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SPRÁVA Z REALIZÁCIE AKTIVITY
Názov aktivity

Motivačno – vzdelávací víkendový seminár

Názov: OZ Vrchár
Žiadajúca organizácia

Sídlo: Trosky 53, Michalová
Kontaktná osoba: Peter Kodyš

Telefón: 048 6189 352
E-mail: ozvrchar@gmail.com

Dátum začatia aktivity: 30.11.2011

Dátum ukončenia aktivity: 04.12.2011

Požadovaná suma na aktivitu: 988,08 Eur

Skutočné čerpanie rozpočtu aktivity: 987,75 Eur

Hlavný cieľ aktivity

Zdokonaliť sa v konverzácii z nemeckého jazyka a pripraviť sa pre lepšie
pracovné uplatnenie v službách v cestovnom ruchu.
Plánovaný počet

Počet osôb
z cieľových skupín
zapojených do aktivity

Skutočný počet

Obyvatelia separovaných
a segregovaných rómskych komunít

2

Zdravotne postihnutí

1

Seniori, najmä osamelo žijúci
dôchodcovia
Deti a mládež zo sociálne
znevýhodneného prostredia
Dlhodobo nezamestnaní

4

Opis realizácie aktivity
1. Popíšte priebeh aktivity vrátane časového harmonogramu a zmien, ktoré počas realizácie nastali.
Tento Motivačno – vzdelávací seminár sa uskutočnil cez víkend od 02.12. – 04.12.2011 vo Vydrovej doline. Zúčastnila sa
na ňom skupinka 7 žien z Horehronia, ktoré boli z cieľovej skupiny nezamestnaných a z rómskej komunity.
Hlavnou zložkou seminára bol nemecký jazyk a okrem toho boli na programe témy ako spoločenský protokol, cestovný

ruch a ubytovacie služby na vidieku, ktoré pomôžu uchádzačkám lepšie sa pripraviť na získanie práce v regióne.
Vo Vydrovej doline sme si pozreli aj lesnícky skanzen, ktorý je vyhľadávanou a atraktívnou destináciou, o čom sme sa
mohli presvedčiť. Urobili sme si komplexný obraz o možnostiach poskytovania ubytovacích služieb.
2. Ako sa cieľové skupiny zapojili do aktivity
Účastníčky kurzu sa aktívne zapájali na seminári, celý víkend sa konverzovalo len v nemeckom jazyku jednoduchými
frázami a po skončení seminára napísali správu z víkendu do regionálnych novín Horehronie.
Na seminári o cestovnom ruchu kládli rôzne otázky majiteľke penziónu a majiteľovi Hucul klubu.
Na spoločenskom seminári si skupinka zafilozofovala o etike a poučila sa o vhodnom správaní.
Okrem toho sa zapájali do organizačného zabezpečenia celého seminára.
3. Ktorých partnerov a akým spôsobom ste do aktivity zapojili.
Do seminára sme zapojili 3 aktivity a to nemecký jazyk, cestovný ruch a spoločenský protokol.
Najskôr to bola lektorka Jana Babeľová, ktorá viedla kurz nemčiny. S ňou sme mali najviac hodín a boli zamerané
na pokračovanie základov nemeckého jazyka, na prehĺbenie gramatiky a na konverzácie. Po nemecky sme hovorili aj
cestou na vychádzky a cestou do stravovacieho zariadenia. Kládla vždy dôraz na rýchlu a správnu odpoveď v nemeckom
jazyku. V sobotu večer sme sa stretli s majiteľkou chaty Slovenka Zuzanou Giertlovou, Monikou Benkovou a Milanom
Gondom zo Slovenského Hucul klubu.
Zuzana Giertlová nám porozprávala ako možno využiť ubytovanie na cestovný ruch a ako prilákať turistov kvalitnými
službami a ponúknuť im zaujímavé suveníry. K cestovnému ruchu sa pripojil aj Milan Gonda, ktorý vlastní Slovenský Hucul
klub so 40 koňmi. On usporadúva detské letné atrakcie na EKO farme Sihla a jazdeckú turistiku nielen pre deti.
Oboznámili sme sa, ako je možné podnikať aj v tejto oblasti.
Do diskusie za zapájala aj Monika Benková, ktorá má bohaté skúsenosti s podnikaním a to hlavne šitím a vyšívaním
ľudového folklórneho odevu, začo dostala aj cenu podnikateľka roka v Revúcej 2011.
Jej nádherné vyšívané práce sme si mohli pozrieť na diaprojekte.
V nedeľu sme mali seminár o spoločenskom protokole, ktorý viedla lektorka Mária Šajgalíková.
Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ľudským správaním a tak sme si všetci trochu zafilozofovali a poučili sa
o vhodnom správaní, zvykoch, názoroch a spôsoboch myslenia.
4. Čo ste realizáciou aktivity dosiahli, aká zmena nastala v komunite a u cieľových skupín?
Zdokonalili sme sa v nemeckom jazyku, prehĺbili sme si naše nielen gramatické, ale aj konverzačné znalosti.
Získali sme väčší prehľad o cestovnom ruchu a o podnikaní v cestovnom ruchu. Prehĺbili sme si znalosti o spoločenskom
správaní sa. Ženy získali motiváciu pre vytvorenie vlastnej pracovnej príležitosti (ubytovanie v súkromí) a reálne
zhodnotenie svojich možností pre uplatnenie sa v pracovnom živote ako podnikateľka.
5. Čo ste sa realizáciou aktivity získali /naučili sa/.
Určite sme získali väčšiu motiváciu k ďalšiemu osobnému rozvoju a táto aktivita nás naštartovala k tomu,
aby sme si začali hľadať prácu aj v oblasti cestovného ruchu. Boli sme nabité pozitívnou energiou a novými skúsenosťami.
Každý z nás dostal chuť a potrebu sa ďalej vzdelávať. Získali sme skúsenosti s organizovaním malého semináru.
6. Vaše skúsenosti, podnety, odporučenia pre realizáciu aktivít v budúcnosti.
Naša skúsenosť bola hlavne pozitívna, víkend bol určite veľmi obohacujúci a boli by sme veľmi radi, keby sa takéto
aktivity mohli organizovať aj častejšie a dlhodobejšie. Nakoľko je svetový jazyk veľmi potrebný pri hľadaní si práce nielen
na našom, ale aj na zahraničnom trhu, nestačí sa mu venovať len krátkodobo, ale je nutné sa mu venovať dlhší čas.
Náklady na cudzí jazyk sú dosť vysoké, nezamestnaní si to častokrát nemôžu dovoliť a na Horehroní je často opatrovanie
chorých v zahraničí jedinou možnosťou, ako získať prácu.

Vyhodnotenie aktivity - výsledky /skutočný stav/
Kvantitatívne výsledky

Kvalitatívne výsledky

Správu spracoval:

1 zrealizovaný motivačno – vzdelávací víkendový seminár
Seminár z nemeckého jazyka
Seminár cestovného ruchu
Seminár o spoločenskom protokole
Prehĺbenie znalostí z nemeckého jazyka
Zvýšenie motivácie pre ďalšie samoštúdium nielen cudzieho jazyka
Nové priateľstvá a kontakty medzi účastníkmi
Zlepšenie spolupráce, informovanosti a vzájomnej podpory medzi
účastníkmi
Miesto a dátum: 05.12.2011

