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Vznik OZ

Konferencia Európska trampolína 

16.01.2015 Bratislava

Future Generation Europe (FGE) a Európsky dialóg perspektívneho postoja v spolupráci s
Erasmus Student Network Slovakia (ESN Slovakia), Študentským klubom Paneurópskej
vysokej školy (PEVŠ) a Študentskou úniou Slovenska (ŠUS) zorganizovali dňa 16.01. 2015
na pôde Paneuróspekej vysokej školy jedinečnú konferenciu s názvom ,,EURÓPSKA
TRAMPOLÍNA‘‘.
Na podujatí organizácia Future Generation Europe odprezentovala svoje projekty a ich ďalšie
smerovanie. V ďalšej časti konferencie vystúpili analytik think-tanku Európsky Dialóg s
témou „Čo nám ponúka Európa?, nasledovaný europoslancom Ivanom Štefanecom na tému
„Je tu Európsky Parlament pre mladých?“. Posledným rečníkom bol Tomáš Kováč z
European Youth Capital City, ktorý odprezentoval ambíciu mesta Bratislavy kandidovať na
Euróspeke hlavné mesto mládeže.
Podujatie bolo určené prioritne žiakom stredných škôl a jeho hlavným cieľom bolo priblížiť
európske témy a možnosti mladých v EU. Podujatie splnilo svoj účel, keďže sa ho zúčastnilo
viac ako 80 žiakov stredných škôl, ktorí preukázali dostatočný záujem o európske témy, čo sa
odrazilo na kvalitnej diskusii.
Napísali o nás:
http://www.europskenoviny.sk/2015/01/25/europska-trampolina-brifing-o-inovativnychprogramoch-od-mladych-pre-mladych/
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/911766-europska-trampolina/
Konferencia LDRS (Leaders)

05.03.2015 Banská Bystrica

Konferencia LDRS zameraná na líderstvo sa uskutočnila 05.03.2015 v Banskej Bystrici na
Univerzite Mateja Bela. Cieľom bolo predstaviť žiakom stredných škôl úspešných lídrov a ich
inšpiratívne príbehy. Prvým rečníkom bol najmladší poslanec VÚC Slavomír Pôbiš, ktorý sa
snažil skĺbiť tému líderstva a práva v praxi. Ďalším rečníkom bol motivačný spíker a kouč
Matúš Járečný z SUVka ktorý predniesol svoj pohľad na moderného lídra a jeho uplatnenie v
praxi. Poslednou rečníčkou bola Zuzana Máderová - CEO AIESEC Slovakia, ktorej téma
súvisela s jej pôsobením na čele AIESEC Slovakia, počas ktorého precestovala viac ako 25
krajín a snažila sa svojím príbehom inšpirovať obecenstvo k aktívnejšiemu spoznávaniu
cudzích krajín.

Mini-Erasmus (2. kolo)

22.03 – 26.03.2015

Projekt, ktorý umožňuje stredoškolákom počas jedného týždňa absolvovať skutočné
prednášky a semináre partnerskej vysokej školy. Pritom za pomoci partnerských organizácií
sú mu predstavené nadštandardné možnosti počas vysokoškolského štúdia, ako aj reálny
obraz prostredia profesie o ktorú sa uchádzajú. Projekt sa uskutočnil v marci 2015 za účasti
študentov z 25 stredných škôl, ktorí boli rozdelení podľa preferencií na 7 partnerských
vysokých škôl v Bratislave, Trnave, Nitre a Banskej Bystrici. Celkový počet študentov, ktorí
sa vďaka projektu Mini-Erasmus mohli zoznámiť so svojou vysnívanou univerzitou presiahol
počet 250. O úspechu konania projektu a záujmu zo strany verejnosti svedčí aj fakt, že sme
boli oslovení RTVS, ktorá následne odvysielala o projekte reportáž - tá je dostupná na
nasledujúcej webovej adrese :
https://www.youtube.com/watch?v=IBqHPyPFkjQ.
Napísali o nás:
http://www.europskenoviny.sk/2015/03/30/stredoskolaci-ovladli-vysoke-skoly-vo-velkom
-style/
Lead Up (1. kolo)

Máj 2015 – Jún 2016

Projekt Lead Up je nový mentorský projekt organizácie Future Generation Europe, o. z.
(FGE) určený pre žiakov stredných škôl z celého Slovenska, ktorý v súčasnosti (od mája
2015) prebieha za účasti 21 mentorov - úspešných osobností z rôznych sfér. Lead Up je
oficiálne pod záštitou pána prezidenta Andreja Kisku. Jeho oficiálna realizácia sa začala v
máji 2015, čomu predchádzala registrácia študentov do programu a ich následný výber za
cieľom zaistiť kompatibilitu záujmov tzv. „menteeho“ a mentora. Projekt funguje na báze 1
študent vs. 1 mentor a bude trvať do júna 2016. Počas tohto obdobia spolu „mentee“ a mentor
komunikujú pomocou dostupných prostriedkov (internet, telefón), ale dôraz je kladený aj na
osobné stretnutia. Projekt Lead Up by mal tvoriť akýsi most medzi štúdiom a profesijným
životom. Chceme aby aj stredoškoláci boli aktívni a aby za pomoci mentorov nahliadli na
mimoškolské aktivity, či na svet, ktorý ich čaká po škole. Popritom si spolu budú stanovovať
krátkodobé aj dlhodobé ciele a pracovať na nich, ale aj komunikovať o bežných veciach a
problémoch, ich riešeniach, či o tom ako si vylepšiť životopis. Cieľom je pomôcť žiakom k
dosiahnutiu úspechov pomocou rád a skúseností mentorov a rovnako ich aj inšpirovať.
EuroSchool
EuroSchool (ES) je prvý projekt Future Generation Europe, ktorý spája žiakov stredných škôl,
študentov vysokých škôl a ERASMUS študentov. Rozhodujúcu rolu tu hrajú sami študenti.
Najprv si vytvoria tím zo spolužiakov. Spoločne vykonávajú aktivity, ktoré ich privedú bližšie
k aktívnym študentom vysokých škôl. Tí im prinesú vytúžené informácie a kontakt s
univerzitným prostredím. FGE poskytuje pomoc pri každom kroku cesty. Euroschool nie je

obyčajný projekt, je to predovšetkým platforma. Základnou myšlienkou Euroschool je
spájanie študentov bez rozdielov. FGE v roku 2015 hľadá ako projekt prispôsobiť viac
cieľovej skupine.
Koncom roku 2015 sa však FGE rozhodlo od projektu upustiť.
Esejistiská súťaž

Apríl 2015 – Júl 2015

Vyhlásenie esejistickej súťaže (rozbehnutej pod projektom EuroSchool) v spolupráci s
europoslancom Ivanom Štefancom v apríli roku 2015, do ktorej sa mohli zapojiť stredoškolskí
študenti z celého Slovenska. Táto esej predstavovala snahu podporiť aktivitu mladých ľudí a
zároveň prostredníctvom nej mohli vyjadriť svoje názory na stále aktuálnu európsku tému
“Ako si predstavujem lídra Európskej Únie?”. Autori dvoch najoriginálnejších esejí sa stali
víťazmi výletu do Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Napísali o nás:
http://www.europskenoviny.sk/2015/05/04/napis-esej-a-vyhraj-vylet-do-strasburgu-s-eur
oposlancom-stefancom/
Európska cena Karola Veľkého 2015 + zahraničná cesta do Aachenu, Nemecko
Projekt organizácie FGE - EuroSchool - sa stal národným víťazom Ceny Karola Veľkého pre
mládež 2015, ktorú organizuje Európsky parlament. EuroSchool zvíťazilo v konkurencii 6
projektov. Cenou Karola Veľkého pre mládež sú oceňované projekty mladých ľudí vo veku
od 16 do 30 rokov. Víťazné projekty by mali slúžiť ako vzory pre mladých ľudí žijúcich v
Európe a poskytnúť príklad, ako dokážu Európania žiť spolu ako jedna komunita. Cieľom
Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež je podporovať rozvoj európskeho povedomia
medzi mladými ľuďmi a ich účasť na projektoch európskej integrácie. Cena je udeľovaná
mladým ľuďom, ktorí sa zapojili do projektov určených na podporu porozumenia medzi
obyvateľmi rôznych európskych krajín.
Na medzinárodnom kole EuroSchool nevyhral. Úspechom však bola účasť a zahraničná cesta
4 členov tímu do Aachenu v Nemecku (Jarolín, Dujičová, Kňaze, Kocianová).
Napísali o nás :
http://www.europskenoviny.sk/2015/03/31/cena-karola-velkeho-ma-svojho-slovenskehovitaza/
Mini-Erasmus (3. kolo)

22.11 – 26.11.2015

Projekt sa dočkal rožšírenia účasti a partnerov. Projektu sa zúčastnilo okolo 500 žiakov z 50
stredných škôl z celého Slovenska. Projekt sa konal v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach,
Nitre a Trnave. Súčasťou boli diskusie s úspešnými alebo politikmi, séria workshopov či
spoločenský program.

V Bratislave sa predovšetkým tešil rozšíreniu o 4 fakulty UK BA a Ekonomickú univerzitu
v Bratislave.
Fotografie z projektu:
https://www.facebook.com/pg/FutureGenerationEurope/photos/?tab=album&album_id=1669
073770040239

Lead Up (2. kolo)

Registrácia December 2015

Projekt Lead Up začal paralelne k 1. kolu svoje druhé kolo. Tento krát aj s podporou Nadácie
ESET vo výške 3.300,- EUR. Do konceptu sa FGE od roku 2016 rozhodlo zaradiť nové prvky
a to predovšetkým spoločné stretávanie sa mentees v spoločnom programe.
Vývoj členskej základne FGE
Počet aktuálnych členov:
Odchod členov:

Stav k 31.12.2015

11
2

Pozn. členmi tímu boli aj členovia, ktorí sa rozhodli nestať súčasťou občianskeho združenia.

