PREVENT SEMINÁR - INFOPACK
O seminári
Prevent Seminár pripravuje odborníkov a odborníčky na to, aby strategicky riešili rôzne formy
diskriminácie a skupinovej nenávisti medzi mladými ľuďmi v prostredí práce s mládežou a akejkoľvek inej
komunitnej práce.
Počas 2,5 dní sa účastníci a účastníčky oboznámia s intervenčným plánom, ktorý je centrálnym nástrojom
seminára a naučia sa ho aplikovať podľa svojich pracovných kontextov a cieľov. Seminár sa prioritne
bude zaoberať modulmi 1-3 intervenčného plánu (definovaného nižšie): Pozorovanie, Situačná analýza,
Definovanie kľúčových hráčov a partnerov.
Ciele seminára
•

rozpoznanie a vyhodnotenie potenciálnych rizík a kontextových faktorov pravicového extrémizmu
a rôznych foriem skupinovej nenávisti v regióne (napr. rasizmus, homofóbia, antisemitizmus atď.)

•

identifikovanie zdrojov, potenciálu, obmedzení a rizík spojených s riešením týchto javov v kontexte
existujúcej mládežníckej práce

•

vypracovanie systematickej intervenčnej stratégie určenej pre rôzne miestne a profesionálne
kontexty

•

identifikovanie vlastné siete partnerov a kľúčových hráčov

•

rozvíjanie ďalších zručností a kapacít na vykonávanie dlhodobej a udržateľnej práce s mládežou
rešpektujúc rozmer ľudských práv

Formáty seminára
• Tematické vstupy a teoretický prenosy poznatkov
• Prípadové štúdie: účastníci a účastníčky vytvoria špecifické intervenčné plány pre svoju vlastnú
oblasť práce
• Role play: získané pedagogické prístupy sa budú cvičiť v krátkych scénach z pohľadu vlastnej
skúsenosti účastníkov a účastníčiek
Cieľová skupina seminára
• odborníci a odborníčky z oblasti práce s mládežou a sociálnej starostlivosti o mládež
• multiplikátori a praktici a praktičky; napr. tréneri a trénerky z občianskeho a ľudskoprávneho
vzdelávania / podobných oblastí
Dĺžka seminára
•

2.5 dní

Jazyk
Seminár bude vedený v anglickom jazyku, avšak tlmočenie na mieste bude zabezpečené .
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INTERVENČNÝ PLÁN – PROGRAM SEMINÁRA
Základným konceptom seminára je intervenčný plán, ktorý obsahuje 5 fáz:
1. Pozorovanie

•
•
•

2. Situačná analýza

Pozorovanie mládeže, ktorá je zraniteľná voči skupinovej nenávisti a pravicovému
extrémizmu
Spozorovanie a monitorovanie nenávistných prejavov voči tejto skupine
Uvedomenie si potreby konať

Riziková mládež sa má podrobnejšie zhodnotiť, čo zahŕňa kroky ako napríklad:
• kaskádové štruktúry
• špecifické typy nenávisti a násilného správania
• osobná situácia a prostredie (rodina, rovesníci atď.)
• stupeň zraniteľnosti / oddanosti pravicovej scéne
Taktiež relevantné pre situačnú analýzu:
• Mládežnícke centrá a ich miesto v komunitných štruktúrach
• (Trans) regionálne podporné štruktúry pre mládež / občiansku spoločnosť
Schopnosť systematicky spracovávať pozorovania a poznatky systematicky pomáha
uľahčovať akúkoľvek komunitnú prácu s mládežou a jej prostredím.

3. Definovanie
kľúčových hráčov a
partnerov

Cieľom tohto kroku je definovať dôležitých aktérov v procese a vytvoriť lokálnu sieť. Hlavné
otázky:
• Kde môžeme získať informácie?
• Kto v regióne / komunite už pracuje s pravicovým extrémizmom / prevenciou? Aký
typ podpory tu môžeme získať?
• Ako identifikovať, ktorí kolegovia a kolegyne a inštitúcie (školy, komunity,
administratíva, politické organizácie, polícia, mimovládne organizácie, regionálni experti) sú
pre vás vhodní partneri na spoluprácu?
• Aká profesionálna národná a medzinárodná podpora je pre vašu prácu potrebná
okrem identifikovaných lokálnych partnerov?

4. Plánovacie
opatrenia

Plánovanie krokov akcie a sebahodnotenia:
Na základe zistení situačnej analýzy a poznatkov o relevantných aktéroch a inštitúciách sa
vypracuje harmonogram a operačný plán vrátane konkrétnych cieľov a realizačných krokov.

5. Realizácia
opatrení

Prijatie a realizácia opatrení: vykonávacie opatrenia podľa pôvodne stanovených cieľov.
Možné opatrenia:
a) Intervencie: Akcie proti skupinovej nenávisti a pravicovému extrémizmu
b) Trvalo realizovateľné proaktívne opatrenia pre mládež
• Pro demokratické a ľudskoprávne vzdelávanie
• Posilňovanie spoluprác naprieč sektormi
• Posilňovanie sociálnych zručností
• Genderovo reflektívna pedagogika
c) Ďalšie vzdelávanie a kvalifikácia pre pedagógov a pedagogičky
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LOGISTIKA
Nižšie preposielame najdôležitejšie informácie ohľadne logistiky a organizácie samotného semináru, aby
všetko prebehlo s čo najmenšími komplikáciami.
Miesto a dátum
Prevent Seminár sa uskutoční v ďnoch 14.-16.5 v Banskej Bystrici s touto časovou alokáciou:
1) Deň 14.5 od 9.30 – 16.30
2) Deň 15.5 od 9.30 - 16.30
3) Deň 16.5 od 9.30 – 12.30
Detailný program a miesto bude registrovaným a potenciálnym účastníkom a účastníčkam preposlaný
najneskôr 2 týždne pre začiatkom seminára.
Ubytovanie
V prípade, že potrebujete v dňoch realizácie seminára, teda 14.5 – 16.5 ubytovanie, radi vám ho
poskytneme v Hoteli Kúria, priamo v centre Banskej Bystrice. Stačí, keď si ho zajednáte v registračnom
formulári.
Strava
Stravu a ďalšie občerstvenie vám zabezpečíme počas celého trvania seminára. Radi vyhovieme vašim
stravovacím požiadavkám, len nám o tom prosím dajte vedieť v registračnom formulári.
Cestovné
Taktiež vám radi pomôžeme s cestovnými nákladmi spojenými s cestou na a zo seminára. Všetko, čo
potrebujete urobiť, je vyplniť registračný formulár a ostatné vyriešime priamo na seminári.
Registrácia
Nasledujúci link slúži na registráciu, nakoľko chceme vyhovieť vašim predstavám čo najlepšie a taktiež,
aby sme mali prehľad o záväznom počte účastníkov a účastníčiek, nakoľko počet miest na seminári je
limitovaný.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPgcT6QDKiKf0wp7YZE5u6g50570wgtg0wC9DrZzQsjU9uQ/viewform?usp=sf_link

KONTAKT
Maroš Chmelík
E-mail: maros@cko.sk
Mobil: +421 910 324 396
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