


Popis lidí

Olga Napiontek

Spoluzakladatel a viceprezident Nadace Civis Polonus, PhD v sociologii. Věří, že občanské vzdělávání je srdcem 

demokracie a mělo by být univerzální, a proto od roku 2004 vede Civis Polonus. Občanskému vzdělávání se věnuje 

různými způsoby: je autorkou výzkumu a článků z oblasti občanského vzdělávání a občanského dialogu, školitelkou, 

která navrhuje a vede workshopy pro učitele, knihovníky, úředníky a mládež (přes 900 hodin školení), tvůrce a 

projektový manažer nadace, umožňující významnou občanskou účast dětí, mládeže a dospělých. Nejdůležitější z nich 

jsou Rady mládeže okresů a obcí, v jejichž rámci od roku 2004 vyvíjíme postupy pro konzultace rozhodnutí místních 

orgánů s mladými lidmi. Vytváří projekty pro lepší občanské vzdělávání ve školách, zejména studentskou samosprávu. 

Posiluje občanské vzdělávání dospělých rozvíjením konzultací a spolurozhodování na místní úrovni. Již několik let 

spolupracuje s veřejnými knihovnami na posílení jejich funkcí jako míst vzdělávání a získávání občanských zkušeností. V 

letech 2013-2015 správce obsahu v systémovém projektu „Škola spolupráce. Studenti a rodiče - sociální kapitál 

moderní školy “pod vedením ministerstva národního školství (www.szkolawspolpracy.pl). Dříve pracovala v Institutu pro 

veřejné záležitosti, kde se mimo jiné zabývala řádná správa věcí veřejných a výzkum prvních veřejných konzultací v 

Polsku a v Nadaci pro rozvoj místní demokracie. Studovala sociologii na Sociologickém ústavu Varšavské univerzity a na 

univerzitě v Bielefeldu (díky stipendiu GFPS), doktorské studium absolvovala na Fakultě sociálních věd Polské akademie 

věd a na Institutu sociálních studií . Je absolventkou školy pro lidská práva Helsinské nadace pro lidská práva.



Popis lidí

Joanna Pietrasik

Spoluzakladatel a nyní prezident správní rady Nadace Civis Polonus. Vystudovala Institut mezinárodních vztahů 

(Varšavská univerzita) a Institut etnologie a kulturní antropologie (Varšavská univerzita). Absolvent školy pro lidská 

práva Helsinské nadace s právem provádět vzdělávací aktivity v oblasti lidských práv. Absolvent Školy trenérů 

nevládních organizací (STOP). Lektor v programu „PAFF Leaders“ (Program polsko-americké nadace pro svobodu 

realizovaný asociací School for Leaders Association). Účastník stipendijního stipendia „International Visitor Leadership 

Program“ pro inovace v práci s mládeží, pořádaného ministerstvem zahraničí USA. Za posledních 15 let práce s mladými 

lidmi, v místních komunitách, s úřady a školami: Realizoval jsem přes 80 projektů občanského vzdělávání zaměřených 

na mladé lidi, zabývajících se tématem občanské participace mladých lidí, včetně zvláštního důrazu na mládež Rady 

obcí a studentské samosprávy jako instituce občanského dialogu. Systematicky podporuje činnost 44 obecních rad 

mládeže v Polsku, pracuje přímo s radami mládeže, školí supervizory rady mládeže a spolupracuje s úřady a 

managementem, buduje připravenost a otevřenost úřadů spolupracovat a vést dialog s mladými lidmi.



Popis lidí

Darina Čierniková

Má dlouholeté zkušenosti s formálním i neformálním vzděláváním. V oblasti neformálního vzdělávání je od roku 2011 

tvůrkyní metodik a několika akreditovaných vzdělávacích programů a lektorkou pro mladé vedoucí a pracovníky s 

mládeží. Jeho zvláštním vzdělávacím zaměřením jsou měkké dovednosti, účast mladých lidí a podpora lidských práv. Je 

ředitelem a projektovým manažerem kanceláře pro řízení projektů Rady mládeže v Žilině a vedoucím Asociace 

regionálních rad mládeže. V programech Erasmus + pracuje jako hodnotitel aplikací a projektový manažer.

 

Martin Šturek

S mládeží pracuje více než 15 let. V rámci činnosti Rady mládeže Žilinského kraje má zkušenosti se vzděláváním členů 

a koordinátorů studentských rad a mládežnických parlamentů, s vedením diskusních setkání mladých lidí se zástupci 

místní samosprávy a přípravou strategických dokumentů o problémech mládeže na místní úrovni. úroveň. Je školitelem 

a tvůrcem metodiky akreditovaných vzdělávacích programů: „Lektor vzdělávacích aktivit pro účast mladých lidí“ a 

Vedoucí studentské samosprávy.

 



Popis lidí

Marta Hanečáková

Ředitel rekreačního střediska a prezident Asociace rekreačních center na Slovensku. Od roku 2010 je školitelem 

Parlamentu mládeže města Stará Ľubovňa. Aktivně se podílela na přípravě a tvorbě metodiky pro místní samosprávy 

zaměřené na podporu práce s mladými lidmi na místní úrovni. Od roku 2006 intenzivně podporuje mládež a pracovníky 

s mládeží jako trenér mezinárodních výměn mládeže, mezikulturního učení, dobrovolnictví a projektového řízení. Je 

členkou mezirezortní pracovní skupiny Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky pro státní 

politiku v oblasti mládeže, podílela se na přípravě a vypracování Zprávy mládeže za rok 2018.

 

Miloš Ďuratný

Mladý aktivista, člen prezidia Rady mládeže Žilinského kraje. Účastní se projektů, které k lepšímu mění prostředí, ve 

kterém žije. Kromě práce jako projektový manažer IT se podílí jako školitel na rozvoji dovedností a využívání 

dostupných a svých znalostí. Více než 10 let pracuje jako dobrovolník, lektor a organizátor vzdělávacích aktivit v různých 

mládežnických dobrovolných organizacích.

 

 

 

 

 

Matúš Čiernik

Młody człowiek z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Specjalista zarządzania 

strategicznego, absolwent Programów Edukacji Społecznej Ladislava Hanusa i Nexteria 

Leadership Academy. Koncentruje się na zarządzaniu projektami, komunikacji, 

przywództwie i umiejętnościach cyfrowych. Doświadczenie zdobywał również na stażach 

zagranicznych. Wyróżnia się umiejętnościami komunikacyjnymi oraz umiejętnością pracy z 

ludźmi oraz motywowania ich.

 

Silvia Habovštiaková

Wieloletni kierownik projektów w Urzędzie Samorządu Żyliny w programach Interreg V-A 

PL-SK Polska-Słowacja w latach 2004-2006, 2007-2013 i 2014-2020.

Zajmuje się również przygotowaniem planów projektów, ich realizacją, kontrolą 

mikroprojektów oraz przygotowaniem nowych projektów 2021 - 2027 w wymienionych 

programach.

 

 

Lukáš Kisza

Realizator wielu projektów krajowych i międzynarodowych w sektorze naukowym, 

inwestycyjnym i non-profit. Od ponad 10 lat pracuje jako wykładowca umiejętności 

miękkich i menedżerskich, specjalizuje się w life coachingu i holistycznym rozwoju 

osobowości. Wielką przyjemnością jest dla niego towarzyszenie drugiemu człowiekowi, 

który odkrywa, rozwija i realizuje swoje talenty i dary, którymi wzbogaca nie tylko siebie, ale 

także całą społeczność i szersze środowisko, w którym uczestniczy.

 

Petr Krejčí

 

Ocenia projekty i badania skoncentrowane na przedsiębiorstwach społecznych, innowacjach 

społecznych i radach młodzieżowych w Czechach, Słowacji i Polsce. Odwiedziła również 

przedsiębiorstwa społeczne za pośrednictwem programu ERASMUS + w Walii, Rumunii i 

Irlandii. Jest koordynatorem projektu Kluby Przedsiębiorczości. Doktorant na Wydziale 

Zarządzania w Karwinie.

 

Zuzana Palová

 

Obecnie rozwija organizację non-profit Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i 

Zatrudnienia, której celem jest przyczynienie się do rozwoju regionu morawsko-śląskiego. 

Pracuje z grupą docelową młodych ludzi w inkubatorze projektów, gdzie wspiera ich w 

kreatywnym myśleniu i tworzeniu małych projektów społecznościowych. W swojej karierze 

zawodowej zdobywała doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości społecznej, zarządzania 

organizacjami pozarządowymi non-profit, edukacji formalnej i pozaformalnej oraz 

zakładania firm odpowiedzialnych społecznie. Uczestniczy w nauczaniu kilku przedmiotów 

na Uniwersytecie Śląskim w Opawie, gdzie opublikowała kilka profesjonalnych publikacji 

poświęconych innowacjom społecznym i przedsiębiorstwom społecznym.

 2.4 Grupy docelowe projektu

- Główną grupą docelową projektu są członkowie Młodzieżowych Rad - młodzi ludzie i ich 

koordynatorzy.

 - Drugą grupą docelową są przedstawiciele władz lokalnych, organizacje pozarządowe 

działające na rzecz uczestnictwa młodzieży, decydenci polityczni.

2.5 Oczekiwane rezultaty intelektualne projektu

 - Badanie Młodzieżowych Rad;

 - Metodyka szkoleń dla członków Młodzieżowych Rad;

 - Przewodnik cyfrowy dla Młodzieżowych Rad i platforma internetowa.

Działania w ramach projektu obejmowały działania szkoleniowe:

szkolenie pilotażowe

dla członków Młodzieżowych Rad oraz wydarzenie zwielokrotniające i 

konferencję
podsumowującą. 

2.6 Oczekiwane rezultaty projektu

 - Użytkownicy opracowania (władze lokalne, przedstawiciele organizacji pozarządowych) 

zwiększą swoją świadomość i wiedzę na temat Młodzieżowych Rad, jej misji, zadań i 

działań.

 - Koordynatorzy Młodzieżowych Rad i osoby pracujące z młodzieżą zdobędą wiedzę na 

temat tego, jak rozwijać kompetencje osobiste, zawodowe i społeczne członków 

Młodzieżowych Rad. Uczestnicy szkolenia pilotażowego Młodzieżowych Rad podniosą 

swoje kompetencje w zakresie komunikacji, pracy zespołowej, motywacji.

  - Użytkownicy Cyfrowego Podręcznika (bezpośredni członkowie Młodzieżowych Rad lub 

goście ad hoc) będą mogli lepiej zrozumieć pracę Młodzieżowych Rad.

 - Członkowie Młodzieżowych Rad będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z innymi 

młodzieżowymi radami i podzielenia się swoimi doświadczeniami.

W dłuższej perspektywie projekt ten ma się przyczynić do większej rozpoznawalności pracy 

Młodzieżowych Rad do większego udziału i zaangażowania młodzieży w życie społeczności 

lokalnej, do jej partycypacji oraz do zwiększenia efektywności i jakości pracy 

Młodzieżowych Rad.

2.7 Partnerzy projektu



Popis lidí

Matúš Čiernik

Mladý muž s rozsáhlými zkušenostmi s prací s mladými lidmi. Specialista na strategické řízení, absolvent programů 

sociální výchovy Ladislava Hanuse a Nexteria Leadership Academy. Zaměřuje se na projektové řízení, komunikaci, vedení 

a digitální dovednosti. Zkušenosti sbíral také během zahraničních stáží. Vyznačuje se komunikačními schopnostmi a 

schopností pracovat s lidmi a motivovat je.

 

Silvia Habovštiaková

Dlouhodobý projektový manažer na žilinském úřadu samosprávy v programech Interreg V-A PL-SK Polsko-Slovensko v 

letech 2004-2006, 2007-2013 a 2014-2020.

Zabývá se také přípravou projektových plánů, jejich implementací, kontrolou mikroprojektů a přípravou nových projektů 

2021-2027 ve výše uvedených programech.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Kisza

Realizator wielu projektów krajowych i międzynarodowych w sektorze naukowym, 

inwestycyjnym i non-profit. Od ponad 10 lat pracuje jako wykładowca umiejętności 

miękkich i menedżerskich, specjalizuje się w life coachingu i holistycznym rozwoju 

osobowości. Wielką przyjemnością jest dla niego towarzyszenie drugiemu człowiekowi, 

który odkrywa, rozwija i realizuje swoje talenty i dary, którymi wzbogaca nie tylko siebie, ale 

także całą społeczność i szersze środowisko, w którym uczestniczy.

 

Petr Krejčí

 

Ocenia projekty i badania skoncentrowane na przedsiębiorstwach społecznych, innowacjach 

społecznych i radach młodzieżowych w Czechach, Słowacji i Polsce. Odwiedziła również 

przedsiębiorstwa społeczne za pośrednictwem programu ERASMUS + w Walii, Rumunii i 

Irlandii. Jest koordynatorem projektu Kluby Przedsiębiorczości. Doktorant na Wydziale 

Zarządzania w Karwinie.

 

Zuzana Palová

 

Obecnie rozwija organizację non-profit Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i 

Zatrudnienia, której celem jest przyczynienie się do rozwoju regionu morawsko-śląskiego. 

Pracuje z grupą docelową młodych ludzi w inkubatorze projektów, gdzie wspiera ich w 

kreatywnym myśleniu i tworzeniu małych projektów społecznościowych. W swojej karierze 

zawodowej zdobywała doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości społecznej, zarządzania 

organizacjami pozarządowymi non-profit, edukacji formalnej i pozaformalnej oraz 

zakładania firm odpowiedzialnych społecznie. Uczestniczy w nauczaniu kilku przedmiotów 

na Uniwersytecie Śląskim w Opawie, gdzie opublikowała kilka profesjonalnych publikacji 

poświęconych innowacjom społecznym i przedsiębiorstwom społecznym.

 2.4 Grupy docelowe projektu

- Główną grupą docelową projektu są członkowie Młodzieżowych Rad - młodzi ludzie i ich 

koordynatorzy.

 - Drugą grupą docelową są przedstawiciele władz lokalnych, organizacje pozarządowe 

działające na rzecz uczestnictwa młodzieży, decydenci polityczni.

2.5 Oczekiwane rezultaty intelektualne projektu

 - Badanie Młodzieżowych Rad;

 - Metodyka szkoleń dla członków Młodzieżowych Rad;

 - Przewodnik cyfrowy dla Młodzieżowych Rad i platforma internetowa.

Działania w ramach projektu obejmowały działania szkoleniowe:

szkolenie pilotażowe

dla członków Młodzieżowych Rad oraz wydarzenie zwielokrotniające i 

konferencję
podsumowującą. 

2.6 Oczekiwane rezultaty projektu

 - Użytkownicy opracowania (władze lokalne, przedstawiciele organizacji pozarządowych) 

zwiększą swoją świadomość i wiedzę na temat Młodzieżowych Rad, jej misji, zadań i 

działań.

 - Koordynatorzy Młodzieżowych Rad i osoby pracujące z młodzieżą zdobędą wiedzę na 

temat tego, jak rozwijać kompetencje osobiste, zawodowe i społeczne członków 

Młodzieżowych Rad. Uczestnicy szkolenia pilotażowego Młodzieżowych Rad podniosą 

swoje kompetencje w zakresie komunikacji, pracy zespołowej, motywacji.

  - Użytkownicy Cyfrowego Podręcznika (bezpośredni członkowie Młodzieżowych Rad lub 

goście ad hoc) będą mogli lepiej zrozumieć pracę Młodzieżowych Rad.

 - Członkowie Młodzieżowych Rad będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z innymi 

młodzieżowymi radami i podzielenia się swoimi doświadczeniami.

W dłuższej perspektywie projekt ten ma się przyczynić do większej rozpoznawalności pracy 

Młodzieżowych Rad do większego udziału i zaangażowania młodzieży w życie społeczności 

lokalnej, do jej partycypacji oraz do zwiększenia efektywności i jakości pracy 

Młodzieżowych Rad.

2.7 Partnerzy projektu



Popis lidí

Lukáš Kisza

Realizátor mnoha národních a mezinárodních projektů ve vědeckém, investičním a neziskovém sektoru. Více než 10 let 

pracuje jako lektor měkkých a manažerských dovedností se specializací na životní koučink a holistický rozvoj osobnosti. 

Je pro něj velkým potěšením doprovázet dalšího člověka, který objevuje, rozvíjí a realizuje svůj talent a dary, kterými 

obohacuje nejen sebe, ale i celou komunitu a širší prostředí, na kterém se podílí.

 

Petr Krejčí

Hodnotí projekty a výzkum zaměřený na sociální podniky, sociální inovace a rady mládeže v České republice, na 

Slovensku a v Polsku. Navštěvovala také sociální podniky prostřednictvím ERASMUS + ve Walesu, Rumunsku a Irsku. Je 

koordinátorem projektu Podnikatelské kluby. Doktorand na Fakultě managementu v Karviné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Palová

 

Obecnie rozwija organizację non-profit Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i 

Zatrudnienia, której celem jest przyczynienie się do rozwoju regionu morawsko-śląskiego. 

Pracuje z grupą docelową młodych ludzi w inkubatorze projektów, gdzie wspiera ich w 

kreatywnym myśleniu i tworzeniu małych projektów społecznościowych. W swojej karierze 

zawodowej zdobywała doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości społecznej, zarządzania 

organizacjami pozarządowymi non-profit, edukacji formalnej i pozaformalnej oraz 

zakładania firm odpowiedzialnych społecznie. Uczestniczy w nauczaniu kilku przedmiotów 

na Uniwersytecie Śląskim w Opawie, gdzie opublikowała kilka profesjonalnych publikacji 

poświęconych innowacjom społecznym i przedsiębiorstwom społecznym.

 2.4 Grupy docelowe projektu

- Główną grupą docelową projektu są członkowie Młodzieżowych Rad - młodzi ludzie i ich 

koordynatorzy.

 - Drugą grupą docelową są przedstawiciele władz lokalnych, organizacje pozarządowe 

działające na rzecz uczestnictwa młodzieży, decydenci polityczni.

2.5 Oczekiwane rezultaty intelektualne projektu

 - Badanie Młodzieżowych Rad;

 - Metodyka szkoleń dla członków Młodzieżowych Rad;

 - Przewodnik cyfrowy dla Młodzieżowych Rad i platforma internetowa.

Działania w ramach projektu obejmowały działania szkoleniowe:

szkolenie pilotażowe

dla członków Młodzieżowych Rad oraz wydarzenie zwielokrotniające i 

konferencję
podsumowującą. 

2.6 Oczekiwane rezultaty projektu

 - Użytkownicy opracowania (władze lokalne, przedstawiciele organizacji pozarządowych) 

zwiększą swoją świadomość i wiedzę na temat Młodzieżowych Rad, jej misji, zadań i 

działań.

 - Koordynatorzy Młodzieżowych Rad i osoby pracujące z młodzieżą zdobędą wiedzę na 

temat tego, jak rozwijać kompetencje osobiste, zawodowe i społeczne członków 

Młodzieżowych Rad. Uczestnicy szkolenia pilotażowego Młodzieżowych Rad podniosą 

swoje kompetencje w zakresie komunikacji, pracy zespołowej, motywacji.

  - Użytkownicy Cyfrowego Podręcznika (bezpośredni członkowie Młodzieżowych Rad lub 

goście ad hoc) będą mogli lepiej zrozumieć pracę Młodzieżowych Rad.

 - Członkowie Młodzieżowych Rad będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z innymi 

młodzieżowymi radami i podzielenia się swoimi doświadczeniami.

W dłuższej perspektywie projekt ten ma się przyczynić do większej rozpoznawalności pracy 

Młodzieżowych Rad do większego udziału i zaangażowania młodzieży w życie społeczności 

lokalnej, do jej partycypacji oraz do zwiększenia efektywności i jakości pracy 

Młodzieżowych Rad.

2.7 Partnerzy projektu



Popis lidí

Zuzana Palová

V současné době rozvíjí neziskovou organizaci Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Pracy, která má za cíl přispět k 

rozvoji moravskoslezského regionu. Pracuje s cílovou skupinou mladých lidí v inkubátoru projektů, kde je podporuje v 

kreativním myšlení a vytváření malých komunitních projektů. Ve své profesní kariéře získala zkušenosti v oblasti 

sociálního podnikání, řízení neziskových nevládních organizací, formálního i neformálního vzdělávání a zakládání 

společensky odpovědných společností. Vyučuje několik předmětů na Slezské univerzitě v Opavě, kde vydala několik 

odborných publikací o sociálních inovacích a sociálních podnicích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4 Grupy docelowe projektu

- Główną grupą docelową projektu są członkowie Młodzieżowych Rad - młodzi ludzie i ich 

koordynatorzy.

 - Drugą grupą docelową są przedstawiciele władz lokalnych, organizacje pozarządowe 

działające na rzecz uczestnictwa młodzieży, decydenci polityczni.

2.5 Oczekiwane rezultaty intelektualne projektu

 - Badanie Młodzieżowych Rad;

 - Metodyka szkoleń dla członków Młodzieżowych Rad;

 - Przewodnik cyfrowy dla Młodzieżowych Rad i platforma internetowa.

Działania w ramach projektu obejmowały działania szkoleniowe:

szkolenie pilotażowe

dla członków Młodzieżowych Rad oraz wydarzenie zwielokrotniające i 

konferencję
podsumowującą. 

2.6 Oczekiwane rezultaty projektu

 - Użytkownicy opracowania (władze lokalne, przedstawiciele organizacji pozarządowych) 

zwiększą swoją świadomość i wiedzę na temat Młodzieżowych Rad, jej misji, zadań i 

działań.

 - Koordynatorzy Młodzieżowych Rad i osoby pracujące z młodzieżą zdobędą wiedzę na 

temat tego, jak rozwijać kompetencje osobiste, zawodowe i społeczne członków 

Młodzieżowych Rad. Uczestnicy szkolenia pilotażowego Młodzieżowych Rad podniosą 

swoje kompetencje w zakresie komunikacji, pracy zespołowej, motywacji.

  - Użytkownicy Cyfrowego Podręcznika (bezpośredni członkowie Młodzieżowych Rad lub 

goście ad hoc) będą mogli lepiej zrozumieć pracę Młodzieżowych Rad.

 - Członkowie Młodzieżowych Rad będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z innymi 

młodzieżowymi radami i podzielenia się swoimi doświadczeniami.

W dłuższej perspektywie projekt ten ma się przyczynić do większej rozpoznawalności pracy 

Młodzieżowych Rad do większego udziału i zaangażowania młodzieży w życie społeczności 

lokalnej, do jej partycypacji oraz do zwiększenia efektywności i jakości pracy 

Młodzieżowych Rad.

2.7 Partnerzy projektu


