Postavenie, úloha a povinnosti člena MP/RM
POPIS:
Schopnosť porozumieť postaveniu, úlohe a povinnostiam člena MP/RM pomôže ich členom pochopiť činnosti, ktorým čelí
MP/RM, a vykonávať úlohy primerane schopnostiam mládeže. Umožní členovi MP/RM plne sa stotožniť so svojou úlohou a podľa
toho konať.

VEDOMOSTI:
●
●
●

Pozná základné diagnostické nástroje.
Pozná svoju úlohu v tíme MP/RM.
Pozná zásady a pravidlá (stanovy) MP/RM.

ZRUČNOSTI:
●
●
●
●
●

Dokáže sám diagnostikovať aký je typ/člen skupiny.
Dokáže prispôsobiť úlohu v Rade mládeže/MP svojmu typu.
Je schopný vybrať si aktivitu RM prispôsobenú jeho potrebám, aby konal na základe vlastnej motivácie.
Vie uplatňovať základné zásady a pravidlá (stanovy) rady pri jej činnosti.
Je schopný vybrať pre seba a pre ostatných úlohy, ktoré sú v súlade s úlohou člena Rady a zároveň sú v súlade s potrebami
a záujmami ostatných členov Rady mládeže (RM) / Mládežníckeho parlamentu (MP).

POSTOJE:
●
●
●

Snaží sa nadviazať vzťah s každým členom MP/RM.
Rešpektuje a oceňuje rozmanitosť ľudí a názorov v MP/RM.
Zodpovedne preberá a plní úlohy člena MP/RM.

Schopnosť porozumieť pozícii, úlohe a zodpovednosti člena MP / RM
CIELE BLOKU
(čo konkrétne chceme
blokom dosiahnuť)

POMÔCKY

Naučiť účastníkov pochopiť/porozumieť pozíciu, úlohy a zodpovednosť člena MP/RM a podľa toho aj konať.
●
Pozná úlohy člena MP/RM
●
Pozná svoje dispozície na plnenie úloh člena MP/RM
●
Pozná stanovy a ich úlohu
●
Pozná spôsoby účasti MP/RM na verejnom živote

●
●
●
●
●
●
●

Súbor vyhlásení o vedení, o ktorých sa bude diskutovať vo dvojiciach
Príloha č. 1 Čo je a čo nie je vodcovstvo
Počítač s internetom pre každého účastníka (na individuálny test)
alebo vytlačený test a matica na počítanie a analýzu výsledkov a osobnostných charakteristík pre každého účastníka
Stanovy MP/RM, ktorého sú účastníci členmi, alebo vzorové stanovy iných MP/RM, rozdelené do niekoľkých tematických
častí, ktoré sú vytlačené v 2-3 exemplároch.
Flipchartový papier + fixky pre každý stôl
Príloha č.2 Hartov rebríček participácie

●
Test 16 osobností
https://www.16personalities.com/sk/bezplatny-test-osobnosti
https://www.emiero.sk (verzia v angličtine, češtine, maďarčine a fínčine)
●
Typy osobnosti
http://www.psychotest.sk/index.php?test=test_osobnosti
https://www.kvizy.eu/osobnostne-testy/online-eq-testy/mbti-test-osobnosti

Schopnosť porozumieť pozícii, úlohe a zodpovednosti člena PM / RM
ČAS

OBSAH

130 minút

●

Diskusia o vodcovstve

●

Máme rôzne zdroje - test

●

World cafe (Svetová kaviareň) - stanovy MP/RM

●

Scény "Rebríček účasti"

Blok 1.
~ 15 minút
cieľ

Energizer
●
●

Účastníci formulujú vlastné názory na úlohu lídra a diskutujú o nich.
Lepšie spoznávanie sa navzájom.

pomôcky

Súbor vyhlásení o vodcovstve, o ktorých sa bude diskutovať vo dvojiciach.
Príloha č. 1 - Čo je a čo nie je vodcovstvo.

pokyny

Diskusia o vodcovstve
Účastníci sa rozdelia do 2 skupín a vytvoria 2 kruhy s rovnakým počtom účastníkov - jeden vnútorný a jeden vonkajší. Oba kruhy sa točia
súčasne v opačných smeroch a zastavia sa na pokyn školiteľa. Každý účastník vonkajšieho kruhu sa zastaví tvárou v tvár s jedným
účastníkom vnútorného kruhu - vytvoria dvojice.
Školiteľ prečíta jedno tvrdenie a dá 60 sekúnd na diskusiu vo dvojici. Po minúte sa kruhy začnú opäť krúžiť a aktivita sa opakuje s ďalšími
výrokmi.
Výroky, o ktorých sa bude diskutovať vo dvojiciach:
●
Vodcom sa človek musí narodiť, nemôže sa ním stať vonkajším vplyvom.
●
Byť lídrom znamená byť číslom 1.
●
Niektorí ľudia sú vodcovia, iní sú vykonávatelia.
●
Na čele organizácie stojí jeden vedúci a riadi ju po celý čas.
●
Môžem sa stať lídrom, keď získam niekoľko zručností alebo prečítam dostatok kníh.
●
Lídri sú tam, kde sa niečo deje. Ostatní ľudia sú pasívni, apatickí a bez názoru.

Blok 1.
~ 15 minút
pokyny

rozbor
vyhodnotenie

Energizer
●
●
●
●
●
●
●
●

Vodcom môže byť len človek s charizmou.
Byť lídrom znamená prinútiť ľudí robiť to, čo od nich líder očakáva.
Rozvoj vodcovských schopností je osobná cesta.
Byť lídrom vychádza z vnútra človeka.
Byť vodcom je súčasťou ľudskosti.
Líder zvyčajne vyhľadá nás rovnako ako my vyhľadáme jeho.
Všetci sme aj vodcami, aj vykonávateľmi.
Vedenie môže byť zdieľané

Opýtame sa, ktoré výroky boli pre účastníkov obzvlášť kontroverzné a prečo.
Po diskusii vysvetlíme, že na mnohé z týchto otázok neexistuje jediná správna odpoveď - odpoveď môže závisieť napríklad od štýlu
vedenia. Existuje mnoho rôznych definícií vedenia a oplatí sa ich poznať, poznať svoje vlastné zdroje, skupinu, s ktorou pracujete, a
vedome si vybrať štýl, ktorý týmto prvkom vyhovuje. Poskytneme účastníkom prílohu č.1 a požiadame o prečítanie a spätnú väzbu.
Vysvetlíme, že vodcovské schopnosti sú potrebné pre každého člena MP/RM.

Blok 2.
~ 30 minút
cieľ
pomôcky

OSOBNÝ PROFIL - ZDROJE DÔLEŽITÉ PRE OPERÁCIE RM/MP
●
●

Uvedomenie si vlastných osobnostných vlastností, ktoré podporujú a brzdia tímovú prácu (RM/MP).
Formulovanie záverov vyplývajúcich z týchto poznatkov pre prácu tímu členov RM/MP.

Počítač s internetom pre každého účastníka (na individuálny test)
alebo vytlačený test a matica na počítanie a analýzu výsledkov a osobnostných charakteristík pre každého účastníka.
Test 16 osobností / Test osobnosti
https://www.16personalities.com/sk/bezplatny-test-osobnosti
https://www.emiero.sk/ (verzia testu v angličtine)
Typy osobnosti
http://www.psychotest.sk/index.php?test=test_osobnosti
https://www.kvizy.eu/osobnostne-testy/online-eq-testy/mbti-test-osobnosti

pokyny

Máme rôzne zdroje - test
Tímová činnosť je založená na rozmanitosti ľudí, ich vlastnostiach a charakteroch. Máme možnosť vykonávať rôzne psychologické testy na
overenie charakteristík osobnosti, ktoré sa oplatí vedome využívať pri svojej činnosti v RM/MP.

Blok 2.
~ 30 minút

OSOBNÝ PROFIL - ZDROJE DÔLEŽITÉ PRE OPERÁCIE RM/MP

pokyny

Vyzveme účastníkov, aby si urobili test osobnosti, pomocou ktorého si môžu overiť svoje osobné podmienky, zdroje a obmedzenia.
Po vykonaní testu a poznaní výsledkov a osobnostných charakteristík požiadame účastníkov, aby každý z nich odpovedal na nasledujúce
otázky:
●
Aký je môj typ osobnosti?
●
Ako môžem vykonávať svoje úlohy?
●
Aké sú moje silné a aké slabé stránky?
Ak sú v skupine ľudia s podobnými výsledkami (osobnostnými typmi), môžu odpovede vypracovať spoločne.
Účastníci hovoria a zároveň stručne predstavia svoje typy osobnosti. Typy, ktoré nie sú zastúpené, prezentuje vedúci aktivity/školiteľ.

rozbor
vyhodnotenie

Diskusia:
Je táto rôznorodosť osobnostných typov (silných a slabých stránok) priaznivá pre tímovú prácu a prečo?
Aktivitu uzatvoríme konštatovaním- rozmanitosť tímu je jeho silnou stránkou, pretože tieto typy sa navzájom dopĺňajú. Účastníkov
navedieme otázkou „ Ako sa táto skutočnosť uplatňuje pri vytváraní pracovných skupín, prideľovaní práce?“ Zhrnutím odpovedí
uzatvoríme túto časť.

Blok 3.
~ 40 minút

STANOVY RM / PM - porozumenie pravidlám

cieľ

●

Účastníci sa oboznámia s ustanoveniami stanov ich RM/MP a s ich významom pre ich každodenné činnosti.

pomôcky

●

Stanovy tej RM/MP, ktorej sú účastníci členmi, alebo vzorové stanovy iných RM/MP, rozdelené do niekoľkých tematických častí,
ktoré sú vytlačené v 2-3 exemplároch.
Flipchartový papier + fixky pre každý stôl
Stoly - toľko, koľko je fragmentov štatútu

●
●

Blok 3.
~ 40 minút

STANOVY RM / PM - porozumenie pravidlám

pokyny

World cafe (Svetová kaviareň) - Stanovy
Usporiadame stoly tak, ako v kaviarni, pričom ich počet má zodpovedať počtu častí, na ktoré sú rozdelené vybrané stanovy. Pri každom
stole sedí jeden účastník – „facilitátor“ a na stole ležia hárky papiera s vytlačenou určitou časťou stanov. Zvyšok účastníkov sa rozdelí do
malých skupín, ktorých počet zodpovedá počtu stolov. Na znamenie každá skupina pri stole začne diskutovať o časti stanov, ktoré sú dané
na stole - formulujú pripomienky, otázky atď., ktoré facilitátor stola zapíše na plagát (flipchartový papier). Po 10 minútach si skupiny
vymenia stoly (facilitátori ostavajú pri tom istom stole) a prečítajú si ďalší úryvok zo stanov. Taktiež sa oboznámia s pripomienkami
predchádzajúcej skupiny a pridajú svoje vlastné. A tak ďalej, až kým každá skupina "neprejde" všetky stoly. Kolá sú čoraz kratšie, pretože
vecí, ktoré treba pridať, je čoraz menej.

rozbor
vyhodnotenie

V závere sa opýtame, ako prebiehala diskusia. Facilitátori jednotlivých stolov prezentujú závery, pripomienky a úvahy, s ktorými sa podelili
účastníci pri jednotlivých stoloch. Overíme, či boli dobre pochopené jednotlivé časti stanov, normy, pravidlá RM/MP. Pýta sa, prečo je
dôležité mať pravidlá?

Blok 4.
~ 45 minút

Rebríček účasti podľa Rogera A. Harta.

cieľ

●
●

Oboznámenie účastníkov so spôsobmi účasti na spoločenskom živote.
Formulovanie návrhov na účasť zastupiteľských orgánov (RM/MP) na verejných aktivitách.

pomôcky

●
●

Príloha č.2: Rebríček účasti od Rogera A. Harta - nastrihaný na časti - každý "stupeň/úroveň" zvlášť.
Prezentácia alebo plagát s "úrovňami" rebríčka účasti R. A. Harta.

pokyny

Scény "rebrík účasti"
Predstavuje "úrovne" participácie z rebríčka R. A. Harta. Rozdelíme účastníkov do 8 skupín.
Každá skupina dostane opis jednej priečky (jednej úrovne) rebríčka účasti. Účastníci nevedia, kto čo dostane. Úlohou skupiny je vytvoriť a
prezentovať scénku, v ktorej je získaná "úroveň" účasti prezentovaná takým spôsobom, aby ostatné skupiny mohli odhadnúť, o aký typ
účasti ide.

rozbor
vyhodnotenie

Otázky do záverečného zhrnutia:
●

Akú úroveň účasti doteraz zaznamenali? Bola to dobrá alebo zlá skúsenosť a prečo?

●

Ktoré spôsoby účasti by mala RM/MP uprednostniť? V akých situáciách?

POMÔCKY
Príloha č.1
Čo je/čo nie je vodcovstvo
zdroj: https://www.lollydaskal.com/leadership/what-leadership-is-not/
Lídrom sa človek stáva, nie rodí.
Vedenie je súbor zručností, ktoré sa dajú naučiť prostredníctvom tréningu, vnímania, praxe a skúseností
získaných v priebehu času. Učenie sa vedeniu je celoživotná činnosť. Dobrí lídri vyhľadávajú príležitosti
na rozvoj, ktoré im pomáhajú osvojiť si nové zručnosti.
Vodcovstvo nie je o vás.
Vodcovstvo je o tých, ktorí vás nasledujú, o vašich zamestnancoch, o vašom tíme. Najlepší lídri venujú
takmer všetku svoju energiu inšpirovaniu a posilňovaniu ostatných. Starostlivosť o ľudí je dôležitou
súčasťou vedúceho postavenia.
Vodcovstvo nie je o moci.
Vodcovstvo prirodzene zahŕňa moc, ale vedenie ľudí s charakterom a vzbudzovanie dôvery nie je
zlučiteľné so zameraním sa predovšetkým na získavanie a využívanie moci. Najmocnejší vodcovia sú tí,
ktorí si získajú dôveru a zostanú dôveryhodní.
Vodcovstvo nie je o rozkazovaní a kontrole.
Vedenie bude vždy zahŕňať určitý stupeň informovania ľudí o tom, čo je potrebné urobiť. Ale najlepší
spôsob, ako to dosiahnuť je pomôcť druhým, aby sami zistili ,čo majú spraviť. Ide o vedenie,
mentorovanie a koučovanie, nie o prikazovanie, kontrolu a mikromanažovanie.

POMÔCKY
Príloha č.1
Vodcovstvo nie je o tom, aby ste všetko robili sami.
Najlepší lídri vedia, že svoje ciele nemôžu dosiahnuť sami - potrebujú správnych ľudí, ktorí
robia správne veci. Vedenie znamená delegovanie úloh na správnych ľudí, aby sa práca
vykonala dobre.
Vodcovstvo neznamená, že rozprávať musí len líder.
Skvelí lídri sú takmer vždy skvelí komunikátori, ale čo je dôležitejšie, sú skvelí poslucháči.
Neskáču druhým do reči, viac počúvajú ako hovoria a vedia, že najzákladnejšou ľudskou
potrebou je potreba porozumieť a byť pochopený. Najlepší spôsob, ako porozumieť ľuďom,
je počúvať ich.
Vodcovstvo nie je o tom, aby ste sa vždy cítili sebaisto.
Tak, ako všetci ostatní ani lídri si nie sú vždy istí - majú neistotu a pochybnosti, rovnako ako
my ostatní. Niektorí ľudia považujú neistotu za niečo, čo treba skrývať alebo predstierať, že
neexistuje, ale lídri sú najsilnejší, keď prejavujú transparentnosť a zraniteľnosť - vlastnosti,
ktoré sú stelesnením pravdy a odvahy. Ich prežívanie nie je zrovna príjemné, určite však
nepredstavujú slabosť.
Vodcovstvo nie je o tom, mať všetky odpovede.
Utešujeme sa myšlienkou, že vodca vie všetko, ale tí najvernejší vodcovia spájajú ľudí, aby
našli odpovede prostredníctvom vzájomnej spolupráce.

POMÔCKY
Príloha č.1
Vodcovstvo nie je o ponižovaní druhých.
Nemusíte hľadať ďaleko, aby ste našli niekoho, kto má mocenské postavenie a povyšuje sa
nad ľudí, ktorí tvrdo pracujú. Nerešpektuje ľudí, ktorí robia chyby a dokonca vnáša
rasizmus a iné predsudky do svojich interakcií s ostatnými. Takéto správanie nie je nikdy
prijateľné a je nehodné každého, kto chce byť známy ako vodca. Vodcovstvo sa vždy
zameriava na to, aby ste sa k ostatným správali s rešpektom a úctou. Vodcovia
neodrádzajú, ale povzbudzujú.
Vodcovstvo nie je o získavaní zásluh.
Úspešní lídri vedia, že nič sa nedá dosiahnuť osamote; veci sa dejú, keď sa skupina ľudí
spojí, aby niečo fungovalo. Lídri by mali niesť o niečo väčší podiel viny, keď sa niečo
nepodarí, a o niečo menší podiel zásluh, keď sa niečo podarí.
Vodcovstvo nie je o zrušení osobnej zodpovednosti.
Vedenie nezbavuje človeka zodpovednosti, ba priam naopak, zvyšuje ju. Ak to tak má byť,
je to na mne. V okamihu, keď prevezmete zodpovednosť začnete byť skutočným vodcom.
Vodcovstvo zvnútra.
Je veľa vecí, ktorými vodcovstvo nie je a veľa vecí, ktorými vodcovstvo je. Je na nás, aby
sme sa stali lídrami, ktorí ich správne pochopia.

POMÔCKY
Príloha č.2
Rebríček účasti podľa Rogera A. HARTA
MANIPULÁCIA
Činnosti, ktoré vykonávajú dospelí a do ktorých sú mladí ľudia zapojení, sa im povedia bez toho, aby pochopili ich
význam. Mladí ľudia sú pod zámienkou svojej účasti vťahovaní do rôznych "výborov", "tímov". V skutočnosti im
dospelí a obec/mesto dávajú pokyny a usmerňujú ich, ako sa majú správať alebo ako majú vyjadriť svoje potreby.
Príkladom takéhoto prístupu môže byť zriadenie mládežníckeho fóra, ktoré nemá žiadnu legislatívnu právomoc a
obecné zastupiteľstvo ho využíva na to, aby presvedčilo svojich členov o správnosti svojich rozhodnutí a skrylo sa za
tvrdenie "bol si členom výboru". Žiadne návrhy od mladých ľudí sa neprijímajú.
DEKORÁCIA
Využívanie mladých ľudí ako dekorácie pri rôznych príležitostiach, pri ktorých sa samospráva snaží vytvoriť si vlastný
imidž, že jej záleží na kvalite života mladých ľudí. V skutočnosti však na jeho naplnenie nevykonáva žiadne
systematické kroky. Príkladom je využívanie zástupcov mládežníckeho parlamentu, ktorých pozýva na oficiálne
stretnutia partnerských miest, kde sa prezentuje mládežnícka politika. Mladí ľudia chápu význam týchto aktivít, ale
nijako sa do nich nezapájajú.

POMÔCKY
Príloha č.2
Rebríček účasti podľa Rogera A. HARTA
TOKENIZMUS
Informovanie mladých ľudí o ich právach, povinnostiach a príležitostiach. Žiaľ, tok informácií je jednosmerný od úradov k mladým ľuďom a nevytvára príležitosti pre mladých ľudí vyjadriť svoj názor alebo pripomienkovať
rozhodnutia komunity. Klasickým príkladom je informovanie prostredníctvom verejných tabúľ o nových
plánovaných projektoch obce/mesta bez možnosti reálne ovplyvniť výsledok. Alebo rozhodnutie obce
vybudovať športové ihrisko v presvedčení, že mladí ľudia športujú len zriedkavo, ale bez možnosti mladých ľudí
vyjadriť sa k tomuto návrhu alebo ho ovplyvniť.
KONZULTOVANIE
Príkladom tejto úrovne účasti je výzva miestnych samospráv, aby sa vyjadrili k novým návrhom. Konzultácie sa
stále považujú za nižšiu formu účasti, pretože občania nemôžu ovplyvniť, čo sa stane s výsledkami konzultácií.
Serióznosť a účasť na tejto úrovni sa meria kvantitatívne - koľko ľudí odpovedalo na dotazník, koľko ich prišlo
na verejnú diskusiu, stretnutia atď. V dôsledku toho sa občania často "zúčastňujú na účasti" a ďalšie kroky sú
mimo ich dosahu.

POMÔCKY
Príloha č.2
Rebríček účasti podľa Rogera A. HARTA
KONZULTOVANIE A INFORMOVANIE
Miestny úrad vyzýva mladých ľudí, aby sa vyjadrili k jeho novým návrhom. Po skončení konzultácií informuje
mladých ľudí o tom, ako boli ich názory a odporúčania zapracované do nových politík a rozhodnutí. Mladí ľudia
tak vedia, ako budú ich návrhy použité a uplatnené.
PRIPRAVENÉ SPOLOČNE DOSPELÝMI A MLADÝMI ĽUĎMI
Ide o najvyššiu úroveň a formu účasti, ktorú môže miestna samospráva ponúknuť mladým ľuďom v súvislosti so
svojimi plánmi a návrhmi. S mladými ľuďmi sa nielen konzultuje a sú informovaní o tom, ako sa ich názory
zohľadnia, ale k dispozícii sú aj vhodné nástroje, ktoré mladým ľuďom umožňujú spolurozhodovať o jednotlivých
návrhoch. Spolurozhodovanie môže mať rôzne formy - prostredníctvom oficiálnych zástupcov mládeže (ak sa
predtým uskutočnili skutočné konzultácie), prostredníctvom referenda, mládežníckych klubov a centier atď.

POMÔCKY
Príloha č.2
Rebríček účasti podľa Rogera A. HARTA
INICIATÍVA A VEDENIE MLÁDEŽE
Táto fáza zahŕňa aktivity, ktoré vymýšľajú, pripravujú a vykonávajú samotní mladí ľudia bez účasti miestnej samosprávy.
Rozsah tohto typu aktivít je vysoký, hoci zapojenie miestnej samosprávy je minimálne, ale môže ísť aj o aktivity zamerané
na politiku miestnej samosprávy. Napriek tomu ide o vysokú mieru participácie, pretože to znamená vysokú mieru
občianskej angažovanosti mladých ľudí, schopnosť organizovať a vykonávať aktivity na zlepšenie verejného života, a teda
vysoký záujem o veci verejné.
Z INICIATÍVY MLADÝCH ĽUDÍ K SPOLUPRÁCI S DOSPELÝMI
Najvyššia miera participácie predpokladá vysokú aktivitu mladých ľudí v komunikácii s miestnymi orgánmi, ich záujem o
spoločenské dianie a zároveň schopnosť spoločne navrhovať riešenia so zástupcami miestnych orgánov. Takýto prístup
môže znamenať návrh skupiny mladých ľudí na zmeny vo fungovaní samosprávy alebo návrh na zlepšenie kvality života
mladých ľudí a zároveň ich záujem prevziať spoločnú zodpovednosť za rozhodovanie a realizáciu aktivít. Obce často
očakávajú od mladých ľudí takúto úroveň participácie, pričom si neuvedomujú, že ide o najvyššiu formu participácie, ku
ktorej je potrebné mladých ľudí viesť a ktorá nevzniká náhodne alebo spontánne.

