Strategické plánovanie
POPIS:
Orgány zastupujúce mladých ľudí majú zvyčajne funkčné obdobie, t. j. sú volené na určité obdobie. Dlhodobé strategické
plánovanie je pre nich dôležité tak počas funkčného obdobia Rady mládeže (RM)/Mládežníckeho parlamentu (MP), ako aj pre
pokračovanie ich činnosti počas ďalšieho funkčného obdobia, keďže mnohé ciele sa nedajú dosiahnuť za 2 - 3 roky. Každý člen
RM/MP by mal vedieť, aké sú ciele RM/MP, akými hodnotami sa riadia plánované a realizované činnosti, ako boli ciele stanovené a
ako sa budú realizovať. Mali by sa podieľať na plánovaní.

VEDOMOSTI:
●
●
●

Pozná a chápe základné pojmy súvisiace so strategickým plánovaním.
Pozná štruktúru strategického plánu.
Pozná základné kroky strategického plánovania.

ZRUČNOSTI:
●
●

Dokáže vykonať analýzu potrieb a súčasného stavu.
Je schopný pracovať na strategickom pláne RM/MP.

POSTOJE:
●
●

Pri svojej činnosti sa člen RM/MP riadi hodnotami stanovenými v misii RM/MP. Pri plánovaní aktivít zohľadňuje
strategické a dlhodobé ciele.
Je presvedčený o výhodách strategického plánovania.

Strategické plánovanie
CIELE BLOKU
(čo konkrétne
chceme blokom
dosiahnuť)

POMÔCKY

Pripraviť členov RM/MP na prácu a konanie v súlade so strategickým plánom RM/MP prostredníctvom:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

získania základných vedomostí o strategickom plánovaní,
získania skúseností s účasťou na skupinových procesoch,
rozvoja verbálnych a neverbálnych komunikačných zručností,
zažitia náročných situácií, v ktorých sa cieľ dá dosiahnuť len spoluprácou, plánovaním a vhodným využitím zdrojov,
oboznámenia účastníkov s tým, aké informácie potrebuje RM/MP o cieľovej skupine a na aký účel,
zvládnutia základných princípov tvorby dotazníka,
osvojenia si princípov a procesu SWOT analýzy,
zoznámenia sa s prvkami potrebnými na prípravu akčného plánu,
učenia sa o metódach plánovania,
získania schopností plánovať čas podľa kritérií dôležitosti a naliehavosti,
stanovenia priorít konkrétnych opatrení RM/MP,
zoznámenia sa s prvkami potrebnými na prípravu akčného plánu,
učenia sa o metódach plánovania.

Flipchart + fixky
Počítač s internetovým pripojením + projektor
Smartfón/tablet s internetovým pripojením pre každého účastníka
Farebný papier
Ceruzky
Pripravený test v aplikácii www.kahoot.it
Príloha č. 1 - Odpovede na otázky v teste
Príloha č. 2 - Dôležité pojmy v strategickom plánovaní (treba vytlačiť)
Príloha č. 3 - Zásady tvorby dotazníka
Príloha č. 4 - Príklady činností MP/RM
Príloha č. 5 - Eisenhowerova matica

Strategické plánovanie
ČAS

OBSAH

235 minút

●

Čo je strategické plánovanie?

●

Pojmy dôležité pre strategické plánovanie

●

Analýza cieľovej skupiny - aké informácie potrebujeme

●

Analýza cieľovej skupiny - aké výskumné nástroje používame

●

SWOT analýza

●

Vypracovanie strategického plánu

●

Eisenhowerova matica v plánovaní

Blok 1.
~ 15 minút
cieľ
pomôcky

Čo je strategické plánovanie?
●
Príprava:
●
●
●
●
●

pokyny

Získanie základných vedomostí o strategickom plánovaní.

Vypracovanie testu v aplikácii Kahoot www.kahoot.it
Otázky a správne odpovede Príloha č.1
Smartfón alebo počítač s pripojením na internet pre každého účastníka (alebo dvojicu účastníkov)
Počítač s internetom
Projektor a plátno

Čo je strategické plánovanie? - test
Na začiatku informujeme účastníkov o téme školenia. Prostredníctvom testu môžeme využiť rôzne technológie napr.: www.kahoot.it,
Jamboard na Google drive, prípadne cez Teems, vytvoríme 10 otázok typu pravda-nepravda. Výsledok testu nehrá rolu, pretože práve to sa
budeme učiť. Test môžeme zopakovať na konci školenia, aby sme skontrolovali, čo sa účastníci naučili.

Pri zadaní úlohy poskytneme účastníkom odkaz na test na web stránkach, zároveň tento test zobrazíme prostredníctvom dataprojektoru
tak, aby všetci účastníci videli otázky a mohli na svojich mobiloch alebo počítačoch odpovedať. Po každej odpovedí sa zobrazia výsledky.

rozbor
vyhodnotenie

V závere zhrnieme testové otázky a pýtame sa, čo bolo najťažšie. Pri vysvetľovaní jednotlivých otázok môžeme použiť Prílohu č.1, kde sú
správne odpovede na test. Účastníkov pripravíme na nasledujúci blok, kde sa ďalej budeme venovať téme strategického plánovania.

Blok 2.
~ 30 minút

Pojmy dôležité pre strategické plánovanie

cieľ

●
●
●

Získanie skúseností s účasťou na skupinových procesoch.
Rozvoj verbálnych a neverbálnych komunikačných zručností.
Zažitie náročnej situácie, v ktorej sa cieľ dá dosiahnuť len spoluprácou, plánovaním a vhodným využitím zdrojov.

pomôcky

●
●

8 ks listov A4 vytlačených s pojmami súvisiacimi so strategickým plánovaním
8 ks listov A4 vytlačených s vysvetlením pojmov súvisiacich so strategickým plánovaním

Počet listov pre jednu skupinu je 8+8, ak budeme mať viac skupín násobíme počet listov počtom skupín. Dôležité je, aby každá skupina
mala základných osme listov s pojmami a vysvetlením. Príloha č.2

pokyny

Pojmy dôležité pre strategické plánovanie
Účastníkov rozdelíme do skupín po 3-5 osobách a informuje ich, že v tejto časti školenia sa zameriame na vysvetlenie pojmov súvisiacich
so strategickým plánovaním, zdôrazníme že je dôležité, aby im dobre porozumeli.
Každá skupina dostane dokopy 16 listov papiera formátu A4:
●
8 s pojmami súvisiacimi so strategickým plánovaním,
●
8 s vysvetlením týchto pojmov.
Úlohou každej skupiny je spojiť pojmy so správnymi vysvetleniami. Každá skupina si potom vyberie zástupcu, ktorý vysvetlí, ako boli
jednotlivé "vysvetlenia" pojmov priradené. Aký význam pre nich majú a ako môžu s týmito definíciami pracovať.
Ostatné skupiny pridajú svoje názory/vysvetlenia. Následne zhrnieme jednotlivé vysvetlenia a doplníme o dôležité prvky, ktoré neboli
spomenuté.

Blok 2.
~ 30 minút

Pojmy dôležité pre strategické plánovanie

pokyny

Poslanie Rady mládeže
Ďalšou úlohou pre skupiny je napísať poslanie RM/MP tak, že odpovedia na nasledujúce otázky:
Čo robí RM?
Prečo to robí?
Pre koho to robí?
Skupiny prezentujú svoje odpovede (môžu byť spísané na papieri). Prebieha diskusia o tom, ktorá odpoveď účastníkom najviac vyhovuje.
Všetci spoločne vytvoria poslanie - môže to byť jedno z tých, ktoré vytvorili skupiny alebo kompilácia ich častí (zapíšu ho na
papier/flipchart).
Vízia
Po sformulovaní poslania RM/MP vyzveme účastníkov, aby si predstavili RM/MP napr. o 5 až 10 rokov a premýšľali nad tým, ako by mala
vyzerať a čo od nej očakávajú. Na tomto základe môžeme spoločne pripraviť víziu RM/MP. Spoločne formulujeme víziu RM/MP, ktorú
zapíšme na papier/flipchart.

rozbor
vyhodnotenie

Zdôrazníme, že vypracované poslanie a vízia sprevádzajú realizáciu každej aktivity RM/MP, každý člen RM/MP by ich mal poznať.

Blok 3.
~ 15 minút

Analýza cieľovej skupiny - aké informácie potrebujeme

cieľ

●

Oboznámiť účastníkov s tým, aké informácie potrebuje RM/MP o cieľovej skupine a na aký účel slúžia.

pomôcky

●
●
●

Samolepiace papierové bločky
Flipchart
Fixky

pokyny

Analýza cieľovej skupiny
Na začiatku stretnutia sa školiteľ opýta, kto je cieľovou skupinou aktivít RM/MP? Spoločne identifikujú túto skupinu (napr. mladí ľudia vo
veku 12-20 rokov). Následne uskutočníme brainstorming pomocou samolepiacich papierikov – 3 ks na osobu. Účastníkom položíme
otázku:
"Aké informácie potrebujeme vedieť o našej cieľovej skupine?"
Na každý z 3 papierikov účastníci napíšu 1 informáciu - spolu 3 informácie, ktoré považujú za dôležité (napr. typ školy, vek, záujmy...).
Flipchartový papier rozdelíme na polovicu:
v prvej časti sa nachádza text: demografické údaje (vek, počet obyvateľov, veľkosť komunity ...)
v druhej časti polovice sa nachádza text: psychografické údaje (potreby, záujmy, činnosti, postoje, hodnoty).
Účastníci nalepia papieriky s informáciami na príslušnú polovicu.
Analyzujeme, čo účastníci na jednotlivé časti napísali a vysvetlíme rozdiel medzi demografiou a psychografiou. Vedieme diskusiu s
účastníkmi:
●
Ktorá kategória informácií je dôležitá pre Radu mládeže/mládežnícky parlament?
●
Prečo?
●
Ako a na aký účel sa dá použiť?

Blok 3.
~ 15 minút

Analýza cieľovej skupiny - aké informácie potrebujeme

rozbor
vyhodnotenie

Aktivitu uzatvoríme konštatovaním, že sme zhromaždili základné informácie o cieľovej skupine. Je dôležité si uvedomiť, aké
informácie máme a aké informácie ešte môžeme získať. Na základe toho môžeme zvážiť, ako vypracovať strategický plán.

Blok 4.
~ 30 minút

Analýza cieľovej skupiny - aké výskumné nástroje používame

cieľ

●

Účastník ovláda základné zásady tvorby dotazníka.

pomôcky

●
●
●
●
●

Počítač
Dataprojektor
Flipchart
Fixky
Papiere formátu A4

pokyny

Na začiatku vysvetlíme, že najčastejšie používaným nástrojom na analýzu cieľovej skupiny je prieskum, konkrétne formou dotazníka.
Rozdelíme účastníkov na 2 menšie skupiny.
Úlohou 1. skupiny bude napísať pravidlá pre vytvorenie dotazníka.
Úlohou 2. skupiny bude napísať najčastejšie chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri vypĺňaní dotazníkov.
Od účastníkov sa očakáva, že pri práci budú vychádzať z vlastných skúseností.
Na splnenie úlohy máme 10 minút. Po uplynutí časového limitu obidve skupiny prezentujú svoje výsledky.
Prezentované výsledky skupín doplníme a vysvetlíme pravidlá tvorby dotazníka (na flipcharte alebo v prezentácii) – Príloha č.3
Nakoniec môžeme spomenúť ďalšie nástroje analýzy cieľovej skupiny (fokusové skupiny, osobné rozhovory,...), aby sme zvýšil
informovanosť účastníkov. O ďalších nástrojoch analýzy cieľovej skupiny hovoríme v časti "Diagnostika/analýza".

rozbor vyhodnotenie

●

Základom aktivít RM/MP je systematické skúmanie situácie a potrieb cieľovej skupiny - tieto aktivity nemôžu byť založené
len na intuícii a názoroch členov RM/MP.

Blok 5.
~ 45 minút
cieľ

SWOT analýza
●

Spoznanie princípov a procesu SWOT analýzy.

pomôcky

Flipchart
Fixky
Samolepiace papierové bločky

pokyny

V úvode vysvetlíme, čo je SWOT analýza. Zdôrazníme, že je to nástroj strategického plánovania na posúdenie silných a slabých stránok,
príležitostí a hrozieb, ktoré sú súčasťou projektu alebo inej situácie, v ktorej sa organizácia snaží dosiahnuť určitý cieľ. Zahŕňa
monitorovanie prostredia organizácie. Podstatou je analýza najbližšieho externého prostredia a situácie vo vnútornom prostredí
orientovaná do budúcnosti.

Skratka SWOT znamená:
S – STRENGHTS (silné stránky)
W – WEAKNESSES (slabé stránky)
O - OPPORTUNITIES (príležitosti)
T – THREATS (hrozby)

Blok 5.
~ 45 minút

SWOT analýza

pokyny

SWOT analýza je kombináciou dvoch analýz: S - W a O - T.

Medzi pozitívne faktory patria:
●

Silné stránky: v prípade Mládežníckeho parlamentu môžu zahŕňať:
○ silná členská základňa z hľadiska rozmanitosti a počtu členov
○ efektívna komunikácia s mestom / obecným zastupiteľstvom
○ vlastné priestory
○ členovia tímu majú rôzne zručnosti, napríklad prácu s grafickými programami...
○ v obci/meste bola vypracovaná koncepcia práce s mládežou

●

Príležitosti (nemôžeme ich ovplyvniť, zároveň nás pozitívne ovplyvňujú): v prípade Mládežníckeho parlamentu to môžu byť:
○ v obci/meste bola prijatá koncepcia práce s mládežou, v ktorej sú definované ciele pre mladých ľudí
○ účasť člena MP na zasadnutí obecnej/mestskej rady vo forme predkladania návrhov a zastupovania záujmov mládeže v
obci/meste
○ v obci sú mladí ľudia, ktorí chcú dať mladým ľuďom v obci/meste možnosť zmysluplne a aktívne tráviť svoj čas
○ podpora mesta/obecného zastupiteľstva

Blok 5.
.

~ 45 minút

SWOT analýza

pokyny

Medzi negatívne faktory patria:
●

Slabé stránky: v prípade Mládežníckeho parlamentu by to mohli byť:
○ slabá členská základňa v podobe nízkeho počtu a variability členov
○ žiadne vlastné zasadacie miestnosti
○ neefektívna komunikácia s mestom/obecným zastupiteľstvom
○ nedostatočná podpora zo strany mesta/obecného zastupiteľstva

●

Hrozby: (nemáme na nich priamy vplyv, ale zároveň nás môžu negatívne ovplyvniť): v prípade Mládežníckeho parlamentu by
to mohli byť:
○ sme postihnutí epidémiou, preto nemôžeme realizovať plánované aktivity - (možno to chápať aj ako možnosť presunúť
aktivity MP do online priestoru a zvoliť iné komunikačné kanály)
○ nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku MP alebo činnosti MP z dôvodu zníženia rozpočtu obce/mesta

Školiteľ spolu s účastníkmi vykoná vzorovú SWOT analýzu pre konkrétny/modelový Mládežnícky parlament.

Blok 5.
~ 45 minút

SWOT analýza

rozbor vyhodnotenie

Zhrnieme, že analýza je veľmi užitočný nástroj na organizáciu tímovej práce a získavanie rôznych uhlov pohľadu.
Otázky:
Čo bolo pre vás ťažké, je ťažké uvedomiť si svoje silné a slabé stránky?

Blok 6.
~ 20 minút

Vytvorenie strategického plánu

cieľ

●
●

Poznať prvky potrebné na prípravu akčného plánu.
Učenie sa o metódach plánovania.

pomôcky

●
●
●
●

Flipchart
Fixky
Samolepiace papierové bločky
Papiere z predchádzajúcich zasadnutí: vízia, poslanie, popis cieľovej skupiny, SWOT analýza

pokyny

Aktivitu začneme pripomenutím, že už máme mnoho prvkov potrebných na vytvorenie strategického plánu pre aktivity RM/MP: víziu,
poslanie, opis cieľovej skupiny, SWOT analýzu.
Na flipcharte vytvoríme modelový príklad strategického plánu RM/MP a spolu s účastníkmi hľadáme odpovede na otázky:
1. Kde môžeme použiť SWOT analýzu?
2. Kde/akú oblasť chceme formulovať ako cieľ: merateľný, kvantifikovateľný?
3. Ako sa tam dostaneme?
Čo chceme robiť?
Čo je potrebné urobiť?
Čo môžeme urobiť?

rozbor
vyhodnotenie

Na základe praktického cvičenia, ktoré realizujeme spolu s účastníkmi, spoločne vytvoríme strategický plán. Zamyslíme sa nad otázkami:
Čo nám ešte chýba?
Čo sa dá doplniť?
Kto môže písomný plán ohodnotiť za nás?
Využili sme všetky zdroje, informácie a metódy, ktoré sme sa naučili?

Blok 7.
~ 20 minút

Eisenhowerova matica aplikovaná na Mládežnícky parlament

cieľ

●

Získať schopnosť plánovať čas podľa kritérií dôležitosti a naliehavosti.

pomôcky

●
●
●

Flipchart + fixky
Papiere formátu A4
Eisenhowerova matica Príloha č.5

pokyny

Eisenhowerova matica v plánovaní
Vysvetlíme účastníkom Eisenhowerovu maticu riadenia času prostredníctvom interaktívnej prednášky alebo prezentácie,môžeme použiť
Prílohu č.5 .
Pripravíme témy - úlohy pre účastníkov, ktoré budú realizovať s ohľadom na cieľovú skupinu.
Príklady úloh
●
Naplánovať teambuilding pre váš tím
●
Naplánovať workshopy pre mladých ľudí
●
Naplánovať diskusie s hosťami z obce
●
Naplánovať prezentáciu činnosti MP
Účastníkov rozdelíme na dva tímy. Úlohou tímov bude naplánovať harmonogram podujatia:
●
vytvorte zoznam úloh, ktoré je potrebné vykonať počas realizácie podujatia,
●
rozdeľte úlohy podľa Eisenhowerovej matice (s ohľadom na cieľovú skupinu).
Keď tímy dokončia svoju prácu, predstavia svoje plány a zdôvodnia svoje rozhodnutia, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od stanovených
priorít.

Blok 7.
~ 20 minút

Eisenhowerova matica aplikovaná na Mládežnícky parlament

rozbor vyhodnotenie

Zhrnutie vedieme kladením otázok skupinám:
●
●
●
●

Ako ste pracovali?
Čo bolo pre vás najťažšie?
Ktoré rozhodnutia, ktoré kroky ste označili za najdôležitejšie, najpotrebnejšie a ktoré boli menej potrebné?
Na základe čoho ste sa rozhodli?

Blok 8.
~ 60 minút

Rýchly a účinný Mládežnícky parlament!

cieľ

●

Stanovenie priorít konkrétnych činností MP/RM.

pomôcky

●
●
●
●
●
●

Flipchart + fixky
Samolepiace papierové bločky
Aktivity vytlačené na papieroch – Príloha č.4 pre každého účastníka
Papiere formátu A4 + pero pre každého účastníka
Lepidlo
Príloha č.5 Eisenhowerova matica riadenia času

pokyny

Stanovte si priority a urobte svoj MP/RM rýchlym a efektívnym!
Každý účastník dostane vytlačenú kópiu Príloha č.4. Následne požiadame účastníkov, aby samostatne rozdelili a zoradili podľa dôležitosti
činnosti mládežníckeho parlamentu, ktoré sú v ňom navrhnuté.
Po 10 minútach každý účastník predstaví poradie činností zoradených podľa priority pre svoj MP/RM a zdôvodní svoje rozhodnutia.
Požiadame účastníkov, aby spoločne vybrali z pripravených úloh (Príloha č. 4) úlohy, ktoré sa budú realizovať počas niekoľkých
nasledujúcich mesiacov činnosti MP/RM, a usporiadali ich do blokov podľa Eisenhowerovej matice.

rozbor
vyhodnotenie

Nakoniec oboznámime účastníkov s metódou určovania poradia aktivít pomocou rôznych techník, a to v tlačenej forme alebo
elektronicky prostredníctvom vytlačených papierov alebo online na počítači (nálepky). Vysvetlíme, že aktivita bola zameraná na
určenie priorít a poradia svojich činností.

POMÔCKY
Príloha č. 1
Otázky a odpovede na otázky testu
1. Základným nástrojom strategického plánovania je strategický plán. Áno/Nie
ÁNO - Strategický plán pomáha stanoviť postupnosť krokov na dosiahnutie cieľa.
2. Strategický plán obsahuje analýzu SWOT. Áno/Nie
ÁNO - Názov SWOT analýza pochádza zo štyroch anglických slov - Strength (silná stránka),
Weakness (slabá stránka), Opportunity (príležitosť) a Threat (hrozba). Silné stránky, slabé
stránky, príležitosti a hrozby. To znamená, že sa zaoberá silnými a slabými stránkami RM/MP,
ako aj príležitosťami, ktoré RM/MP má, a hrozbami, ktoré ho ovplyvňujú. Silné a slabé stránky
predstavujú vnútorné prostredie RM/MP, zatiaľ čo príležitosti a hrozby predstavujú vplyvy
vonkajšieho prostredia. SWOT analýza sa najčastejšie používa ako situačná analýza v kontexte
strategického riadenia. Autorom analýzy SWOT je Albert Humphrey, ktorý ju navrhol v 60.
rokoch 20. storočia.

POMÔCKY
Príloha č. 1
Otázky a odpovede na otázky testu
3. Plánovanie je procesom jednotlivých postupných krokov, ako transformovať víziu
RM/MP do harmonogramu činností. Áno/Nie
ÁNO - Plán je pojem označujúci súbor plánovaných činností, prostredníctvom ktorých sa má
dosiahnuť určitý cieľ alebo usporiadanie prvkov určitého systému, alebo plánované cieľové
hodnoty niektorých ukazovateľov výkonnosti. Môže sa nazývať aj systémom, plánom,
programom či koncepciou.
4. Na príprave strategického plánu sa podieľa iba predseda RM / PM
NIE - Do procesu prípravy strategického plánu sú zapojené všetky zainteresované strany.

POMÔCKY
Príloha č. 1
Otázky a odpovede na otázky testu
5. SWOT analýza je nástroj na identifikáciu silných a slabých stránok organizácie. Áno/Nie
ÁNO - SWOT analýza je univerzálna analytická technika, ktorej cieľom je posúdiť vnútorné a
vonkajšie faktory ovplyvňujúce úspech organizácie alebo konkrétneho projektu (napr.
nového výrobku alebo služby). Najčastejšie sa SWOT analýza používa ako situačná analýza v
strategickom riadení.
6. Analýza SMART je analytická technika, ktorá pri plánovaní využíva stanovenie
konkrétnych cieľov. Áno/Nie
ÁNO - Aby sme dosiahli svoje ciele alebo predsavzatia, je vhodné stanoviť si konkrétne ciele
a presne určiť, ako ich chceme dosiahnuť.

POMÔCKY
Príloha č. 1
Otázky a odpovede na otázky testu
7. Analýza potrieb je mapovanie potrieb cieľovej skupiny. Áno/Nie
ÁNO - To znamená zhromažďovanie informácií o súčasnom stave - KDE SA NACHÁDZAME,
ČO ROBÍME a ako to robíme, zhromažďovanie informácií o želanom stave - KDE SA CHCEME
NACHÁDZAŤ, AKÝ BUDE STAV PO DOKONČENÍ PLÁNU.
8. Vytváranie sietí znamená zistiť, kto má finančné zdroje na aktivity. Áno/Nie
NIE - Networking je spoločenská aktivita, ktorej cieľom je spájať ľudí s podobnými cieľmi a
zámermi. Jednota myšlienok nie je podmienkou, ale spoločný cieľ a vízia podporujú
hľadanie nových riešení, opatrení a príležitostí na zmysluplnú spoluprácu.

POMÔCKY
Príloha č. 1
Otázky a odpovede na otázky testu
9. Strategický plán obsahuje cieľ na 3 až 5 rokovꓼ postup, kam sa má ísť ďalejꓼ
spôsoby, ako ho dosiahnuťꓼ rozdelenie času, ľudí a iných nákladov. Áno/Nie
ÁNO - Strategické plánovanie je proces definovania stratégie alebo proces prípravy a
využívania zdrojov na realizáciu stratégie. Strategické plánovanie sa líši od dlhodobého
plánovania práve tým, že sa prioritne zameriava na vonkajšie prostredie organizácie a
pripravuje RM/MP na to, aby boli vo svojom prostredí dlhodobo konkurencieschopní a
úspešní. Zahŕňa cieľ na 3 až 5 rokov, postup odkiaľ kam, spôsoby jeho dosiahnutia,
rozdelenie času, ľudí a iných nákladov.
10. Na realizáciu plánu sú potrebné len finančné zdroje. Áno/Nie
NIE - nielen finančné, ale aj materiálne a osobné

POMÔCKY
Príloha č. 2
Pojmy dôležité pre strategické plánovanie

Analýza potrieb
zameraná na
cieľovú skupinu

Analýza stavu
zameraná na
polohu obce,
mesta
a

Poslanie
zmysel Rady
mládeže

Vízia
predstava o
ideálnej
budúcnosti Rady
mládeže

POMÔCKY
Príloha č. 2
Pojmy dôležité pre strategické plánovanie

Plán
dlhodobý,
krátkodobý, akčný

Ciele
strategické,
dlhodobé,
krátkodobé

Zdroje
ﬁnančné,
materiálne, fyzické

Vytváranie sietí /
Networking
osoby,
organizácie,
inštitúcie, kontakty

POMÔCKY
Príloha č. 3
Zásady návrhu dotazníkového prieskumu

1.
2.
3.
4.

Každou otázkou sa pýtajte len na jednu vec.
Použité slová musia byť zrozumiteľné pre cieľovú skupinu.
Formulácia otázky nesmie byť sugestívna (nesmie naznačovať odpoveď).
Možnosti odpovedí na škále musia byť vyvážené oboma smermi - rovnako pozitívne ako
negatívne.

5.
6.

Použitie uzavretých otázok zjednodušuje vypĺňanie a vyhodnocovanie dotazníka.
Použiť aspoň 1 otvorenú otázku, kde môže respondent svoju odpoveď podrobnejšie
vysvetliť. Odpoveď by nemala byť povinná.

7.
8.
9.
10.

Vyplnenie dotazníka by nemalo trvať dlhšie ako 10 minút. Čím kratšie, tým lepšie.
Dotazník by mal byť anonymný (meno nie je povinné).
Dotazník by sa mal otestovať pred začatím prieskumu.
Ak chcete získať čo najviac odpovedí, zvážte motiváciu respondentov (napr. cena pre 3
vylosované odpovede).

POMÔCKY
Príloha č. 4
Strategické plánovanie toho, čo má mládežnícky parlament dosiahnuť

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Realizácia výskumu potrieb mladých ľudí v obci/meste.
Účasť na zasadnutiach mestskej rady.
Prezentácia reklamných aktivít.
Prevádzkovať miesta ako je centrum voľného času pre mladých ľudí.
Organizovanie workshopov pre mladých ľudí.
Diskusie s hosťami.
Diskusie pre mladých ľudí.
Návrh vlastnej aktivity prispôsobenej vášmu MP.
Zastupovanie záujmov mladých ľudí formou rokovaní s radou alebo odborovou
organizáciou na (uveďte) ...................................................................

10.

Uskutočniť rokovania s mestskou radou alebo príslušným oddelením úradu o zľave na
mestskú plaváreň pre mladých ľudí.

11.

Teambuilding pre členov MP.

POMÔCKY
Príloha č. 5
Eisenhowerova metóda
Kvadrant 1 - dôležité a naliehavé zároveň

Kvadrant 2 - dôležité, ale nie naliehavé

S týmto kvadrantom zvyčajne nie sú žiadne problémy. Každému by
malo byť jasné, čo musí urobiť okamžite alebo čo najskôr. Patrí sem
obrovské množstvo rôznych činností, ktoré sa nedajú "odložiť".
Môže byť prípravou na stretnutie s RM/členmi, ktorí sa hlásia
hodinu pred príchodom; dokončenie článku, ktorý má uzávierku
nasledujúci deň; zaplatenie účtu, ktorý je splatný dnes. Vyplýva to z
pracovného prostredia. Existuje však mnoho ďalších oblastí.

Problémy môžu začať v tomto kvadrante. Medzi druhým a tretím
kvadrantom je rozdiel, ale správne pochopenie oboch si vyžaduje
logické uvažovanie, pretože za určitých okolností sa niečo, čo sa zdá
byť objektívne nedôležité, môže stať dôležitým a naopak, alebo to,
čo sa zdá byť naliehavé, naliehavým až tak byť nemusí a naopak.
Predovšetkým by sme sa preto mali snažiť "zoradiť" každú
nadchádzajúcu úlohu - posúdiť jej dôležitosť a naliehavosť. Ak sa
nám to podarí, môžeme si pogratulovať. Úspechom by bolo už to,
keby sme na toto mysleli aj pri vykonávaní niektorých našich úloh.

Jedným z nich je napríklad rodina. Plač dieťaťa, nehoda, úraz v
domácnosti považujeme za naliehavé a dôležité zároveň, práve tie
skutočnosti, ktoré "nepočkajú", ale naopak, stávajú sa z minúty na
minútu naliehavejšími. Môže sa to zdať banálne, ale tento chaos v
prioritách je deštruktívny pre všetky naše aktivity. Prvý kvadrant
teda hovorí o tom, čo treba urobiť teraz. Treba poznamenať, že z
dôležitého, ale nie naliehavého kvadrantu (II.) si niektoré
skutočnosti do dôležitého a zároveň naliehavého kvadrantu (I.)
presúvame sami - napríklad dokončenie článku alebo zaplatenie
účtov. Je dôležité platiť účty, naliehavé sa to stáva, keď ich držíme
na poslednú chvíľu.

Ďalším problémom je či uprednostniť úlohy v druhom alebo treťom
kvadrante. Hoci je na nás vyvíjaný tlak, logika nám radí, aby sme sa
zamerali na druhý kvadrant, pretože existujú úlohy, ktoré môžu
skutočne zmeniť náš život k lepšiemu, ibaže si vyžadujú čas, a
preto ich treba naplánovať a sústrediť sa na nich ešte skôr, ako sa
stanú naliehavými (a potom sa niektoré nedajú dosiahnuť, aspoň nie
v primeranej kvalite) - napr. učenie sa cudzieho jazyka... Tento
kvadrant nám hovorí, akým činnostiam by sme mali venovať čo
najviac času.

POMÔCKY
Príloha č. 5
Metoda Eisenhowera
Kvadrant 3 - nie je dôležitý, ale je naliehavý

Kvadrant 4 - nedôležité a nenaliehavé

V tomto kvadrante sa nachádzajú (pre nás) nepodstatné, ale
naliehavé skutočnosti. Ako príklad môžeme uviesť úlohy: upratať po
sebe, ísť do kina, reagovať na diskusiu atď. V práci RM to môže byť
napr. neustále pípanie SMS správ, e-mailov, narúšanie iných
činností, ale aj nákup farby do tlačiarne, návrh sloganu na plagát
firemnej akcie atď.

Ak niečo nie je dôležité alebo naliehavé, prečo by sme to mali
robiť? Znie to logicky. V ideálnom prípade neplánujeme stráviť deň
nedôležitými alebo neurgentnými činnosťami. A to sa zdá byť
podstatou problému. Tieto aktivity sú neplánované, zbytočné.
Často sú únikom od povinností, ktoré niekedy zakrývame pekne
znejúcim názvom psychohygiena (je dôležitá, na rozdiel od
nedôležitej!). Preto by sme mali mať v našom dennom programe
aspoň jednu "voľnú" hodinu na odpočinok.

