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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.



Hlavné oblasti pôsobenia OZ

Služby 

klientom

Projektové riadenie 

a medzinárodná 

spolupráca

Vzdelávanie 

dospelých

• Občanom

• Zamestnávateľom 

Realizácia 

• národných
• cezhraničných
• medzinárodných

projektov

• Tvorba vzdelávacích 
• materiálov
• Semináre
• Informačné dni
• Workshopy
• Konferencie
• Tréningy

Podpora celoživotného vzdelávania

Podpora integrácie a reintegrácie znevýhodnených skupín na trh práce



Národná cena kariérového poradenstva 2015

Centrum EUROGUIDANCE, SAAIC 
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Čestné uznanie za realizáciu projektov a poradenských aktivít podporujúcich
celoživotné vzdelávanie a integráciu znevýhodnených skupín na trh práce.



6 current projects

16 successfully
completed projects

Budovanie partnerských sietí a spolupráca na medzinárodnej úrovni

vzdelávacie inštitúcie, 
neziskové organizácie,

základné, stredné školy, 
univerzity,

výskumné inštitúcie,
stavovské organizácie, centrá dennej 

starostlivosti, samosprávy

UK

39 organizácií

14 krajín z EU, Spojené kráľovstvo, Nórsko 
a Turecko

16 úspešných ukončených 
medzinárodných projektov

súčasne realizujeme 6 medzinárodných 
projektov



Cieľové skupiny organizácie

➢Občania so zdravotným postihnutím

➢Mladí ľudia, študenti

➢Občania nad 50 rokov veku

➢Ženy

➢Rodičia po rodičovskej dovolenke

➢Odborníci (učitelia, kariéroví poradcovia)

➢Neziskové organizácie

➢Podniky



Program: ERASMUS+

Kľúčová akcia 2: Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami

Typ partnerstva: Malé partnerstvá

Typ akcie: KA210-ADU – Malé partnerstvá v sektore vzdelávania dospelých

Sektor: Vzdelávanie dospelých

Zvyšovanie ekologického povedomia a kultúry rozvíjaním environmentálnych zručností
a formovaním postojov ľudí s mentálnym postihnutím

ECO-COMPASS

Doba realizácie projektu: 1.3.2022 – 29.2.2024 
24 mesiacov

Číslo projektu: 2021-2-SK01-KA210-ADU-000048280



Motivácia – analýza potrieb

Vo všetkých partnerských krajinách environmentálna osveta, výchova a vzdelávanie 
prebieha najmä v rámci formálneho vzdelávania. 

Neformálne vzdelávanie sa v tejto oblasti poskytuje najmä pre detí materských, žiakov 
základných a stredných škôl. 

Environmentálne zručnosti a kompetencie sú potrebné pre všetkých občanov vrátane aj 
znevýhodnených skupín, ktoré čelia mentálnemu postihnutiu.



Motivácia – analýza potrieb

Ekologické vzdelávanie pre dospelých občanov s mentálnym postihnutím sa uskutočňuje 
len v malom rozsahu pomocou záujmových mimovládnych organizácií a účasť priamej 
cieľovej skupiny na celoživotnom vzdelávaní je nízka. 

Vytvorenie vzdelávacieho materiálu, ktorý bude zameraný na rozvíjanie ekologických 
zručností ľudí s mentálnym postihnutím formou zážitkového učenia. 



Zostavenie partnerstva a hľadanie vhodných partnerov

Podľa odborných skúseností

❑skúsenosti v oblasti poskytovania rôznych 
služieb pre občanov so zdravotným 
(mentálnym) postihnutím 

❑digitálne zručnosti na prípravu 
vzdelávacích materiálov 

❑skúsenosti v oblasti manažmentu
vzdelávania dospelých

❑skúsenosti v oblasti environmentálnej 
osvety, výchovy a vzdelávania

❑používania nástrojov a kanálov na šírenie 
výsledkov projektu počas a po ukončení 
projektu

Podľa typu organizácií

❑poradenské organizácie

❑vzdelávacie inštitúcie

❑prevádzkovatelia centier 
sociálnej starostlivosti

❑záujmové organizácie

❑prevádzkovatelia chránených 
dielní a pracovísk

Podľa skúseností v oblasti 
projektového manažmentu

❑ koordinátor a partneri, ktorí 
majú skúsenosti realizáciou 
projektov v rámci programu 
ERASMUS+

❑ partneri, ktorí vedia 
podporiť „nováčikov“



Prípravná fáza projektu

Vyhľadávanie partnerov

❑na základe existujúcich kontaktov koordinátora

❑na základe existujúcich kontaktov partnerských 
organizácií

Ďalšie možnosti: 

❑cez platformy EPALE, ERASMUS-PLUS, 
vyhľadávaním na internete

❑na základe odporúčaní, na základe existujúcich 
kontaktov, z odbornej literatúry

Komunikácia s partnermi

❑osobné rozhovory v rámci workshopov na národnej 
úrovni

❑rozhovory v rámci partnerských stretnutí na 
medzinárodnej úrovni 

❑oslovenie prostredníctvom e-mailu

❑Skype meeting resp. iné online nástroje,

❑telefonický rozhovor



Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede

Zapojenie do 
mobilít

Zapojenie do World 
Café diskusie, do 
tvorby brožúry o 
úspešných životných 
príbehoch

Zapojenie ako 
asociovaného 
partnera, zapojenie 
do testovania 
vzdelávania

Zapojenie ako 
partnera

2013 2016 2017 2022



Partneri

Koordinátor

OZ Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder, SK

Partneri

Human Profess Közhasznú Nonprofit Ltd., Szombathely, HU

Fundatia Crestina Diakonia Filiala Sfantu Gheorghe, RO

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede, SK



Zostavenie projektu a vyplnenie formulára prihlášky

Dôkladná analýza potrieb - organizácie, cieľových skupín, širšej komunity, 
zameranie projektu na identifikované potreby 

Mapovanie situácie - vo vlastnej krajine a v partnerských krajinách

Výber partnerov - odborné skúsenosti, skúsenosti v oblasti projektového 
manažmentu/zapojenie novej organizácie, typ organizácie

Preštudovanie základných materiálov a videotutoriálov - s dôrazom na 
Sprievodcu programom ERASMUS+, na európske (horizontálne a 
špecifické) aj národné priority, formulár prihlášky

Príprava projektového návrhu (ciele, aktivity, harmonogram, rozdelenie 
úloh, rozpočet, dopady) – komunikácia s partnermi počas prípravnej 
fázy 



Zostavenie projektu a vyplnenie formulára prihlášky

Vyplnenie formulára prihlášky – dôkladne, konkrétne odpovedať na 
všetky otázky, vysvetliť rozpočet

Pri tvorbe dbať na to, aby bolo prepojenie medzi cieľmi, aktivitami, 
harmonogramom, rozdelením úloh, rozpočtom a dopadmi, 
kvalitatívne a kvantitatívne indikátory

Je dôležité, aby projekt obsahoval inovatívny prvok

Odsúhlasenie obsahu partnermi vrátane rozpočtu pred podaním

Využiť možnosť konzultácie s Národnou agentúrou - Informačný 
seminár, webinár, osobná konzultácia



Hlavné ciele projektu

❑rozvíjanie environmentálnych zručností a kompetencií občanov s mentálnym postihnutím,
formovanie ich ekologických postojov a environmentálnej zodpovednosti prostredníctvom
inovatívneho vzdelávania založeného na medzinárodných skúsenostiach,

❑podpora sociálnej inklúzie a celoživotného vzdelávania osôb s mentálnym postihnutím,

❑podpora a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce organizácií zabezpečujúcich ochranu
záujmov a poskytujúcich sociálne, poradenské a vzdelávacie služby pre občanov so
zdravotným postihnutím s dôrazom na mentálne postihnutých, vytváranie a upevňovanie
partnerských sietí, profesionalizácia v oblasti ekologického vzdelávania.



Hlavné výsledky projektu

❑Inovatívne environmentálne vzdelávanie ECO-COMPASS zamerané na
formovanie ekologického povedomia, zručností, kompetencií, postojov a
zodpovedného správania občanov s mentálnym postihnutím (OMP)

❑Elektronická zbierka príkladov dobrej praxe ECO-COMPASS zameraných na
environmentálne vzdelávanie a zvyšovanie ekologického povedomia s osobitným
dôrazom na občanov s mentálnym postihnutím

❑Sprievodca projektom ECO-COMPASS

-



Cieľové skupiny projektu

A. Priama cieľová skupina

▪ Dospelí ľudia s ľahkým a stredným stupňom

mentálneho postihnutia

B. Nepriame cieľové skupiny

▪ odborní zamestnanci organizácií

▪ vzdelávacie inštitúcie

▪ mimovládne organizácie

▪ úrady práce

▪ agentúry podporovaného zamestnávania

▪ poradenské organizácie

▪ partnerské organizácie

▪ zamestnávatelia vrátane chránených dielní a

pracovísk

▪ profesijné a stavovské organizácie

▪ organizácie poskytujúce poradenstvo pre

občanov so zdravotným postihnutím

▪ miestne samosprávy,

▪ záujmové organizácie OZP (OMP)

▪ organizácie pôsobiace v environmentálnej oblasti



Riadenie, koordinácia, kontrola projektu

Aktivity výmeny a propagácie informácií – diseminačné aktivity

Organizovanie ECO-World Café diskusií za okrúhlym stolom v partnerských 
krajinách

Tvorba Elektronickej zbierky príkladov dobrej praxe ECO-COMPASS

Tvorba, pilotné testovanie a hodnotenie Inovatívneho environmentálneho 
vzdelávania ECO-COMPASS 

Tvorba Sprievodcu projektom ECO-COMPASS 

Nadnárodné projektové stretnutia (prezenčne aj online) 

Záverečné workshopy ECO-COMPASS 
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Individuálna diseminácia
na úrovni partnerských organizácií 

• Zverejnenie informácií na verejných informačných tabuliach, 
organizovanie pracovných stretnutí, prostredníctvom odborných 
zamestnancov pri práci s klientmi, lektormi pri výbere účastníkov 
do pilotného testovania 

Prostredníctvom vlastných kanálov

• Články, príspevky, blogy, linky k výsledkom a aktivitám, 
elektronický leták o projekte a newsletter

Prostredníctvom miestnych, regionálnych 
resp. národných médií, vlastných webových a 

facebookových stránok

• Eco-World Café diskusie za okrúhlym stolom

• Pilotné testovanie Inovatívneho environmentálneho vzdelávania 
ECO-COMPASS 

• Záverečné workshopy ECO-COMPASS 

V rámci prezenčných projektových aktivít

• Konferencie, workshopy, porady, pracovné stretnutia so 
zástupcami iných inštitúcií na všetkých úrovniach (Národná cena 
kariérového poradenstva, Inštruktážny webinár, Konferencia 
partnerskej organizácie Human Profess)

V rámci mimo projektových aktivít 



Spoločná diseminácia
na medzinárodnej úrovni

• pozvanie zástupcovia médií
Úvodné nadnárodné projektové 

stretnutie

• všetky informácie o projekte, aktivity a výstupy projektu v 
elektronickej forme 

Štvorjazyčná webová stránka 
projektu

• vo forme článkov resp. blogov Zverejnenie informácií o projekte a 
výsledkoch na platforme EPALE

• informácie o projekte a o realizovaných aktivitách 
Zriadenie Facebookovej stránky 

projektu

• Zverejnenie všetkých výstupov 
Na platforme výsledkov projektov 

ERASMUS+



Realizované diseminačné aktivity
1. Vytvorenie štvorjazyčnej webovej stránky a jej priebežná aktualizácia

https://www.eco-compass-project.eu

2. Príprava elektronického letáka projektu v štyroch jazykových verziách
https://www.eco-compass-project.eu

3. Vytvorenie Facebookovej stránky projektu a jej priebežná aktualizácia
https://www.facebook.com/Eco-Compass-100435749330125

4. Príspevky na platformu EPALE - https://epale.ec.europa.eu/en/node/318078

5. Newsletter https://www.eco-compass-project.eu

6. Príprava prezentácií o projekte a výsledkoch projektu v rámci rôznych podujatí
partnerských organizácií, na národnej a medzinárodnej úrovni.
http://ozbuducnost.sk/projekty

7. Články do odborných časopisov - Carissimi

8. Elektronická zbierka príkladov dobrej praxe ECO-COMPASS

https://www.eco-compass-project.eu/
https://www.eco-compass-project.eu/
https://www.facebook.com/Eco-Compass-100435749330125
https://epale.ec.europa.eu/en/node/318078
https://www.eco-compass-project.eu/
http://ozbuducnost.sk/projekty


https://www.facebook.com/Eco-Compass-100435749330125

http://eco-compass-project.eu/

https://www.facebook.com/Eco-Compass-100435749330125
http://eco-compass-project.eu/


Dopady pre cieľové skupiny a partnerské organizácie

Podpora celoživotného 
vzdelávania a sociálnej 

inklúzie

Rozvíjanie 
environmentálnych 

zručností a kompetencií, 
formovanie ekologických 

postojov

Zabudovanie ECO-
COMPASS vzdelávanie 

do portfólia vzdelávacích 
aktivít

Vytváranie partnerských 
sietí medzi 

organizáciami z rôznych 
sektorov v oblasti 

ekologickej výchovy a 
vzdelávania

Profesionalizácia 
zamestnancov v rôznych 

oblastiach

Aplikácia inovatívnych 
zahraničných skúseností 
nadobudnutých počas 

projektu

Možnosť zabudovania 
niektorých prvkov z 

výstupov projektu do 
vlastných regionálnych 
projektov resp. aktivít.

Možnosť zapojenia do 
inovatívnych pilotných 

projektov na regionálnej 
úrovni

Zvýšenie povedomia o 
témach a hodnotách 

súvisiacich s 
ekologickými prístupmi 

a trvalo udržateľným 
rozvojom 

Bezplatný prístup k 
produktom projektu



Odporúčania

Dôkladná analýza 
potrieb 

Mapovanie situácie 
Výber vhodných 

partnerov 
Štúdium materiálov, 

prihlášky 

Komunikácia s 
partnermi 

Príprava 
projektového 

návrhu 
Inovatívny prvok Konzultácia s NA 

Dôkladne, 
konkrétne 

odpovedať na 
všetky otázky v 

prihláške

Dôkladne vysvetliť 
rozpočet

Prepojenie medzi 
jednotlivými 

prvkami projektu 

Odsúhlasenie 
obsahu projektu s 

partnermi pred 
podaním



Predchádzajúce vybrané medzinárodné projekty 

Obdobie Názov projektu Program EU

2012 – 2014 Učme sa jeden od druhého! Cezhraničná spolupráca v oblasti 
realizácie odborného vzdelávania a 
vzdelávania dospelých (TÁMOP – HU)

2013-2015 Krok za krokom k aktívnemu občianstvu a k 
reintegrácii na trh práce

PCV podprogram Grundtvig
Koordinátor

2013-2015 Kariérové poradenstvo – základ pre lepšiu 
budúcnosť

PCV, podprogram Leonardo da Vinci
Partner

2016-2018 Tajomstvo nášho úspechu – inovatívne cesty k 
rozvíjaniu kompetencií občanov so zdravotným 
postihnutím pre trh práce
http://success-erasmusplus.eu/

ERASMUS+
Koordinátor

Hodnotenie NA
Príklad dobrej praxe

http://success-erasmusplus.eu/


Obdobie Názov projektu Program

2017-2019 Naša sila je v skúsenostiach – inovatívny vzdelávací program pre 

skúsenostných expertov - EXPERIENCE
http://www.experience-erasmusplus.eu/

ERASMUS+

Kordinátor

2017-2019

Implementácia kvality v kariérovom poradenstve – QUAL-IM-G
http://guidancequality.eu/qual-im-g-project/

ERASMUS+

Partner

2017-2019

SILVER

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

ERASMUS+

Partner

2018 – 2020 Vzdelávacie moduly pre zvyšovanie zamestnanosti žien - EMIEW
http://emiew.duzce.edu.tr/

ERASMUS+

Partner

2018 – 2020 Strategické partnerstvo pre inklúziu starších ľudí v digitálnom 

svete – SPIDW
https://www.spidw.eu/

ERASMUS+

Partner

2018 - 2020 Podpora zamestnanosti rodičov po materskej a rodičovskej 

dovolenke – FEMALE
http://www.parentalleavers.eu/

ERASMUS+

Partner

2018 - 2021 Tommorow comes today – TCT
www.tomo-digital.com

ERASMUS+

Partner

Hodnotenie NA
Príklad dobrej praxe

http://www.experience-erasmusplus.eu/
http://guidancequality.eu/qual-im-g-project/
https://www.silver-skills.eu/
http://emiew.duzce.edu.tr/
https://www.spidw.eu/
http://www.parentalleavers.eu/
http://www.tomo-digital.com/


Vybrané prebiehajúce projekty
Obdobie Názov projektu Program

2021 - 2023 E-Career counsellor in the ever-changing world of the 21st century - innovative 

methods to support e-career counselling services – COMPASS                    

http://erasmus-compass.eu/

ERASMUS+

Partner

2021 – 2023 Modules and Applications for Increasing School Success of Students with the 
Innovative Digital School Model – DIGI-SCHOOL
http://digischoolproject.com/

ERASMUS+

Partner

2022 - 2024 Strengthening Capacities to Support Active Ageing in the Conditions of the 21st 

Century - Peer Mentoring Program for People 50+ - PEER-TRAIN

https://peer-train.org/

ERASMUS+

Partner

2022 - 2024 Zvyšovanie ekologického povedomia a kultúry rozvíjaním environmentálnych

zručností a formovaním postojov ľudí s mentálnym postihnutím – ECO-COMPASS

http://eco-compass-project.eu/

ERASMUS+

Koordinátor

http://erasmus-compass.eu/
http://digischoolproject.com/
https://peer-train.org/
http://eco-compass-project.eu/


ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!

OZ Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder
Kúpeľná 3544/33
932 01 Veľký Meder
Web: http://ozbuducnost.sk/

Ing. Ildikó Hanuliaková, podpredseda OZ
Email: ildiko.hanuliakova@gmail.com

Kontakt:

http://ozbuducnost.sk/

