
Nadácia Milana Šimečku, Panenská 4,

811 03 Bratislava, IČO: 17314178 

BUĎ ZMENOU 

Tréning aktívneho občianstva  
pre komunitné organizácie  

a  
jednotlivcov

V prípade otázok sa môžete obrátiť na koordinátorku projektu Zuzanu Bošeľovú na zuza@nadaciams.sk ,

0908 713 090 alebo na lektora kurzu Andreja Návojského na andrej@nadaciams.sk, 0902 106 242. 

ŠTVRTOK - PROGRAM
10:00 - 10:30 Zoznámenie a očakávania 
10:30 - 10:45 Úvod do konceptu Active citizens 
10.45 - 12:15 Ja a moja identita I 
12:15 - 13:15 Obed 
13:15 - 14:45 Ja a moja identita II   
14:45 - 15:00 Prestávka 
15:00 - 16:30  Interkultúrny dialóg Lokálne a globálne komunity 
16:30 - 16:45 Prestávka 
16:45 - 17:45 Lokálne a globálne komunity  
18:00             Večera s  účastníkmi a účastníčkami 
PIATOK - PROGRAM 
10:00 - 11:30 Príprava komunitných aktivít I 
11:30 - 11:45 Prestávka 
11:45 - 13:30 Príprava komunitných aktivít II 
13:30 - 14:30 Obed 
14:30 - 15:00 Reflexia tréningu a ukončenie 

21.- 22. júna 2018
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Andrej Návojský  

ako metodik a lektor spolupracuje s rôznymi organizáciami ako Nadácia Milana

Šimečku, Človek v ohrození alebo Iuventa. Venuje sa najmä témam rozmanitosti,

extrémizmu a globálnemu vzdelávaniu. Posledný rok pracoval ako koordinátor

komunitných aktivít v OZ Mareena. Má skúsenosti z krajín ako Afganistan, Tanzánia a

Kuba, kde sa venoval vzdelávacím projektom. 

O LEKTOROCH

Michaela Pobudová 

je riaditeľkou občianskeho združenia Mareena, ktorého cieľom je podpora utečencov a

migrantov na Slovensku. Prostredníctvom Mareeny sa aktívne zapája do tvorby

inkluzívnych komunít organizáciou aktivít, ktoré vytvárajú priestor na stretnutia

cudzincov a miestnych. Za posledné roky zbierala skúsenosti v oblasti medzinárodnej

bezpečnosti na výskumných projektoch v Holandsku a Jordánsku a v rozvojovej

spolupráci v Etiópii. 

Nina Galanská 

je riaditeľkou Nadácie Milana Šimečku. V rámci nadačných programov Pamäť, Inklúzia

a Rozmanitosť pracuje s pedagógmi, pedagogičkami, študentmi a študentkami, ale aj s

celými školami ako lektorka a výskumníčka. Venuje sa predovšetkým témam

rozmanitosti, migrácie, multikultúrnej výchovy a postojom k nim, ktorým sa venovala aj

počas študijných a výskumných pobytov vo Švédsku a Francúzsku. 


