Výročná správa FGE za rok 2018
Projekty a doterajšie aktivity organizácie Budúca Generácia Európy, o.z. (bežný názov Future Generation Europe)
Projekt Lead Up (4. kolo)
Kedy:
Počet účastníkov:
Počet mentorov:
Sprievodné podujatia:

29.11.2017 – 23.09.2018
20 stredoškolákov
20
Stretnutie mentorov, Starter Meeting, Training Day,
Záverečné stretnutie

S finančnou podporou Nadácie ESET.
4. kolo pokračovalo hlavnou časťou v roku 2018 po úvodnom stretnutí mentorov zo dňa
29.11.2017.
Starter meeting
Kedy:
Kde:
Počet účastníkov:

16.02.2018 - 17.02.2018
Bratislava, Kalab
19 + organizátori a hostia

Prvýkrát sa realizoval Starter meeting v Bratislave bez prespania všetkých účastníkov.
Paradoxne dané podujatie malo rekordnú účasť. Atmosféra podujatia však bola zameraná
viac na prednáškovú časť, ako na komunitu. Z tohto hľadiska hodnotíme, že ako starter
meeting podujatie je lepší penzion - chata. Počas starter meetingu vystúpilo viacero rečníkov.
Témy boli opäť zamerané na motiváciu, pozitívne príbehy a pravidlá projektu.
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Training Day
Kedy:
Kde:
Počet účastníkov:

20.04.2018 - 22.04.2018
Bratislava, Smart Vikings, Kalab, Damian beer and ale, Galéria
14 + organizátori a hostia

Koncept TD mal opäť viacero nových prvkov - ústredným motívom bola opäť recepcia s
tombolou, ktorej výťažok bol opäť poukázaný Nadácií Integra. Účastníci sa zúčastnili množstva
diskusií a workshopov. Jakub Krako - motivácia, Katarína Dúbravická - ako sa správať v
spoločnosti, Oskar Dvořák - ako diskutovať, argumentovať a kriticky myslieť, Peter
Krištofovič - tréning a diskusia na tému: “Nebáť sa ísť proti prúdu? Prečo sa nebáť
vystúpiť z radu aj keď je to nekomfortné. Môže jedinec ovplyvniť spoločnosť?” (Pavol
Demeš, Zuzana Hlávková, Oskar Fegyveres). Recepcie sa zúčastnilo okolo 40 hostí.
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Záverečné podujatie
Kedy:
Kde:
Počet účastníkov:

22.09.2018 - 23.09.2018
Bratislava, Kalab, Multium, TV Markíza
14 + organizátori a hostia

Záverečné podujatie prebehlo menej formálnym spôsobom ako minulé roky. Na záver projektu
sa odovzdal feedback organizátorom a vyhodnotil projekt. Čerešničkou na torte bola
exkurzia do TV Markíza vďaka pozvaniu mentora Patrika Hermana. Návštevy sa
zúčastnili aj členovia organizačného tímu.

Aj keď tento ročník Lead Up bojoval s väčšou mierou pasivity mentees, rozhodli sme sa s
projektom ďalej pokračovať do budúcna.

Projekt Lady Up (2. kolo)
Kedy:
Počet účastníkov:
Počet mentorov:
Sprievodné podujatia:

02.12.2017 - 17.06.2018
19 stredoškoláčiek & vysokoškoláčok
19
Kick-off Meeting, Business Training Day, Training Day 2,
Recepcia

S podporou Accenture nadačný fond - Nadácia Pontis a prostriedkov FGE.
2. kolo projektu pokračovalo po Kick-off Meetingu, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2017.
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Business Training Day
Kedy:
Kde:
Počet mentees:

13.04.2018 - 15.04.2018
Bratislava, Smart Vikings
14 + organizátori a hostia

Lady Up pridal do svojho konceptu Business Training Day, ktorý mal za úlohu cvičiť dievčatá
kompetencie relevantné pre biznis. V rámci víkendu boli uvedené workshopy Bohumila
Pokštefla (Kontentino) a Kataríny Hutyrovej (Nosene). Súčasťou bol aj bohatý sociálny
program.
Training Day 2
Kedy:
Kde:
Počet mentees:

25.05.2018 - 26.05.2018
Senec, Penzión DOAS
10 + organizátori a hostia

Témou Training Day 2 bolo uchopenie komunikačným a manažérskych zručností mentees. V
rámci workshopov vystúpil Henrich Tauber (DISC metodika) a Founders - The Žurnál.
Recepcia
Kedy:
Kde:
Počet mentees:

16.06.2018
Bratislava, Reštaurácia GREAT
18 + organizátori a hostia

Záverečným podujatím projektu Lady Up (2. kolo) bola samostatná recepcia v Bratislave.
Recepcia bola spojená s diskusiou (Martina Drahošová). Recepcie sa zúčastnilo dovedna
30 osôb.

Na záver projektu je potrebné dodať, že sa jednalo prvýkrát o plánovaný Lady Up projekt s
financiami od začiatku po koniec. Prispelo to tak ku kvalite projektu. Pozitívne hodnotíme

4

hlavne jednotlivé čiastkové podujatia, ktoré boli originálne a nebáli sa ísť mimo komfortnej
zóny.

Projekt Wake Up (2. kolo)
Kedy:
Počet účastníkov:
Počet mentorov:
Sprievodné podujatia:

Apríl 2018 - Október 2018
24 stredoškolákov + VŠ študentov a absolventov
12
Výberové stretnutie, Experience Weekend, Záverečné stretnutie

Financované z rezervy FGE.
V 2018 sme pokračovali 2. kolom projektu Wake Up teraz pod vedením Z. Babikovej (v
priebehu projektu sa stala Martiškovou - gratulujeme!). Projekt mal niektoré obmeny oproti
prvému ročníku. Pokrýval viacero študentov, zapájal Challenge list, To Do List a kalendáre ako
motivačné a pracovné tools pre rozbeh mentees. Na poli mentorov sa v koncepte nič nezmenilo,
bolo ich ale viac.
Výberové stretnutie
Kedy:
Kde:
Počet účastníkov:

07.04.2018
Bratislava, Kafe Sherz
36 (vrátane mentorov) + organizátori

V rámci výberového stretnutia sa zúčastnili všetci mentees ako aj mentori (vrátane online
formy). Potvrdilo to fakt, že ak účastník nemá nič garantované a chce sa projektu zúčastniť, čas
si nájde. Pôvodný zámer bol opäť vybrať jedného menteeho, no všetci mentori si zobrali dvoch.
V danom momente sa dokonca jednalo počtom ľudí o najväčší mentorský program, ktorý
ako FGE máme.
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Experience Weekend
Kedy:
Kde:
Počet účastníkov:

28.04.2018 - 29.04.2018
Bratislava, Kalab
24 + organizátori

V rámci tohto podujatia išlo o naozaj pestrý zoznam workshopov, ktoré mali účastníkov zlepšiť
určité kompetencie.
1.
2.
3.
4.

Oliver Jakubík - Prokrastinácia + Time-management
Rasťo a Ajka Durišoví - Práca v tíme
Ľuboš Kňaze - Finančná gramotnosť
Hanka Okruhlicová - Komunikácia

Záverečné stretnutie
Kedy:
Kde:
Počet účastníkov:

06.10.2018
Bratislava, Kalab
12 + organizátori a hostia

Posledné spoločné stretnutie. Vyhodnotili sme počas neho projekt, pozreli sa na “TO DO”
listy a vyhodnotili si ako sa mentees darilo spĺňať jednotlivé challenges.
Napriek tomu, že WU bol plne financovaný z rezervy FGE a jednalo sa tak o “low-cost”
verziu projektu, projekt splnil očakávania nad rámec hlavne tým, že zapájal veľké
množstvo nových hravých prvkov.
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Projekt No need for NEET! (Erasmus+ KA1)
Kedy:
Kde:
Počet účastníkov:

24.02.2018 -> Diseminácia
Bratislava, Metropol bar
Pre verejnosť

Financované z SAAIC KA1 Erasmus+ grantu.
Gro projektu prebehlo v roku 2017, avšak v roku 2018 sa zrealizovala diseminačná
aktivita 24.02.2018 v priestoroch podniku Metropol Bar, Bratislava. V rámci eventu
prebehol zábavný kvíz “Lubokvíz” s otázkami zameranými na problematiku nezamestnanosti
mládeže. Vďaka tomu sme zabezpečili neformálne šírenie povedomia o problematike, o
možnostiach zvýšenia motivácie a zručností u mladých ľudí a taktiež o povedomí o Európskej
únii a možnostiach s ňou spojených pre mládež.

Back from Abroad
Kedy:
Kde:
Počet účastníkov:

August 2017 - Február 2018 (August bol štart odovzdania esejí)
Online & Bratislava
51

S finančnou podporou Nadácie ESET.
Súťaž sa skončila v roku 2018 jej vyhodnotením a slávnostnou konferenciou.
"Zostať na Slovensku či odísť? Budúcnosť mladých Slovákov" Vol. 2
Záverečná konferencia
Kedy:
28.02.2018
Kde:
Bratislava, 0100 Campus
Počet účastníkov:
80 + organizátori a hostia
Súťaž BFA, ktorú sme vyhodnotili v mesiaci január 2018 sme slávnostne ukončili na minikonferencií v priestoroch 0100 Campus. Podujatie slúžilo ako malé Networking Night, jeho
účasť však bola poznačená protestami pri príležitosti vraždy novinára a jeho sľúbenice. Účasť
preto bola nižšia. Podujatia sa zúčastnilo viacero vystavovateľov zahraničných príležitostí,
súčasťou boli aj panelové diskusie. Odovzdali sme aj ocenenia víťazom.
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Kategória vzdelávanie
1. Veronika Klimková
2. Lucia Petrikova
Kategória rozvoj miest
1. Tatiana Lekýrová
2. Kristina Janackova
Kategória rozvoj komunity
1. Katarína Čardášová
2. Simona Lelkešová
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Youth 2 Business
Kedy:
Kde:
Cieľová skupina:
Formát:

Apríl 2018 - November 2018
Bratislava
VŠ študenti a absolventi + zástupcovia firiem
Neformálny večer a hry medzi účastníkmi

Z finančnej rezervy FGE.
Youth 2 Business vznikol ako nápad N. Nagyovej rozšíriť našu pôsobnosť aj na oblasť VŠ
študentov alebo absolventov. V danom momente sme chceli rozšíriť možnosti, ktoré môžeme
ponúknuť našim partnerom z Aliancie pre mladých.
Y2B si dalo za cieľ spojiť uchádzačov o prácu so zástupcami firiem a ukázať im, že aj oni
sú len ľudia. Y2B zároveň vytvára kontakty medzi oboma skupinami, čo prinieslo
účastníkom príležitosť zamestnať sa.
Obsahom podujatia boli rôzne hry, počas ktorých sa mohli účastníci odprezentovať
zamestnávateľovi alebo prípadne zabaviť sa so zástupcami firiem.
Y2B sa zorganizovalo 2 krát v roku 2018. Bolo financované z prostriedkov FGE.
Youth 2 Business - Vol. 1
Kedy:
Kde:
Téma:
Počet účastníkov:
Počet firiem:

19.04.2018
Bratislava, Monsters Cafe & Bar
Administratíva & HR
12
5
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Youth 2 Business - Vol. 2
Kedy:
Kde:
Téma:
Počet účastníkov:
Počet firiem:

08.11.2018
Bratislava, Cafe Sherz
Marketing & Sales
16
5

Aj napriek rozhodnutiu nepokračovať na teraz s projektom ho hodnotíme veľmi pozitívne.
Slovami zástupcov firmy SLOVANET z novembra 2018: “lepšie neformálne podujatie v
tejto oblasti sme nezažili”. Y2B nám ukázalo, že neformálne stretnutia medzi záujemcami o
prácu a tými, čo ju poskytujú majú zmysel. Minimálne v rovine kontaktov.

Success is Free
Kedy:
Kde:
Cieľová skupina:
Formát:

Marec 2018 - Apríl 2018
Bratislava
VŠ študenti a absolventi
Diskusia o úspechu a backstage firiem

Z finančnej rezervy FGE.
Success is Free vznikol ako nápad po projekte “Úspech je dobrovoľný”, ktorý realizoval
jeho autor M. Foltán (člen FGE) doma v Žiari nad Hronom, keď bol ešte študentom SŠ.
Tento projekt sa rozhodol zahrnúť pod činnosť FGE a viesť ho s novým tímom.
Podstatou SiF bolo vytvoriť nenáročnú diskusiu pre vyššie uvedenú cieľovú skupinu za účelom
priblíženia success story rečníka alebo zákulisia firmy. Poslucháči tak mali lepšie spoznať
prostredie, do ktorého vstupujú. Inováciou projektu bola výzva, ktorá bola zverejnená

10

vopred. Po jej splnení, plánovaný rečník obdaril víťaza cenou alebo príležitosťou (shadowing
vo firme).
SiF sa zorganizovalo 2 krát v roku 2018. Bolo financované z prostriedkov FGE.
SiF - Vol. 1
Kedy:
Kde:
Téma:
Počet účastníkov:

15.03.2018
Bratislava, Kotolňa
Všetko začína v hlave - Success story Roberta Krause”
0

Nepodarilo sa zaujať cieľovú skupinu, tak sa podujatie neuskutočnilo.
SiF - Vol. 2
Kedy:
Kde:
Téma:
Počet účastníkov:

18.04.2018
Bratislava, Metropol
O krok vpred na pohovore s Nestlé
35

Druhé podujatie sa už podarilo zorganizovať. Je však správne poznamenať, že len zásluhou
N. Nagyovej a V. Šaškovičovej, ktoré prevzali “kormidlo” projektu doslova v hodine
dvanástej. Podujatie bolo veľmi príjemné a zúčastnení sa pýtali množstvo otázok na backstage
Nestlé. Výzvu vyhralo dievča, ktoré sa mohlo ísť pozrieť priamo do firmy Nestlé. Podujatie
vzniklo v spolupráci s Alianciou pre mladých.

Nakoľko projekt líder deklaroval nezáujem pokračovať v SiF v priebehu prípravy druhej
diskusie, rozhodli sme sa v projekte ďalej nepokračovať aj napriek veľkému záujmu zo strany
iných firiem. Projekt má preto budúcnosť otvorenú.
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Projekt Mini-Erasmus SK, November 2018
&
Networking Night 2018
Kedy:
Kde:
Počet účastníkov:
Počet tútorov:
Počet univerzít:

18.11.2018 – 22.11.2018 (NN - 19.11.2018)
Bratislava, Banská Bystrica, Košice
520 stredoškolákov
110
9 univerzít, 32 fakúlt

S finančnou podporou Nadácie ESET, FSEV a vlastných zdrojov.
Ostatné náklady na ubytovanie hradili vysoké školy sami.
Program tradične lemovali diskusie s úspešnými headlinermi a workshopy + sociálny
program. Veľmi vydarenou sa ukázala byť opäť City rally game. V regiónoch sa program
uskutočnil v menšom a v podobných intenciách. Súčasťou bolo opäť podujatie NN v BA. Tento
krát opäť v priestoroch FIIT STUBA v Bratislave. Zúčastnilo sa ho okolo 35 vystavovateľov,
všetci účastníci ME v BA a verejnosť.
Program bol viac voľnejší o čom svedčí aj podujatie FreezeMob v Eurovea. Zhodnotili sme
však, že je potrebné držať ho viac na edukačnej nôte. Experimentom bolo “poď na kávu” s
profesionálom. Tu mali žiaci možnosť porozprávať sa o tom, ako má reálne profesia vyzerať.
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Projekt Mini-Erasmus CZ, November 2018
Kedy:
Kde:
Počet účastníkov:
Počet tútorov:
Počet univerzít:

25.11.2018 – 29.11.2018
Brno
80 stredoškolákov
5
2 univerzít, 4 fakúlt

Financované z vlastných zdrojov.
Rok 2018 znamenal aj prvú funkčnú expanziu FGE do ČR a to prostredníctvom projektu MiniErasmus. Prípravy projektu začali už v máji 2018, napokon sa projekt testovo podarilo spustiť
v novembri 2018. Aj keď mal projekt veľký úspech u účastníkov, z organizačného hľadiska
môžeme zhodnotiť viacero chýb, ktoré bolo možno pripísať neskúsenosti niektorých členov
nového tímu. Táto iniciatíva však bola začiatkom pôsobenia FGE v ČR.

Regionálne projekty
Vznikom snahy rozšíriť naše tímy aj v regiónoch sa nám podarilo vytvoriť prvé projekty pre
regióny FGE. Išlo o projekty Born to Succeed (KE) a ERASMUS+ Rolemodels v spolupráci so
SAAIC (BB aj KE).
Born to Succeed
Kedy:
Kde:
Počet mentees:
Počet mentorov:

Máj 2018 - Október 2018
Košice
5 stredoškolákov alebo vysokoškolákov
5
13

Financované z vlastných zdrojov.
BtS bol projekt, ktorý vznikol na motívy mentorských projektov FGE. Jeho úlohou ale bolo
vytvoriť projekt, ktorý by pomohol komunite. BtS tak slúžil v celej svojej podstate ako projekt
pre rozvoj regiónov.
Kompletná osobitná záverečná správa bola pripravená na tomto odkaze lídrom KE tímu
Erikom Stiborekom. Touto cestou by sme radi Erikovi poďakovali za príkladné vypracovanie
záverečnej správy projektu.

ERASMUS+ Rolemodels
Kedy:
Kde:
Formát:

Apríl 2018 - Jún 2018
Košice, BB
Diskusie

Financované prostredníctvom SAAIC.
Projekt je výsledkom kooperácie medzi SAAIC a Future Generation Europe a nadväzuje na
iniciatívu Európskej komisie. Jeho cieľom je bojovať voči nedostatku aktívneho občianstva v
regiónoch, ktorého častým dôsledkom je narastajúci extrémizmus a xenofóbia. Veríme, že je
potrebné ukazovať mladým ľuďom pozitívne vzory a motivovať ich na sebe pracovať. Z tohto
dôvodu prepájame v rámci diskusií študentov stredných a vysokých škôl s inšpiratívnymi
ľuďmi, ktorých príbehy ich majú motivovať a ukázať im, aké všetky príležitosti na nich čakajú.
Diskusia č. 1
Kedy:
Kde:
Počet:

02.05.2018
Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica
10 účastníkov + organizátori

V stredu 02. 05. 2018 sa na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici uskutočnila ďalšia
z radu diskusií v rámci projektu ERASMUS+ RoleModels. S približne 10 žiakmi z rôznych
tried a ročníkov sa stretli naši hostia Veronikou Klindovou a pani Štefániková, ktoré sa s nimi
rozprával o rozličných možnostiach cestovania cez program Erasmus+, ako aj o príležitostiach,
v rámci aktívneho občianstva. Keďže aj názvom celej diskusie bolo heslo “Kto chce prežiť
dobrú budúcnosť, nesmie premárniť nič zo súčasnosti.” Keďže sa diskusia konala v menšom
počte študentov sa veľmi rýchlo osmelili a kládli množstvo otázok ohľadom projektov, či
zážitkov a skúseností dám v oblasti aktívneho občianstva.
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Diskusia č. 2
Kedy:
Kde:
Počet:

27.06.2018
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica
30 účastníkov + organizátori

V stredu 27. 06. 2018 sa na Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici
uskutočnila ďalšia z radu diskusií v rámci projektu ERASMUS+ RoleModels. S približne 30
žiakmi z II.A sa stretol náš hosť a rečník David Hlusko, ktorý sa s nimi rozprával o rozličných
možnostiach cestovania cez program Erasmus+, ako aj o príležitostiach, ktoré títo mladí ľudia
majú ešte počas štúdia. On sám sa pred pár rokmi zúčastnil projektu cez Európsku
dobrovoľnícku službu, počas ktorého pracoval s deťmi vo Vietname a neskôr tam aj ostal ako
učiteľ angličtiny na ďalšie dva roky.
Keďže sa diskusia konala len pár dní pred začiatkom letných prázdnin, boli jej obsahom aj
možnosti ich aktívneho a prospešného využitia. Študenti sa veľmi rýchlo osmelili a kládli
množstvo otázok ohľadom projektov, ako aj krajín, ktoré ich najviac zaujímajú. Viacerí z nich
sa ostali o tejto téme rozprávať aj po oficiálnom skončení diskusie, v rámci neformálnej
networkingovej časti.
Diskusia č. 3
Kedy:
Kde:
Počet:

12.06.2018
SOŠ Polytechnická, Humenné
30 účastníkov + organizátori

Dňa 12.6.2018 sa v Humennom na Strednej Odbornej Škole Polytechnickej uskutočnila
prednášku. s názvom Vzťah k menšinám. Beseda sa niesla v téme o rasizme ale aj ako sa
zapojiť do aktívneho občianstva. Zúčastnilo sa jej 30 žiakov, z tried 1.A a 3.A. Prednášať
žiakom prišla Emma Veľasová, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prácou s menšinami. Žiaci si
vypočuli ako sa majú správať k menšinám a ako im pomôcť mladým ľuďom sa zapojiť lepšie
do bežného života. Na speakerku žiaci vyrukovali okamžite s hromadou otázkou. Celá táto
debata sa niesla v pokojnom duchu.
Diskusia č. 4
Kedy:
Kde:
Počet:

06.04.2018
Gymnázium Javorová, Spišská nová ves
25 účastníkov + organizátori

V piatok 6.4. sa uskutočnila diskusia z cyklu Erasmus+ Rolemodels v spolupráci s agentúrou
SAAIC na Gymnáziu Javorová 16 v Spišskej Novej Vsi. Diskutovalo sa najmä o aktívnom
občianstve, čo to pre ľudí znamená a či vôbec rozumejú tomuto slovnému spojeniu. Ako hlavná
rečníčka prišla Mária Mydliarová, ktorá má za sebou viaceré dobrovoľné projekty
a momentálne pracuje v organizácii Človek v ohrození. Žiakom končiacich ročníkov
rozprávala svoje zážitky z pobytu v Afrike, kde sa ona ocitla v pozícii menšiny, len pre svoju
farbu pleti a podelila sa o skúsenosti z projektu Únik X, kedy pracovala so skupinou Rómov
a vedela tak žiakom priblížiť zmýšľanie tejto menšiny. Preto bola veľká časť diskusie venovaná
aj predsudkom v spoločnosti a ako proti nim bojovať. Diskusiu okorenili zážitky Matúša
Bujňáka, ktorý sa v rámci krátkodobého projektu Erazmus+ mal šancu stretnúť s migrantmi zo
Sýrie. Podľa jeho slov boli veľmi ochotní učiť sa nové jazyky a zaujímali sa o zvyky iných
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štátov. Táto skúsenosť mu poskytla iný pohľad než ten „predsudkový“, ktorý nám podsúvajú
médiá.

Interné eventy
FGE Days vol. 3
Kedy:
Kde:
Kto:

10.03.2018 – 11.03.2018
Bratislava, FMFI UK
32 účastníkov

Realizované z finančnej rezervy.
FGE zrealizovalo v poradí tretie FGE Days v Bratislave. Išlo o rekordne početné FGE Days,
ktorého sa zúčastnili vo veľkej miere členovia z KE a BB. V rámci stretnutia sa riešili otázky
riadneho VZ FGE, ako aj interné školenia pre nováčikov + projektové otázky. Osobitné
školenia boli vymedzené pre ľudí z regiónov.
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FGE Days vol. 4
Kedy:
Kde:
Kto:

08.09.2018 – 09.09.2018
Bratislava, ECHOZ
27 účastníkov

Realizované z finančnej rezervy.
FGE Days sa opäť konali v septembri 2018 z dôvodu začiatku sezóny. Na našom stretnutí sa
zúčastnilo mnoho nových členov, témy sa týkali rozvoja našich projektov. Prítomné boli aj
externé workshopy - workshop etického hackingu.

Medzinárodné podujatia
EYE 2018
Kedy:
Kde:
Kto:

31.05.2018 – 02.06.2018
Štrasburg, Francúzsko
16 účastníkov

Realizované z podpory EP
FGE malo možnosť zorganizovať výjazd mládežníkov na European Youth Event 2018, ktoré
sa konalo raz za dva roky v Štrasburgu. Podujatie sa týkalo otvoreného dňa v Európskom
parlamente za prítomnosti mladých ľudí z celej Európy. Výjazd nemal pracovný charakter,
bol poznávací. V rámci FGE vytvoril súdržnejšiu partiu.
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Iné
- Posilnená spolupráca v rámci združenia Aliancia pre mladých.
- Príprava FGE v Prahe.
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