
 

 

 
POZVÁNKA 

 
Okrúhly stôl  

o vytváraní deťom a mladým ľuďom priateľských komunít 
 

10. február 2015, Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27 
 

 
Cieľ a program stretnutia 

 Predstavenie projektu "Deťom priateľská komunita", priebehu jeho realizácie a výstupov. 

 Informácia o aktuálnych a nových potrebách detí a mladých ľudí (výsledky medzinárodnej 
prieskumnej štúdie a kontinuálneho mapovania situácie na Slovensku). 

 Diskusia o možnostiach, stimuloch a bariérach spolupráce pri vytváraní deťom a mladým ľuďom 
priateľskej komunity na miestnej, príp. regionálnej úrovni. 

 Diskusia o podporných systémových opatreniach umožňujúcich vytváranie deťom a mladým ľuďom 
priateľských komunít (politika, legislatíva, financovanie).  

 
 
Pre koho je podujatie určené 

 predstavitelia štátnej a verejnej správy - tí, ktorí tvoria koncepcie a rozhodujú o záležitostiach 
týkajúcich sa detí, mladých ľudí a ich organizácií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. 

 predstavitelia samospráv - primátori, starostovia, mestskí a obecní poslanci, zamestnanci 
mestských a obecných zastupiteľstiev, v kompetencii ktorých sú deti a mladí ľudia, členovia 
mestských a obecných komisií a výborov, do ktorých zodpovednosti spadajú témy týkajúce sa detí a 
mladých ľudí. 

 predstavitelia inštitúcií a organizácií, ktoré pracujú s deťmi a mládežou - pracovníci škôl, 
výchovných zariadení, poradenských a špeciálnych zariadení pre deti a mladých ľudí, mimovládnych 
organizácií, cirkví a náboženských spoločností a pod. 

 predstavitelia detí a mladých ľudí - mladí ľudia, zástupcovia detských a mládežníckych 
organizácií, zástupcovia žiackych školských rád, študentských a mestských parlamentov, 
zástupcovia aktívnych neformálnych skupín detí a mládeže, angažovaní jednotlivci z radov detí a 
mladých ľudí. 

 aktívni občania v oblasti podpory detí a mladých ľudí - miestni aktivisti, angažovaní rodičia a 
pod. 

 
 
 



 

 
 
Miesto konania  
Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27, mapa: http://www.hotelsaffron.sk/kontakty  
Najbližšia zastávka MHD je Blumentál, cestu si môžete naplánovať na internetovej stránke www.imhd.sk.  
 
Uzávierka prihlášok 
2. februára 2015 
 
Praktické informácie 

 Začiatok podujatia je o 9:00, registrácia účastníkov je otvorená od 8:30, hlavný program trvá do 
14.00 hod., po ňom je vytvorený priestor pre diskusiu a individuálne rozhovory do 17:00. 

 Počas stretnutia je pre účastníkov zabezpečený obed a občerstvenie. 

 Cestovné na podujatie si účastníci hradia sami, ostatné náklady spojené s realizáciou podujatia 
hradí Nadácia pre deti Slovenska. 

 Počet účastníkov na stretnutí je 55, organizátor si preto vyhradzuje právo výberu účastníkov v 
prípade vyššieho počtu záujemcov. Prípadný výber účastníkov bude prebiehať s ohľadom na 
zabezpečenie rôznorodosti účastníkov z pohľadu cieľových skupín ako aj s ohľadom na čas 
prihlásenia sa. 

 Pre časť účastníkov je možné zabezpečiť a uhradiť ubytovanie noc pred konaním podujatia. Počet 
osôb, ktorým je možné uhradiť ubytovanie je limitovaný (25), pri rozhodovaní bude zohľadnená 
vzdialenosť od miesta konania a možnosti dopravy. 

 
Kontakt 
Peter Lenčo, +421 948 702 661, advocacy@nds.sk, www.nds.sk 
 
Prihláška 
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom on-line formulára tu: 
https://docs.google.com/forms/d/1bsd8FyVYy93aLORF2GLtYUKA1TFserATW-
8Aq2JvVxw/viewform?usp=send_form   
 
alebo zaslaním nasledovných údajov na e-mail: advocacy@nds.sk 
 
Meno: 
Priezvisko: 
Inštitúcia, organizácia: 
Vaša pozícia: 
Mobil: 
E-mail: 
Požadujem zabezpečiť ubytovanie noc pred podujatím: áno   nie 
Zvláštne požiadavky na stravu: 

mailto:advocacy@nds.sk
http://www.nds.sk/

