
                                                                                                       

 

 

Pozvánka na tréningový seminár: Polarizácia online/offline 
 
Ponúkame 2 dňový tréningový seminár pre sociálnych pracovníkov, pracovníkov s 
mládežou, organizátorov verejných podujatí a diskusií ako aj ľudí zaujímajúcich sa 
o polarizáciu v online a offline prostredí.  
 
V poslednej dobe často vidíme, že aj dobre mienené aktivity (verejné diskusie, kampane, 
sociálne intervencie) niekedy vyústia do kontraproduktívnych výsledkov a namiesto toho, aby 
prispeli k riešeniu problému, prehlbujú konflikty v spoločnosti. Online a offline svety sú tu 
v priamej interakcii, kde napríklad online diskusie môžu polarizovať miestne komunity, alebo 
miestne udalosti vyústia v celonárodné hádky v online svete. V tréningovom seminári 
„Polarizácia online/offline“ sa preto budeme venovať nasledujúcim témam:  

Predstavíme hlavné princípy polarizácie spoločnosti a budeme analyzovať jednotlivých 
aktérov, tzv. polarizačné roly podľa koncepcie holandského filozofa Barta Brandsma. 
ONLINE Prostredníctvom rôznych cvičení sa zameriame na dynamiku nenávistných 
prejavov v online a ich manifestáciu v offline. Budeme analyzovať, kedy ide o bežný 
nenávistný prejav a kedy ide o trestný čin.  
OFFLINE z pohľadu sociálnej práce a práce s mládežou sa pozrieme na fenomén 
radikalizácie mládeže, ktorú zvykneme vnímať ako negatívny jav, vyvolávajúci obavy. 
Prostredníctvom prehrávania rolových situácii si vyskúšame, ako postupovať s jednotlivcami i 
skupinami v konfrontačných rozhovoroch a tiež ako pripravovať programy prevencie 
radikalizácie mládeže.  
INTERVENCIE Spoločne sa zamyslíme nad rozdelenými komunitami v našom okolí a 
navrhneme možné intervencie.  
ONLINE MONITORING: Ukážeme si tiež nový nástroj na monitoring polarizácie v online 
priestore, ktorý nám umožní identifikovať príčiny zvýšeného výskytu toxického obsahu, ako 
aj šíriteľov tohto obsahu v štyroch hlavných hodnotových témach: rómska menšina, LGBT, 
migrácia a geopolitická orientácia Slovenska.  
 
Výstupom tréningového seminára môže byť aj následná podpora účastníkov v 
kampaňových intervenciách so zameraním na pozitívne naratívy, podporu dialógu a 
zvyšovanie porozumenia medzi rozdelenými skupinami.    
 
Polarizácia online/offline 
11-12.11   v Žiline, 9:00 – 17:00 (termín prihlásenia do 24.10.2019) 
21-22.11   v Prešove, 9:00 – 17:00 (termín prihlásenia do 01.11.2019) 
23-24.01.  v Nitre, 9:00 – 17:00 (termín prihlásenia do 22.12.2019) 
Počet miest na jeden kurz: max 12 ľudí/tréning  
 
Účastníci hradia symbolické zápisné 10€ a cestovné náklady. 
Organizátori zabezpečia účastníkom ubytovanie, pitný režim, občerstvenie, obedy a jednu 
večeru.  

Prihlásiť sa môžete tu:  https://forms.gle/y5nSscc48GqP84tM7  



                                                                                                       

 

 

Tréningový seminár budú viesť: 

Karina Andrášiková (Mládež ulice): Skúsená terénna sociálna pracovníčka s pracovnými 
skúsenosťami v rómskych komunitách a nízkoprahových centrách pre mládež. Karina bola 
súčasťou terénneho výskumu radikálnych skupín na slovenských futbalových štadiónoch 
zaoberajúcich sa skupinovou dynamikou a identifikáciou kľúčových aktérov v procese 
radikalizácie. Zúčastnila sa programu zameraného na prevenciu radikalizácie mládeže na 
ostrove Utoya v Nórsku a v súčasnosti spolu-vedie slovenský Exit program určený pre 
extrémistov, ktorí chcú vyjsť z kruhu násilia.  

Lukáš Zorád (PDCS): je projektovým manažérom PDCS, ktorý vedie Európsku sieť pre 
nenásilie a dialóg zameranú na výmenu odborných skúseností občianskej spoločnosti 
v oblasti detekcie polarizácie a de-polarizácie spoločnosti so špecifickým zameraním  na 
hodnotové konflikty. V súčasnosti pracuje v medzinárodnom tíme na vývoji online nástroja na 
monitoring polarizácie v Slovenskom online priestore a identifikáciu premosťovačov 
a polarizátorov.  

 

 

Projekt Grey pracuje s fenoménom online a offline polarizácie spoločnosti, tým, že 
posilňuje zmierlivejšie naratívy, ľudský rešpekt medzi konfliktnými stranami, poukazuje 
na drobné nuansy v konfliktoch a snaží sa o hľadanie jednotiacich línií v spoločnosti. 
Odborníci na fenomén polarizácie spoločnosti, dátoví analytici a sociálni pracovníci 
spájajú v tomto projekte sily v snahe znižovať napätie v spoločnosti.   

 

This project is  funded by the European Union’s Internal Security Fund — Police.”  

 

 


