


Tvorba a riadenie projektov 

POPIS: 
Je dôležité, aby členovia RM/MP pri realizácii svojich iniciatív pre miestnu komunitu konali efektívne, plánovane, hospodárne a s dobrým cieľom. Preto je kľúčovou kompetenciou členov RM/MP 
práca s projektovou metodikou. Tá umožní  metodickú implementáciu cieľov stanovených členmi RM/MP, ako aj tých, ktoré vyplývajú z analýzy miestnych potrieb a problémov. Mladí členovia 
RM/MP, ktorí len začínajú svoje dobrodružstvo v rade, zvyčajne nemajú žiadne skúsenosti s plánovaním a realizáciou projektov, preto je veľmi dôležité rozvíjať túto kompetenciu.

VEDOMOSTI:
● Vie rozpoznať rozdiel medzi prácou na projekte a spontánnymi aktivitami.

● Pozná najdôležitejšie kroky pri vývoji projektu.

● Pozná rôzne programy Európskej únie, ktoré môžu pomôcť pri projektoch rád mládeže. 

● Uvedomuje si, že je dôležité robiť aj chyby, avšak je pripravený ich náležite napraviť.

ZRUČNOSTI: 
● Dokáže formulovať hlavné body projektu: ciele, aktivity, harmonogram, rozpočet, partneri. 

● Dokáže zdieľať úlohy.  

● Dokáže zodpovedne plniť úlohy, ktoré mu boli v rámci projektu pridelené.

● Je schopný poskytovať a prijímať spätnú väzbu o priebehu a kvalite projektových činností.

● Je schopný rozpoznať riziká a naplánovať patričné nápravné opatrenia.

● Vie zmapovať zdroje potrebné na projekt - finančné aj iné.

● Dokáže plánovať a prijímať opatrenia na získanie potrebných zdrojov.

● Je schopný podávať správy o pokroku pri realizácii projektu.

● Dokáže napísať krátku správu o projekte.

POSTOJE: 
● Oceňuje úlohu systematického plánovania činností.

● Je otvorený učiť sa ako koordinovať projekty.  

● Je otvorený čeliť ťažkostiam a výzvam, ktoré sa môžu v priebehu práce vyskytnúť.  

●



CIELE BLOKU 
(čo konkrétne 
chceme blokom 
dosiahnuť) 

Príprava účastníkov na vytváranie a riadenie projektov prostredníctvom:

● identifikácie konkrétnych občianskych aktivít, ktoré môžu účastníci podniknúť vo svojich komunitách,
● získania poznatkov o najdôležitejších otázkach, ktoré musia zohľadniť pri plánovaní sociálnych aktivít,
● vytvorenia predstavy o tom, čo chcú vo svojej komunite skutočne zmeniť a ako to urobiť,
● vypracovania plánu účastníkmi na realizáciu aktivít projektu. 

POMÔCKY flipchart + fixky 

papiere formátu A4 + perá, pastelky, ceruzky pre všetkých účastníkov

Plánovacia tabuľka - pre každú skupinu (Podporný materiál 1.)

ČAS 110 minút

OBSAH ● Identifikácia (analýza) potrieb komunity  - tímová práca na projektoch

● Príprava akčného plánu

Tvorba a riadenie projektov



Blok 1.

~ 65 minút Analýza (identifikácia) potrieb komunity, dôležité otázky a opatrenia, ktoré je potrebné vykonať

cieľ ● Identifikácia konkrétnych občianskych aktivít, ktoré môžu účastníci realizovať vo svojich komunitách.

pomôcky ● Pomôcky: flipchart + fixky
● Papiere formátu A4 
● Perá, pastelky, ceruzky pre všetkých účastníkov

pokyny Dôležité otázky pre mladých ľudí

Požiadame účastníkov, aby sa v priebehu 7 minút individuálne zamysleli nad občianskou aktivitou, ktorú by chceli uskutočniť vo svojej 
komunite. Cieľom je predstaviť myšlienku, aktivitu, ktorú zdokumentujú – zaznamenajú na papier formátu A4.

● Následne každý účastník predstaví ostatným svoje myšlienky a návrhy aktivít. Požiadame účastníkov, aby návrhy usporiadali do 
skupín na základe podobných nápadov (kritéria podobnosti sú tu irelevantné). 

● Po zozbieraní nápadov rozdelíme účastníkov do niekoľkých 3 – 10 členných skupín. Každá vytvorená skupina si vyberie z 
pomedzi zozbieraných nápadov jeden, prípadne ak sú danými zozbieranými nápadmi inšpirovaní, môžu vytvoriť nový spoločný 
nápad. Úlohou každej skupiny bude vytvoriť akčný plán na základe odpovedí na nasledujúce otázky: 

● Aká je vaša predstava o zmene, ktorá sa má uskutočniť?
● Prečo je táto zmena potrebná?
● Kto je cieľová skupina pre túto zmenu?



Blok 1.

~ 65 minút Analýza (identifikácia) potrieb komunity, dôležité otázky a opatrenia, ktoré je potrebné vykonať

pokyny ● Aké sú zainteresované strany v tejto zmene?
● Aké udalosti/akcie/činnosti sa musia uskutočniť, aby došlo k zmene?
● Aký dlhý časový rámec je potrebný na vykonanie týchto aktivít?
● Aké zdroje (vybavenie, finančné, ľudské) sú potrebné na realizáciu?
● Aké sú s tým spojené riziká? Ako ich minimalizujete?

Skupina graficky prehľadne umiestni odpovede na „plagát“ (papier). Na splnenie úlohy je určených 30 minút.
 
Po polhodine skupiny zavesia plagáty svojich projektov na stenu a vytvoria galériu projektov. Pri každom plagáte skupina ponechá svojho 
zástupcu, ktorý bude hovoriť o projekte. Ostatní členovia skupiny sa prechádzajú po miestnosti a oboznamujú sa s ďalšími nápady. 

rozbor
vyhodnotenie

V závere sa opýtame, ako sa účastníkom páčia nápady, či si myslia, že sú pre RM/MP realizovateľné. 
Poznamenáme, že je dôležité začať s malými jednoduchými činnosťami, ktoré poskytnú členom RM/MP pocit vplyvu/moci a základné 
skúsenosti pri uskutočňovaní sociálnych zmien. 



Blok 2.

~ 45 minút Vypracovanie podrobného akčného plánu

cieľ ● Vypracovanie akčného plánu účastníkmi na realizáciu aktivít projektu.

pomôcky - Papiere formátu A4

- Plánovacia tabuľka - pre každú skupinu (Príloha č. 1)

pokyny Podrobný akčný plán
Požiadame účastníkov, aby sa vrátili k všeobecnému prehľadu nápadov, na ktorom pracovali (Analýza potrieb komunity), a pripomenuli si, 
čo je podstatou ich nápadov (aktivít). Majú na to 10 minút. V ďalšej časti účastníci rozdelení do pracovných skupín odpovedajú na otázky, 
ktoré zaznamenajú na flipchart. Predpokladaný čas na aktivitu 30 minút.

Otázky:
● Čo musíme urobiť, aby sme dosiahli svoje vytýčené ciele (napíšte si jednotlivé kroky)? 
● Čo bude potrebné - aké zdroje: materiálne (predmety)? 
● Kde vykonáme danú akciu? 
● Kto nám môže pomôcť? - zoznam konkrétnych osôb 

Po zapísaní odpovedí si vytvoria podrobný plán práce pomocou plánovacej tabuľky – Príloha č. 1



Blok 2.

~ 45 minút Vypracovanie podrobného akčného plánu

rozbor
vyhodnotenie

S účastníkmi diskutujeme o tom, ako pracovali, čo bolo pre nich náročné, čo by zmenili, upravili v pláne. Pomocou navádzajúcich otázok 

upriamime ich pozornosť na možné problémy :

● Bolo pre nich ľahké izolovať jednotlivé činnosti?

● Ako boli vybraní ľudia na vykonávanie rôznych činností?

● Je plán realistický? Existujú nejaké riziká? Ako na nich môžeme reagovať?
● Odkiaľ budú pochádzať potrebné zdroje?

Po diskusii poďakujeme účastníkom za splnenie tejto úlohy a zdôrazníme, že na jednej strane je plán potrebný na dosiahnutie 

požadovaného cieľa a na druhej strane je užitočné byť flexibilný a plán upraviť, ak sa počas aktivity vyskytnú nejaké 

zvláštne/nepredvídateľné okolnosti.

Plán tiež pomáha po implementácii analyzovať úspechy a ťažkosti, čo sa dalo urobiť inak.



POMÔCKY

Príloha 1.

Plánovacia tabuľka

Úloha Termín
Zodpovedné 

osoby Potrebné zdroje


