav, že mladí sa nebudú medzi 
sebou kontaktovať a komunikovať, čo môže nastať v budúcnosti? 
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Keď nájdeme odpovede, zase ich skúsime dať do podoby stromu, kde budú znova logicky 
utriedené. Tentokrát však budú tie konkrétnejšie dôsledky hneď nad názvom „problémy“ 
a všeobecnejšie smerom k hornému okraju. Takto by vyzeral náš kompletný strom:

Mladí ľudia v našom paneláku sa vôbec medzi sebou nekontaktujú a nekomunikujú.

Nikto sa medzi

sebou nezdraví

Mladí nepoznajú

svoje mená

Povinnosti 

v domácnosti

Príprava 

na školu

Voľný čas trávia

väčšinou vnútri

V paneláku sa

nekontaktujú ani dospelí

Nemajú odvahu

nadviazať kontakt

Neexistuje priestor

na spoločné aktivity

Majú pocit, že sa 

nemajú o čom porozprávať

Mladí nepoznajú

svoje záľuby

Nieje možnosť

spoznať sa

Susedia sa

nebudú poznať

Nikto sa nebude

o niko zaujímať

Zvýšené riziko

krádeží

Ľudia sa nebudú

v paneláku cítiť 

ako doma

Ľudia si nepomôžu

v ťažkých situáciach

Nezáujem

o spoločné

udržovanie domu

Panelák

bude chátrať



A zase si môžeme pre kontrolu prečítať aj hornú časť: Ak mladí ľudia nebudú medzi sebou 
komunikovať, bude to mať za následok, že sa susedia nebudú poznať a teda sa nikto o nikoho 
nebude zaujímať a všímať si ho a to zvýši riziko krádeží. Keď sa ľudia nebudú cítiť v paneláku 
ako doma, nebudú mať záujem o spoločné udržiavanie domu a panelák bude chátrať. A ak 
nebudú medzi sebou ľudia komunikovať, nebudú si vedieť a chcieť pomôcť v ťažkých 
situáciách.

Tak ako ste to zvládli? Ak ste so svojim stromom spokojní, môžete sa doma pochváliť, že ste sa 
práve naučili robiť takzvaný „strom príčinno-následných vzťahov“.

Teraz budeme náš strom využívať na to, aby sme mohli napísať kvalitný projekt, ktorý bude 
mať hlavu a pätu. Strom nám tiež pomôže pri plánovaní konkrétnych úloh v projekte.

Teraz je konečne čas prestať písať alebo hovoriť len o negatívach a problémoch, a začať ich 
aj riešiť. Na to nám zase poslúži náš strom. Zoberieme si ďalšie lepiace papieriky a skúsime 
všetky naše príčiny a dôsledky preformulovať do pozitíva. To znamená, že skúsime akoby 
zázrakom „vyriešiť“ všetky príčiny a problémy. Ako by to vyzeralo v našom prípade?

TOTO CHCEM UROBIŤ!
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Mladí ľudia v našom paneláku sa vôbec medzi sebou nekontaktujú a nekomunikujú.

Susedia sa medzi

sebou zdravia

Mladí poznajú

svoje mená

Povinnosti 

v domácnosti

je málo

Príprava na 

školu nieje 

potrebná

Voľný čas 

netrávia

len vnútri

V paneláku sa

 dospelí kontaktujú

Mladí majú odvahu

nadviazať kontakt

Existuje priestor

na spoločné aktivity

Majú sa o čom 

rozprávať

Mladí poznajú

svoje záľuby

Existuje možnosť

spoznať sa

Susedia sa

budú poznať

Ľudia sa budú

o seba zaujímať

Malé riziko

krádeží

Ľudia sa budú

v paneláku cítiť 

ako doma

Ľudia si pomôžu

v ťažkých situáciach

Záujem

o spoločné

udržiavanie domu

Panelák bude 

v dobrom stave
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Takto ideálne by to vyzeralo. Samozrejme, keď sa pozriete na náš strom, niektoré veci sme síce 
„vyriešili“ a napísali ich pozitívne, nie je však reálne, aby taká situácia nastala. Napríklad, 
že nebude nutné sa pripravovať do školy, alebo že povinnosti v domácnosti už nebudú 
existovať. Preto sa zameriame hlavne na tie oblasti, ktoré by sa zmeniť dali.

V tejto fáze je dôležité, aby sme si uvedomili, kto sme my, projektový tím. Aké máme schop-
nosti, čo je reálne, aby sa nám v projekte podarilo a čo naopak, sú oblasti, na ktoré nemáme 
dosah a nemôžeme ich zmeniť. Niektoré prirodzené oblasti sme už spomenuli (povinnosti 
v domácnosti alebo príprava do školy). S týmito obmedzeniami musíme počítať. A sú aj ďalšie, 
ktoré my ako skupina mladých ľudí z paneláku, nemôžeme zmeniť len tak ľahko? Áno, 
napríklad to, že neexistujú priestory na spoločné aktivity. Mohli by sme sa snažiť ich zriadiť, 
ale nemusíme mať dostatočné skúsenosti a vedomosti, aby sa nám to podarilo.

Skúste preto z vášho stromu vybrať také oblasti (papieriky), ktoré by ste boli schopní zvládnuť 
v určitom časovom úseku. V našom prípade je to napríklad, že sa pokúsime vytvoriť priestor na 
vzájomné spoznanie sa. Aby sa mladí zoznámili, vedeli svoje mená, záľuby a mali sa o čom 
zhovárať. Vybrali sme si teda tieto oblasti:
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Mladí ľudia v našom paneláku sa vôbec medzi sebou nekontaktujú a nekomunikujú.

Susedia sa medzi

sebou zdravia

Povinnosti 

v domácnosti

je málo

Príprava na 

školu nieje 

potrebná

Voľný čas 

netrávia

len vnútri

V paneláku sa

 dospelí kontaktujú

Mladí majú odvahu

nadviazať kontakt

Existuje priestor

na spoločné aktivity

Susedia sa

budú poznať

Ľudia sa budú

o seba zaujímať

Malé riziko

krádeží

Ľudia sa budú

v paneláku cítiť 

ako doma

Ľudia si pomôžu

v ťažkých situáciach

Záujem

o spoločné

udržiavanie domu

Panelák bude 

v dobrom stave

Mladí poznajú

svoje mená

Majú sa o čom 

rozprávať

Mladí poznajú

svoje záľuby

Existuje možnosť

spoznať sa
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Tieto naše bubliny teda vyberieme zo stromu a nazveme ich našimi cieľmi. Určite ste už počuli 
o tom, že projekt musí mať svoje ciele. Ako ich, ale správne vybrať a ako si byť istý, že naše ciele 
sú správne? Vy už odpoveď viete. Treba si povedať, aké sú príčiny problému, ktorý chceme 
riešiť. Potom tieto príčiny formulujeme ako pozitívny opak. Nakoniec zvážime, aké sú sily 
a schopnosti našej skupiny a vyberieme také oblasti, ktoré vieme naplánovať a zrealizovať.

Takto sa dopracujeme k dôležitej súčasti projektu. Aby sme vedeli, či sú naše ciele dobre 
vybrané, musíme si položiť pár otázok. Najprv si, ale zhrňme na našom príklade, čo sú ciele 
v našom panelákovom príbehu.

Zamerajme na náš pôvodný problém, s ktorým sme začali. Ak sa projekt podarí, tak ho úspešne 
vyriešime. Aj náš pôvodný problém sa zmení, to znamená že namiesto pôvodného problému, 
ktorý znel:

„Mladí ľudia v našom paneláku sa medzi sebou nekontaktujú a nekomunikujú“

Bude po projekte platiť, že:

„Mladí ľudia v našom paneláku sa medzi sebou kontaktujú a komunikujú“
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Toto bude náš hlavný, alebo všeobecný cieľ. Dosiahnuť komunikáciu medzi mladými ľuďmi 
v paneláku. Rozhodli sme sa však, že vyriešime niekoľko bublín, preto máme viac konkrét-
nych, špecifických cieľov. A to sú (pozri strom): 

• vytvoriť možnosť pre spoznanie sa mladých ľudí v paneláku;
• dosiahnuť, aby mladí poznali svoje mená a svoje záľuby;
• otvoriť komunikáciu o svojich záľubách.

Takže ciele nášho projektu sú jasné. Niektoré teórie hovoria, že ciele sú vtedy dobre stanove-
né, ak:

1. Sú 100 %-ne splniteľné, teda že na konci projektu budú úplne pravdivé.
2. Sú merateľné (vieme aká situácia bola na začiatku a ako sa zmení na konci).
3. Sú realistické (nie sú prehnané a naozaj sa dajú dosiahnuť aj napriek okolnostiam).
4. Sú primerané (adekvátne našim schopnostiam a okoliu).
5. Sú časovo ohraničené (naplánované, je jasné, že za daný čas sa naozaj dajú splniť).

Prešli vaše ciele týmto testom?

Zamerajte sa teraz na hornú časť nášho stromu. Táto časť je tak trochu zvláštna, pretože keď 
sme ju otočili do pozitív, tak zrazu by sme mali čítať:

„Ak mladí ľudia v našom paneláku budú medzi sebou komunikovať, tak si ľudia budú pomáhať 
v ťažkých časoch a susedia sa budú poznať.“ Nesedí. Však? A to je práve rozdiel medzi cieľmi 
projektu a potrebami.

Čo sú potreby projektu? To sú práve oblasti v našom strome, ktoré sú umiestnené v hornej 
polovici. Dôvody, prečo chceme projekt realizovať. Alebo ešte jednoduchšie, prečo chceme 
projekt uskutočniť. Tieto potreby nie sú na rozdiel od cieľov 100 % splniteľné. Sú to potreby, 
ktoré vieme, že náš projekt zlepší. Je pravda, že keď projekt zrealizujeme, tak tým nevyriešime 
to, že sa susedia budú poznať alebo že si ľudia pomôžu v ťažkej situácii. Ale prispejeme k tomu.

Napríklad, ak váš projekt je o vyčistení potoka v obci... Vašim cieľom bude vyčistenie potoka 
(pretože to sa dá na 100 % zrealizovať), ale vašou potrebou bude zlepšenie životného 
prostredia. A znova, tým, že vyčistíte potok, nevyriešite problém životného prostredia, 
ale prispejete k lepšej situácii.

Hovorí sa, že kto pochopí rozdiel medzi potrebami a cieľom, je už skoro projektový expert. 
Najviac projektov je totiž odmietnutých práve preto, že žiadatelia nemajú jasno čo (ciele) 
chcú robiť a prečo (potreby) to chcú robiť.
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Zhrňme teda potreby a ciele projektu v našom príklade:

POTREBY

• zlepšenie susedskej komunikácie medzi mladými ľuďmi;
• zlepšenie vzťahu obyvateľov k svojmu paneláku a okoliu;
• zvýšenie záujmu o potreby iných.

CIELE

Hlavný cieľ: Nadviazanie komunikácie medzi mladými ľuďmi v našom paneláku.
Čiastkové ciele: 

• vytvoriť možnosť pre spoznanie sa mladých ľudí v paneláku;
• dosiahnuť, aby mladí poznali svoje mená a svoje záľuby;
• otvoriť komunikáciu o svojich záľubách.

To znamená, že keď vytvoríme možnosť pre spoznanie sa mladých ľudí, svojich záľub a otvo-
ríme komunikáciu medzi nimi, aby sa vzájomne kontaktovali, prispejeme tým k lepšej 
susedskej komunikácii a záujmu obyvateľov o svoj domov a potreby iných. 
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V tejto chvíli máme už jasné ciele aj potreby. Ako ďalej? Na rade je plánovanie aktivít. Teda, čo 
konkrétne vymyslíme, aby sme naše ciele naplnili. Povedzme, že v našom príklade máme 
na realizáciu projektu jeden deň. Ako teda naplánovať aktivity počas tohto dňa, aby sme 
motivovali mladých ľudí z paneláka prísť na jedno miesto, zoznámiť sa a porozprávať o svojich 
záľubách?

V tejto časti sa kreativite a nápadom medze nekladú. Vo vašom projektovom tíme by ste si mali 
zhrnúť všetky nápady, ktoré máte, aby ste vybrali ten najlepší a hlavne taký, ktorým splníte 
na 100% svoje ciele.
V panelákovom prípade využijeme to, že takmer každá rodina v paneláku má psa a mladí 
chodia večer venčiť psov. Hoci sa nestretávajú a nerozprávajú, každý si plní túto domácu 
povinnosť a chodí so psom von. Prečo teda nevymyslieť niečo, čo by malo súvis práve s týmto 
faktom? Naši mladí z projektového tímu v paneláku sa rozhodli, že odfotia každého psa 
v rodine, kde žije nejaký mladý človek. Potom nechajú vytlačiť veľké fotky všetkých psov 
a pripravia výstavu fotografií, kde bude mať každý pes svoju fotku. Keď to bude hotové, 
pripravia „výstavu“ pod holým nebom, kde budú fotky prezentované. Keďže sa ľudia medzi 
sebou málo kontaktujú, vymysleli to tak, že nepozvali na výstavu priamo majiteľov, ale práve 
ich domácich miláčikov. Každý pes tak dostal do schránky pozvánku na vernisáž fotografií 
psov z paneláku.

V ďalšej fáze členovia projektového tímu umiestnili fotografie psov na stenu paneláku a to 
tak, aby boli fotografie na úrovni očí psov. Nad každú fotografiu umiestnili farebný papier 
na ktorom bolo napísané: 

Tento vtipný nápad pomohol tomu, že mladí boli motivovaní vyjsť so svojimi zverencami 
na ulicu, vidieť ostatných a nenútene začať komunikovať a dozvedieť sa o sebe aspoň 
základné informácie. A to boli vlastne ciele projektu, však?

Aby mohli všetko takto zrealizovať, museli si pripraviť plán. Preto skúste aj vy porozmýšľať 
nad tým, aké aktivity budete počas projektu robiť a kto a čo konkrétne pripraví, naplánuje 
a zrealizuje. Plán môže vyzerať takto:

Meno majiteľa:

Vek:

Záľuby:
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TAKTO TO 
CHCEM UROBIŤ!

Ku každému papieru bola pripevnená fixka. 
Keď sa psi dostavili na určenú hodinu na ver-
nisáž, požiadali členovia projektového tímu, 
aby každý mladý človek dopísal nad fotografiu 
psa údaje o sebe. Potom si spoločne prezreli 
celú výstavu a samozrejme, začali prirodzenú 
komunikáciu medzi sebou.



ČO? KTO? KEDY?

dohodnúť sa na všetkých krokoch

pripraviť rozpočet

oznámiť domovníkovi konanie akcie

požičať fotoaparát od rodičov

vytlačiť fotografie 

vyrobiť pozvánku na vernisáž

vylepiť plagáty v paneláku a okolí

vyfotografovať všetkých psov v paneláku
a zistiť ich mená

všetci

Ema + všetci

Ema

Michal

Viktória

Jakub

Jakub

Viktória

12.5.

14.5.

15.5.

17.5.

18. - 22.5.

24.5.

25.5.

26.5.

PRÍPRAVA

nalepiť všetky fotografie na panelák

vyrobiť a umiestniť orientačné značky

privítať účastníkov

asistovať pri vernisáži

venovať sa novinárom 

fotiť počas vernisáže

po ukončení upratať 

usmerňovať účastníkov ako vypísať
kontaktné hárky

všetci

Ema + všetci

Ema

Michal

Viktória

Jakub

Jakub

Viktória

30.5.

30.5.

30.5.

30.5.

30.5.

30.5.

30.5.

30.5.

REALIZÁCIA
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nalepiť všetky fotografie na panelák

vyrobiť a umiestniť orientačné značky

privítať účastníkov

asistovať pri vernisáži

všetci

Ema + všetci

Ema

Michal

2.6.

2.6.

3.6.

5.6.

REALIZÁCIA

Pri niektorých projektoch budeme potrebovať aj podrobný časový plán, v ktorom presne 
napíšeme, čo sa bude diať v ktorú hodinu.

Všetky naše naplánované aktivity musia bezprostredne súvisieť s cieľmi nášho projektu. To 
znamená, že keď si zoberiete ktorúkoľvek naplánovanú aktivitu, mali by ste vedieť určiť, 
ku ktorému cieľu sa dá priradiť. Okrem toho ešte potrebujeme na základe súhrnu aktivít 
pripraviť rozpočet. V rozpočte sa môžu objaviť len položky, ktoré súvisia s aktivitami.

Predstavte si napríklad, že náš panelákový projektový tím sa rozhodne, že bude žiadať 
o podporu nejakú organizáciu a dá do rozpočtu nákup notebooku. Takáto položka by im v pro-
jekte neprešla cez kontrolu hodnotiteľov, pretože reálne podľa typu aktivít nie je notebook 
potrebný. 

Nesmieme zabúdať ani na to, že rozpočet projektu má pokryť nutné náklady na aktivity. Nie je 
to teda priestor na zbytočné a neefektívne nakupovanie materiálu. Náš projektový tím by si 
mohol zahrnúť do rozpočtu napríklad tlačiareň na fotografie. Zdá sa to logické, pretože 
fotografie potrebujú vytlačiť. Avšak nie je to efektívne, pretože potrebujú tlačiť fotografie 
jednorázovo a ich vytlačenie v kopírovacej službe je omnoho lacnejšie ako cena novej 
tlačiarne.

Ak chcete zostaviť dobrý a efektívny rozpočet, skúste prejsť každú aktivitu a spísať, čo 
potrebujete kúpiť. Správajte sa tak, ako by ste mali kupovať z vlastného. Tak bude vaše 
pokušenie kupovať zbytočné veci menšie.

Niekedy nám grantové programy umožnia, aby sme do nákladov zarátali aj tzv. nefinančné 
príspevky. To je všetko, čo sme schopní zohnať „zdarma“. V našom prípade je to napríklad 
požičanie fotoaparátu (na projekt potrebujeme fotoaparát, ale namiesto toho, aby sme ho 
kupovali ho môžeme požičať od rodičov alebo kamarátov). Nezabudnite, že projekt je aj 
o tom, koľko vieme dať zo seba a koľko sme ochotní investovať času a našich zdrojov pre jeho 
úspech. 
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Projekt nerobíme preto, lebo niekto nám dá na to peniaze. Projekt robíme preto, lebo chceme 
prispieť k naplneniu našich potrieb tak, ako sme si to povedali na začiatku. Hodnotitelia veľmi 
citlivo vnímajú túto položku a vedzte, že majú predstavu o tom, čo koľko stojí a či to naozaj 
pre váš projekt potrebujete alebo nie.

Ak ste sa dostalii až sem, potom máte hotovú základnú schému projektu a váš projekt by mal 
byť správne pripravený. Overte si, či má váš projekt „logiku“, či sú jeho základné časti 
prepojené a súvisia medzi sebou. Môžete tak urobiť jednoducho podľa tejto schémy:
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POTREBY PREČO?
Prečo chcete realizovať tento projekt? 
Na aké problémy projekt reaguje? 
K čomu by ste chceli realizáciou projektu prispieť? 

ČO?
Čo konkrétne chcete realizáciou projektu dosiahnuť? 
Aké výsledky sa dostavia na konci projektu. 
A budú to také výsledky, ktoré pomôžu zmeniť 
situáciu, opísanú v potrebách?   

ČO?
Ako budete projekt realizovať? 
Aké budú konkrétne jednotlivé kroky, 
aby ste splnili vaše ciele?    

ČO?
Čo potrebujete na to, aby ste zrealizovali jednotlivé 
aktivity? Aký materiál, akých ľudí a koľko peňazí 
potrebujete?     

CIELE

AKTIVITY

ZDROJE



Ako si vybrať správny grantový program? V dnešnej dobe existuje množstvo inštitúcií, 
štátnych, verejných, súkromných, ktoré podporujú rôzne projekty. Musíme si vybrať taký, 
v ktorom máme najväčšiu šancu získať finančný príspevok na váš projekt. Kľúčom na výber 
správneho programu sú potreby vášho projektu. Potreby, ktoré sme definovali na začiatku 
nám pomôžu pri hľadaní správneho sponzora. Platí, že grantový program, ktorý si vyberiete, 
by mal byť zameraný práve na tie oblasti, ktorých sa dotýkajú vaše potreby.

V prípade  panelákového príkladu, sú potreby definované takto:

• zlepšenie susedskej komunikácie medzi mladými ľuďmi;
• zlepšenie vzťahu obyvateľov k svojmu paneláku a okoliu;
• zvýšenie záujmu o potreby iných.

Mali by sme teda hľadať grantový program, ktorý je zameraný na podporu spolupráce medzi 
mladými ľuďmi. Ak sa váš projekt zaoberá zlepšením životného prostredia, budeme hľadať 
grantové programy, ktorých cieľom je podporiť projekty v tejto oblasti.

22

TENTO GRANTOVÝ
PROGRAM!



Ak chcete pripraviť projekt, ktorý reaguje na potreby mladých ľudí vo vašej komunite, znovu 
sa budeme orientovať na grantové programy, ktorých cieľom je podpora napríklad mimoškol-
skej výchovy alebo vzdelávania vo voľnom čase alebo rôzne komunitné nadácie, ktoré 
podporujú rozvoj medziľudských vzťahov. 

Každý grantový program má svoj formulár žiadosti, ktorý je potrebné vypísať buď ručne alebo 
elektronicky. Nedajte sa odradiť, ak sa vám zdá, že je formulár komplikovaný. Ak máte 
pripravené vaše potreby, ciele, aktivity a zdroje, ako sme popísali vyššie, máte dobrý základ 
pre akýkoľvek formulár. V našej publikácii nájdete v závere aj tipy, kde v prihláške umiestniť 
tieto body.

Okrem toho budete musieť v prihláške popísať aj ďalšie oblasti, ako napríklad tzv. trvalú 
udržateľnosť projektu. Znamená na to, že máte priblížiť, ako váš projekt bude pokračovať 
v budúcnosti a ako využijete výsledky projektu tak, aby bolo možné ďalej ho rozvíjať a pri-
pravovať nové projekty a podujatia. 

Dôležitým prvkom projektu je aj jeho propagácia tak, aby sa o ňom dozvedelo čo najviac ľudí. 
Zároveň tak máme možnosť aj prezentovať grantové programy alebo sponzorov, ktorí nám 
poskytli na projekt finančnú alebo inú podporu.

Skúste vo vašom projektovom tíme spísať všetky inštitúcie alebo osoby, ktoré by mali o vašom 
projekte vedieť. Tu je príklad, ktoré organizácie by to mohli byť:

• mládežnícke organizácie vo vašom meste;
• miestna samospráva (starosta, poslanci mestského alebo miestneho zastupiteľ-

stva);
• miestne média (noviny, rozhlas, televízia, internetové stránky);
• známe osobnosti z vášho mesta;
• farský úrad;
• organizácie, ktoré organizujú iné podujatia (napríklad počas diskotéky môže DJ ozná-

miť, že sa bude konať váš projekt);
• ...škola?

A ako dať o vašom projekte vedieť? Môžete kontaktovať priamo médiá prostredníctvom 
e-mailu, listom, prípadne telefonicky.

Väčšinou existuje možnosť, aby ste vaše projekty konzultovali so zamestnancami jednotli-
vých grantových agentúr. Určite to urobte. Títo ľudia vám pomôžu a nasmerujú tak, aby bol 
váš projekt v súlade s rôznymi kritériami.
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Každý projekt musí mať svoju hodnotiaci proces. Pri väčších projektoch robíme hodnotenie 
a monitorujeme postup už od začiatku, aby sme vedeli, či správne postupujeme a či stihneme 
vykonať všetko tak, ako sme si naplánovali. V každom prípade, projekt musíme na konci 
vyhodnotiť a presvedčiť sa či a do akej miery sa naše ciele splnili. Už vieme, že ak máme dobre 
definované ciele, tieto sú merateľné a 100 %-ne splniteľné. Počas projektu si všímame 
(monitorujeme), či sme v súlade s našim plánom aktivít. Ak zistíme nejaké odchýlky, urobíme 
hneď opatrenia na to, aby sme chyby odstránili. Keby sme totiž hodnotili len na záver, môže sa 
nám stať, že budeme konštatovať, že sme ciele nesplnili. A bude už neskoro na nápravu. 

Hodnotíme vždy tri oblasti:

• kvalitu projektu (obsah);
• časovú os (súlad aktivít s časovým plánom);
• zdroje (kapacitu a finančné zabezpečenie).

Na konci projektu okrem týchto aspektov hodnotíme aj spoločnú prácu v projektovom tíme. 
Našu vzájomnú komunikáciu. Môžeme sa podeliť s ostatnými, čo sme sa realizáciou projektu 
naučili alebo čo sme ocenili na ostatných kolegoch pri príprave a realizácii projektu. Takéto 
zhrnutie nám umožní definovať, čo nám dal projekt osobne a ako sme sa posunuli v získavaní 
skúseností a kompetencií pre riadenie projektov.

Svoje hodnotenie a spätnú väzbu nám poskytujú aj účastníci projektu. Na túto časť môžeme 
využiť krátky dotazník alebo rôzne iné formy hodnotenia, ktoré môžu byť grafické, výtvarné, 
pohybové a pod. (pozri aj publikácie „Do Európy hrou“).

Samozrejme, aj inštitúcie, ktoré nám poskytli finančný grant alebo inú formu sponzoringu 
bude zaujímať, ako projekt prebiehal a či sme splnili nielen svoje ciele ale aj ako sme prispeli 
k potrebám grantového programu.

Otázka, ako budeme monitorovať a hodnotiť projekt je súčasťou žiadosti o finančný príspevo-
k. Znamená to, že už v čase písania žiadosti by sme mali mať jasno ako táto fáza projektu 
prebehne. Budeme mať tak istotu, že projekt nebude úspešný len počas realizácie, ale bude 
správne vyhodnotený a dá základ aj novým myšlienkam a novým projektom (v prihláške tzv. 
„follow-up“ alebo „následné aktivity“).

Väčšina grantových programov má pre hodnotenie špeciálne formuláre, ktoré sú odlišné 
od žiadostí. V zásade sa však venujeme rovnakým oblastiam: aké aktivity sme organizovali, 
ako tieto aktivity pomohli dosiahnuť ciele a ako sme tým prispeli k vylepšeniu našich potrieb. 
Súčasťou hodnotiaceho formuláru je aj podrobný rozpočet tak, ako bol naozaj zrealizovaný.
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BOLI
SME ÚSPEŠNÍ?



Ak máme toto všetko za sebou, nezabudnime oslavovať. Je dôležité si uvedomiť, čím všetkým 
sme spoločne v projektovom tíme prešli, spomenúť si na horšie, ale aj zábavnejšie momenty 
pri realizácii. Toto všetko nám pomôže upevniť si  dobrý pocit z vykonanej práce a motivovať 
do ďalších projektov, do ktorých pôjdeme o skúsenosť bohatší.

Tak a máme to za sebou. Ak ste podľa nášho návodu pripravili návrh na projekt, mali by ste mať 
pred sebou logický a ucelený návrh. Zopakujme si v skratke základné súčasti logicky 
pripraveného projektu.

A. POTREBY PROJEKTU

Dôvody, prečo chceme náš projekt realizovať a prečo je potrebné, aby sa našim problémom 
niketo zaoberal. V tejto časti vysvetľujeme, čo by mohlo nastať, keby problém pretrvával 
a nikto by sa mu nevenoval. Tiež spomenieme, prečo sme si vybrali práve ten-ktorý grantový 
program a ako problém súvisí s témami, ktoré grantový program rieši a na ktoré je zameraný. 
Môžeme prípadne priložiť alebo citovať oficiálne dokumenty, ktoré potvrdzujú existenciu 
problému a nutnosť jeho riešenia.

V prihláškach a žiadostiach o grant vždy niekde nájdete časť, kde by ste mali popísať vaše 
potreby. Problémom je fakt, že každý grantový program alebo inštitúcia poskytujúca financie 
na projekty umistňuje takúto kolónku na rôzne miesta vo formulári a nie všade sa volá 
„potreby“. Aby ste vedeli, kam umiestniť túto časť projektu, hľadajte v žiadosti otázky 
a kolónky, ktoré sa pýtajú na:

• Prečo chcete tento projekt realizovať?
• Aký je kontext vášho projektu?
• Ako váš projekt súvisí s prioritami a výzvami grantovej schémy?
• Aké problémy chcete v rámci projektu riešiť?

B. CIELE PROJEKTU

Čo ideme konkrétne dosiahnuť realizáciou projektu. Aké budú hmatateľné výsledky. Čo bude 
existovať na konci projektu, keď sa skončí. Ciele projektu sú vždy splniteľné a merateľné. 
Najčastejšou chybou pri písaní projektov býva zámena cieľov s potrebami. Skúsime si preto 
napísať všetky ciele aj potreby spolu a vyselektovať ich tak, že sa na každú vetu budeme pýtať, 
či je to reálne, aby sme to splnili na 100%, alebo len k tomu prispejeme. Všetko, čo nevy-
riešime, ale prispejeme k tomu, zaradíme do potrieb, všetko, čo je reálne počas projektu 
dosiahnuť, zaradíme do cieľov.

25

ZÁVER



V prihláškach túto časť nájdeme veľmi ľahko. Formuláre väčšinou obsahujú jasnú otázku „aké 
sú ciele vášho projektu“ alebo len „Ciele projektu“.

C. AKTIVITY PROJEKTU

Aktivity sú súhrnom všetkých krokov, ktoré je potrebné urobiť, aby sme dosiahli cieľ. 
Pri opisovaní aktivít dávame dôraz na to, aby sme podrobne opísali všetky aktivity, vrátane 
prípravy a hodnotenia projektu. Pri kratších projektoch uvádzame vždy aj denný program 
s rozvrhom hodín.

Žiadosti o grant obsahujú časť, ktorá sa nazýva „Aktivity projektu“, prípadne „Program“.

D. ZDROJE A ROZPOČET

Dôležitým momentom pri tejto časti je prepojenie aktivít a rozpočtu. V rozpočte môžu byť len 
také náklady, ktoré priamo súvisia s realizovanými aktivitami. Navyše, dávame pozor, 
aké typy nákladov sú akceptovateľné a oprávnené v danej grantovej shéme. „Krátke zhrnutie projektu“ 
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V žiadostiach sa tieto informácie uvádzajú do kolónky „Rozpočet projektu“. Niektoré 
grantové programy, používajú tzv. fixné sumy, kde nemusíme uvádzať detailne všetky 
položky. Väčšinou je však rozpočet delený na dve časti: náklady a príjmy. V nákladoch 
uvádzame načo všetko potrebujeme finančné prostriedky a koľko. V príjmoch zasa, 
aké očakávame financovanie týchto nákladov (finančný príspevok pokrýva vždy len časť 
nákladov). Nezabúdame na to, že suma celkových nákladov sa musí rovnať sume celkových 
príjmov (aby projekt nevykazoval zisk, alebo aby nám nechýbali financie na pokrytie časti 
nákladov).

V žiadosti uvádzamne aj informácie o ďalších zdrojoch okrem finančných. Dôležitou súčasťou 
projektu je aj zhodnotenie našich kapacít a skúsenosti v predošlých projektoch, alebo pri or-
ganizovaní podobných podujatí.

A celkom na záver pri vypĺňaní žiadosti na projekt sa vrátime niekam na prvú alebo druhú 
stranu formulára, kde sa nachádza časť „Krátke zhrnutie projektu“ alebo „Charakteristika 
projektu“. Áno, hoci je táto požiadavka väčšinou na začiatku, vypisujeme ju až na koniec, 
keď máme všetko pripravené a jasné. Pri písaní tejto časti stačí, ak v nej odpovieme na tieto 
otázky?

• Prečo robíme tento projekt?
• Čo konkrétne ideme organizovať?
• Ako a kto to bude orgnizovať?
• Kde sa to bude konať?
• Kedy sa to bude konať?
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Skús si predstaviť, že ty si práve tým človekom ktorý rozhoduje o tom, či má byť projekt 
podporený alebo nie. V projekte čítaš:

„Našim cieľom je tolerancia mladých ľudí k iným kultúram. Naši mladí majú rôzne rasistické 
poznámky a nesprávajú sa slušne, keď prídu do našej obce cudzinci. Chceme, aby počas nášho 
projektu mladí zmenili svoj názor na cudzincov. Preto zorganizujeme festival hudobných sku-
pín“ .

Ako by si hodnotil(a) týchto pár viet? 

Skús zhodnotiť ďalší nápad na projekt:

„Skupina mladých ľudí sa zaujíma o ochranu životného prostredia. V ich obci sa však 
neseparuje odpad a ľudia hromadia odpadky v lese. Mladí ľudia sa rozhodli poukázať na tento 
problém a nacvičiť spoločne amatérske predstavenie o tom, čo môže spôsobiť neseparovanie 
odpadu a aké riziká vznikajú z čiernych skládok. Takto zvýšia environmentálne povedomie 
svojich susedov.“

Skúsený hodnotiteľ by povedal, že hoci je to len krátka informácia, už samotný nápad má 
niekoľko nejasností. Všimnite si, že cieľom má byť dosiahnutie tolerancie u mladých ľudí. Je 
to naozaj cieľ podľa toho, čo sme si v tejto publikácii povedali? Môže sa podariť jeho 100 %-né 
naplnenie počas festivalu? Je to nereálne. Samozrejme, projekt by mohol prispieť k zvýšeniu 
tolerancie, nie však úplne zmeniť mladých ľudí. Z toho vyplýva, že zvýšenie tolerancie je 
potreba. Organizácia festivalu predstavuje v tomto nápade aktivitu. Ak sa na to pozrieme teda 
z pohľadu našej schémy, zistíme, že nám chýbajú ciele projektu. Čo chcú autori tohto nápadu 
dosiahnuť? Čo má byť výsledok? Tolerancia to nemôže byť, pretože to nie je reálne. Tento 
projekt teda môže skončiť tak, že festival sa zorganizuje ale k žiadanej zmene vôbec nedôjde. 
Veď  ako majú mladí zmeniť svoj rasistický postoj len tým, že budú na festivale? Odpoveď je 
teda: Nie.

Keby sme chceli tejto skupinke mladých ľudí poradiť, povedali by sme im, aby sa zamysleli nad 
tým, čo chcú projektom dosiahnuť. Ak chcú prispieť k väčšej tolerancii, ich cieľom by mohlo 
byť upozorniť svojich kamarátov na to, že aj ľudia, ktorí sú iní, majú svoje problémy a mohli by 
umožniť účastníkom zamyslieť sa nad svojimi extrémnymi názormi. V tomto prípade by teda 
aktivitou nebol zrejme festival. Mohla by to byť séria zážitkových aktivít, v rámci ktorých by 
sme ich „vložili“ do rolí tých ostatných, na ktorých nadávajú. Aby si zažili pocit, aké je to byť 
„iným“ alebo spoločnosťou odcudzovaným. Takýto cieľ je reálny a splniteľný a logika potreby 
– ciele – aktivity  jasnejšia.
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Názor skúseneho(ej) hodnotiteľa(ky):

A ešte jeden príklad:

„Skupina mladých ľudí je aktívna v miestnom folklórnom súbore. Požiadali o finančný 
príspevok grantový program, ktorý podporuje aktivity mladých ľudí. V projekte sa píše, že fi-
nančné prostriedky chcú použiť na nákup a šitie nových krojov, keďže chcú naštudovať nové 
predstavenie nemajú kroje, ktoré sú charakteristické pre región, ktorý chcú prezentovať.“

Ak sa pozrieme na tento nápad z pohľadu našej logiky potreby – ciele – aktivity, musíme sa 
opýtať, či ciele projektu (poukázať na problém separácie a upozorniť na škodlivosť čiernych 
skládok) môžu prispieť k tomu, aby ovplyvnili potreby (zvýšenie environmentálneho 
povedomia). Môžeme povedať, že áno. Obyvatelia obce budú atraktívnym spôsobom 
(divadlom) vtiahnutí do problému a pri jeho sledovaní sa môžu dozvedieť dôležité informácie 
prečo separovať alebo nevytvárať skládky. Takže potreby a ciele sú prepojené. Ďalšou otázkou 
je, či zvolenými aktivitami (divadelné predstavenie) môžu splniť ciele. Tu je odpoveď taktiež 
že je to možné. Preto takýto nápad hodnotíme ako reálny a dobre pripravený.
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Odpoveď hodnotiteľa(ky):
 

Na Slovensku existuje množstvo grantových programov, nadácií a inštitúcií, ktoré poskytujú 
finančné prostriedky na projekty. Žiadna z nich vám však peniaze nedá „len tak“. Všetky 
potrebujú vedieť, či budú ich financie využité správne. A my ich musíme presvedčiť, že práve 
náš projekt je hodný podpory. To môžeme urobiť tak, že dáme jasne najavo, že vieme nielen čo 
ideme robiť, kedy, s kým a ako, ale že nám je jasné aj to, prečo chceme projekt organizovať. 
Že ho nerobíme pre seba, pre svoje obohatenie a zábavu, ale že prinesie nové možnosti 
a hlavne... zmenu v našom okolí. 
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PRETO SA NEBOJ ZMENIŤ TO, ČO ŤA TRÁPI ALEBO TO, 
O ČOM SI MYSLÍŠ, ŽE BY MOHLO BYŤ LEPŠIE.

NEBOJ SA ZMENY! NEBOJ SA PROJEKTU!

Takýto projekt sa vyskytuje veľmi často. Poďme sa znovu pozrieť, aká je logika projektu. Ciele 
projektu sú v tomto prípade jasné, skupina chce prezentovať folklórne tradície z regiónu. Sú 
teda aj splniteľné a merateľné. Aj aktivity sú prepojené s cieľmi. Aktivitou je naštudovanie 
nového programu a zakúpenie nových krojov. Je teda zrejmé, že keď skupina zrealizuje 
aktivity, naplní tým svoje ciele. Avšak, čo tomuto projektu chýba, sú potreby. Všimnite si, že 
nevidíme, aký problém chce skupina riešiť. Prečo chcú prezentovať folklórne tradície? Čo ich k 
tomu vedie? A prečo si vybrali práve grantový program, ktorý podporuje aktivity mladých 
ľudí? V tomto prípade je teda chyba, že projekt nemá stanovené potreby. Pôsobí tak, že 
skupina chce grant využiť hlavne na nákup nových krojov a nie je jasné, že chcú niečo meniť a 
čo. Nezabúdajme, projekt je zmena! V takomto prípade by sme skupine poradili, aby sa 
zamysleli nad tým, ako by mi mohli pomôcť svojej komunite, svojmu okoliu. Ak sa hlásia do 
grantového programu mladých ľudí, možno sa môžu zamyslieť nad tým, či náhodou nie je 
problémom to, že sa mladí málo zaujímajú o folklór. Ak áno, môžu si stanoviť ciele (napríklad 
umožniť mladým ľuďom kontakt s folklórom prostredníctvom vlastného zážitku). Takýto cieľ 
je splniteľný a merateľný a je možné vymyslieť niekoľko atraktívnych a motivačných aktivít, 
ako to dosiahnuť. 
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IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je príspevková organizácia priamo riadená 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pripravuje a riadi množstvo 
zaujímavých programov a projektov pre mladých ľudí, pracovníkov s mládežou 
a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku. Snaží sa o to, aby mladí ľudia poznali 
svoje možnosti, boli aktívni a pracovali na sebe tak, aby boli raz úspešní a uplatnili 
sa na trhu práce. IUVENTA vychováva mládež k ľudským právam, podporuje rozvoj 
dobrovoľníctva, vzdelávacie programy a tiež mladé talenty.

IUVENTA je realizátorom národného projektu v oblasti práce s mládežou KomPrax – 
Kompetencie pre prax, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu. 
Zároveň administruje Programy finančnej podpory aktivít detí a mládeže MŠVVaŠ 
SR ADAM, je národnou agentúrou programu EÚ Mládež v akcii a národným part-
nerom európskej informačnej siete pre mládež Eurodesk.

Kontakt: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Búdková 2
SK-811 04 Bratislava 1
tel.: (421-2) 59 29 61 12
fax: (421-2) 59 29 61 23
e-mail: iuventa@iuventa.sk
web: www.iuventa.sk, www.facebook.com/iuventa

9 788080 720704


