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Olga Napiontek (PL)
Spoluzakladateľ a viceprezident Nadácie Civis Polonus, PhD zo sociológie. Verí, že občianska výchova je srdcom
demokracie a mala by byť univerzálna, preto Civis Polonus vedie od roku 2004. Občianskej výchove sa venuje rôznymi
spôsobmi: je autorkou výskumu a článkov z oblasti občianskej výchovy a občianskeho dialógu, školiteľkou, ktorá
navrhuje a realizuje workshopy pre učiteľov, knihovníkov, úradníkov a mládež (viac ako 900 tréningových hodín), tvorca
a manažér projektov nadácie, ktoré umožňujú významnú občiansku účasť deťom, mládeži a dospelým.
Najdôležitejšou z nich sú rady mládeže okresov a obcí, v rámci ktorých od roku 2004 vyvíjame postupy pre konzultácie
rozhodnutí miestnych orgánov s mladými ľuďmi. Vytvára projekty pre lepšiu občiansku výchovu v školách, najmä
samosprávu študentov. Posilňuje občiansku výchovu dospelých rozvíjaním konzultácií a spolurozhodovania na miestnej
úrovni. Už niekoľko rokov pracuje s verejnými knižnicami na posilnení ich funkcií ako miest vzdelávania a získavania
občianskych skúseností. V rokoch 2013-2015 content manager v systémovom projekte „Škola spolupráce. Študenti a
rodičia - sociálny kapitál modernej školy “pod vedením ministerstva národného školstva (www.szkolawspolpracy.pl).
Predtým pracovala v Inštitúte pre verejné otázky, kde sa okrem iného zaoberala dobrú správu vecí verejných a výskum
prvých verejných konzultácií v Poľsku a v Nadácii pre rozvoj miestnej demokracie. Vyštudovala sociológiu na
Sociologickom ústave Varšavskej univerzity a na univerzite v Bielefelde (vďaka štipendiu GFPS), doktorandské štúdium
absolvovala na Škole sociálnych vied Poľskej akadémie vied a na Ústave sociálnych štúdií. . Je absolventkou Školy pre
ľudské práva Helsinskej nadácie pre ľudské práva.
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Joanna Pietrasik (PL)
Spolupracovník a v súčasnosti prezident Nadácie Civis Polonus. Vyštudoval Ústav medzinárodných vied na Varšavskej
univerzite a Ústav etnológie a kultúrnej antropológie na Varšavskej univerzite. Absolvent Helsinskej nadácie pre ľudské
práva, ktorej cieľom je vykonávať vzdelávacie aktivity v oblasti ľudských práv. Absolvent Asociácie trénerov
organizačných organizácií (STOP). Lektor „Programu PAFF Leader“ (Program poľsko-americkej nadácie pre slobodu
realizovaný prostredníctvom asociácie School for Leaders Association). Účastník programu International Visitor
Leadership Program pre inovácie v práci s mládežou, ktorý organizuje ministerstvo zahraničných vecí USA. V 15 letných
rokoch práce pre školskú a miestnu mládež, ako aj pre školskú pokladňu: bolo zrealizovaných 80 projektov o
občianskom občianstve školskej mládeže, občianskej účasti mladých ľudí v úspešnom mládežníckom tíme série G a
vládne obrázky študentského dialógu. Systematicky propagovať činnosť 44 rád mládeže obcí v Poľsku, priamo
spolupracovať s radami mládeže, školenia v mládežníckych súťažiach a spolupracovať s úradmi a zamestnancami
zapojenými do procesu rozvoja.
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Darina Čierniková (SK)
Má dlhoročné skúsenosti s formálnym aj neformálnym vzdelávaním. V oblasti neformálneho vzdelávania od roku 2011
je tvorcom metodík a garantom viacerých akreditovaných vzdelávacích programov a lektorom mladých lídrov a
pracovníkov s mládežou. Jej špecifickým vzdelávacím zameraním sú mäkké zručnosti, participácia mladých ľudí a
podpora ľudských práv. Je riaditeľkou a projektovou manažérkou Kancelárie projektové riadenia Rady mládeže
Žilinského kraja a manažérkou Asociácie krajských rád mládeže. V programoch Erasmus + pôsobí ako hodnotiteľka
žiadosti a manažérka projektov.

Martin Šturek (SK)
Práci s mládežou sa venuje viac ako 15 rokov. V rámci aktivít Rady mládeže Žilinského kraja má skúsenosti so
vzdelávaním členov a koordinátorov žiackych školských rád a mládežníckych parlamentov, s facilitovaním diskusných
stretnutí medzi mladými ľuďmi a zástupcami miestnych samospráv, s prípravou strategických dokumentov v oblasti
práce s mládežou na lokálnej úrovni. Je školiteľom a tvorcom metodiky akreditovaných vzdelávacích programov:
„Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže“ a Líder žiackej školskej rady.
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Marta Hanečáková (SK)
Je riaditeľkou centra voľného času a predsedníčkou Asociácie centier voľného času na Slovensku. Od roku 2010 je
tútorkou Mládežníckeho parlamentu mesta Stará Ľubovňa. Aktívne sa podieľala na príprave a tvorbe metodiky pre
samosprávy zameranej na podporu práce s mládežou na lokálnej úrovni. Od roku 2006 intenzívne podporovala mladých
ľudí a pracovníkov s mládežou ako školiteľka pre medzinárodné výmeny mládeže, interkultúrne učenie, dobrovoľníctvo
a projektový manažment. Je členkovou medzirezortnej pracovnej skupiny Ministerstve školstva, vedy, výskumu a
športu SR pre štátnu politiku v oblasti mládeže, spolupodieľala sa na príprave a spracovaní Správy o mládeži 2018.

Miloš Ďuratný (SK)
Je aktívny mladý človek, ktorý ako člen predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja participuje na projektoch, ktoré
menia okolie, v ktorom žije k lepšiemu. Popri práci manažéra IT projektov sa podieľa ako školiteľ na rozvoji zručností a
uplatnení vedomostí ostatných ako aj samého seba. Viac ako 10 rokov pôsobí ako dobrovoľník, lektor a organizátor
vzdelávacích aktivít v rôznych mládežníckych dobrovoľníckych organizáciách.

Popis autorov
Matúš Čiernik (SK)
Mladý človek s mnohými skúsenosťami z práce s mládežou. Špecialista na strategický manažment, absolvent
vzdelávacích programov Spoločenstva Ladislava Hanusa aj Nexteria Leadership Academy. Zameriava sa na projektový
manažment, komunikáciu, vodcovské a digitálne zručnosti. Skúsenosti získaval aj na zahraničných stážach. Vyniká
komunikačnými zručnosťami a schopnosťou pracovať s ľuďmi a motivovať ich.

Silvia Habovštiaková (SK)
Dlhoročná projektová manažérka na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v programoch Interreg V-A PL-SK PoľskoSlovensko v programových obdobiach 2004 -2006, 2007 - 2013 a 2014 -2020.
Zaoberá sa aj prípravou projektových zámerov, implementácia projektov a kontrola mikroprojektov a prípravou nového
programového obdobia 2021 – 2027 v uvedených programoch.
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Lukáš Kisza (CZ)
Realizátor mnohých národných i medzinárodných projektov vo vedeckom, investičným i neziskovom sektore. Už viac
ako 10 rokov pôsobí ako lektor mäkkých a manažérskych zručností a špecializujem sa na Life coaching a celostnej rozvoj
osobnosti. Vždy je pre neho veľkou radosťou sprevádzať ďalšieho človeka, ktorý objavuje, rozvíja a realizuje svoje
talenty a dary, ktorými obohacuje nielen seba, ale aj celú komunitu a širšie okolie, ktorému prispieva.

Petr Krejčí (CZ)
Venuje sa vyhodnocovanie projektov a výskumu zameraného na sociálne podniky, sociálne inovácie a mládežnícke rady
Českej republiky, Slovenska a Poľska. Za sociálnymi podnikmi tiež vycestovala cez ERASMUS + do Walesu, Rumunska a
Írska. Je koordinátorom v projekte Kluby podnikavosti. Študentka doktorandského štúdia na Obchodno podnikateľskej
fakulte v Karvinej.
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Zuzana Palová (CZ)
V súčasnej dobe rozvíja neziskovú organizáciu Centrum pre podporu podnikania a zamestnanosti, ktorej cieľom je
prispieť k rozvoju Moravskosliezskeho regiónu. S cieľovou skupinou mladých ľudí pracuje v rámci projektového
inkubátore, kde ich podporuje v kreatívnom myslení a tvorbe malých komunitne prospešných projektov. Za svoju
profesionálnu kariéru nazbierala skúsenosti v oblasti sociálneho podnikania, riadenie neštátnych neziskových
organizácií, formálneho a neformálneho vzdelávania a zakladanie spoločensky zodpovedných podnikov. Participuje na
výučbe niekoľkých predmetov na Sliezskej univerzite v Opave, kde publikovala niekoľko odborných publikácií so
zameraním na sociálne inovácie a sociálne podniky.

