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VÝROČNÁ SPRÁVA

ORGANIZÁCIA

Miľníky obdobia pre FGE 2021
Zisk vyše 4200,- EUR z 2% z dane - všetkým darcom ďakujeme!
Realizácia vzdelávacích školení pre internistov počas roka v súlade s plánom vzdelávania,
Jasná stabilizácia administratívy a stabilizácia 3 stupňov členstva organizácie,
Zabezpečenie interných dotazníkov DISC typológie a vnútornej motivácie,
Vyhodnotenie a spracovanie do výsledkov – interný dotazník spokojnosti,
Počas roka sme sa dvakrát snažili podať projekt KA2 ERASMUS+ „Beyond Future Skills“. V
májovom vydaní sa nám to nepodarilo, v decembri už áno. V roku 2022 tak budeme mať
platených part-time zamestnancov a náš development program v spolupráci s ITA partnerom,
Do činnosti sme zaradili online Catch Up meetingy pre organizáciu (Barbora Laurová). V
októbri sa ho zúčastnilo 28 členov, v decembri 19 členov,
V roku 2021 začal Tomáš Hajdušek pracovať na Správnej rade FGE. SR sa stala súčasťou stanov
FGE. Finalizácia sa očakáva v roku 2022,
Od jesene sme adaptovali PDCA cyklus projektového riadenia a procesy pre projektové tímy.
Školenia začali v septembri 2021 (už premietnutie cieľu z 2022),
Napriek COVID-19 všetky projekty plne fungovali. Nepodaril sa len MiniErasmus kvôli
pandémii,
Do organizácie sa pridali noví členovia – hlavne bývalí mentees. Zvýšili sme počet členov zo 41
na 47,
Od komunitného centra sa kvôli COVID-19 upustilo,
Vytvorilo sa usmernenie pre prácu so SES skupinami,
Zvolením VR sa stanovili nové ciele do roka 2022 a 2023,
Zabezpečil sa balík benefitov – napr. MS Office pre členov organizácie.

Celkový počet účastníkov projektov FGE
53 -> zníženie počtu v roku 2021 kvôli COVID-19
(176 v 2020).
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Spoločné
interné
podujatia

FGE DAYS ONLINE
27.02.2021
Účasť: 23
V rámci podujatia sme riešili inovácie projektov ako
aj momentálne aktuálne témy, či online
teambuilding.
Osobitne sme sa venovali témam socializácie v
ťažkých COVID časoch.

FGE DAYS (Vrátane VZ)
03 – 05.09.2021
Účasť: 30
Podujatie sa realizovalo
prezenčne. Venovali sme sa
témam projektov, projektovej
inovácii a zlepšovaní kompetencií
členov organizácie.
Súčasťou bolo aj valné
zhromaždenie, kde sa zvolila nová
VR 2021 – 2023 a prezentácia plánu
činnosti pre funkčné obdobie.
Financované zo zdrojov
organizácie.
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PROJEKTY FGE

Počet mentees a
mentorov

10
Február - August 2021
online (4 podujatia),
naživo (2 podujatia)
Mentori dostupní
TU

Projekt líder
MIROSLAV IŠTVÁN

Stanovený cieľ pre LUA
Cieľom bolo zabezpečiť projekt s novými prvkami a novým tímom.
Základ projektu ostal rovnaký - priniesť čo najlepšiu príležitosť pre
žiakov stredných škôl vďaka mentorovi a sprievodným podujatiam.
Osobitne sa pridal prvok rozšírenia projektu pre SES skupiny - deti v
detských domovoch. Projekt pridal nový motivačný prvok - 50,- EUR
za účasť v projekte. Na konci projektu mali žiaci lepšie vedieť čo
chcú robiť v kariérnej sfére, vrátane rozhodnutia kam ísť na vysokú
školu. Projekt bol v súlade s cieľmi pre 2020/2021 - zmenšenie, aby
sa tím oboznámil s celou agendou.
Workshopy počas projektu sa venovali témam zlepšenia
komunikácie, marketingu, managementu, time-managementu a
sociálnym témam. Účastníci boli motivovaní rôznymi súťažami.
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PODUJATIA
Starter Meeting
06 – 07.03.2021

Training Day 1 – Sobota
10.04.2021

Training Day 1 – Nedeľa
11.04.2021

Počet mentees:
10

Počet mentees:
9

Počet mentees:
10

Počet organizátorov
z core tímu:
6

Počet organizátorov
z core tímu:
6

Počet organizátorov
z core tímu:
6

Počet organizátorov
zo širšieho FGE:
2

Počet organizátorov
zo širšieho FGE:
0

Počet organizátorov zo širšieho
FGE:
1

Počet externých hostí:
2

Počet externých hostí:
0

Počet externých hostí:
1

Cieľ eventu:
Zoznámiť sa s novými mentees,
oboznámiť ich s projektom a
pripraviť sprievodný program v
oblasti masmédií spolu s hosťami
z tejto oblasti.

Cieľ eventu:
Teambuilding mentees kolektívu
zameraný na psychologické
stránky poznávania seba samých
ale aj druhých ľudí.

Cieľ eventu:
Zoznámiť mentees so
sociologickými témami, zameranie
sa na rôzne problémy Generácie Z
a hlavne na spôsoby ako ich riešiť.
Nasmerovať pozornosť mentees
na aktívne riešenie týchto
problémov.

Training Days 2
07 – 08.05.2021

Neformálne stretnutie
12 – 13.06.2021

Recepcia
06.08.2021

Počet mentees:
8

Počet mentees:
7

Počet mentees:
9

Počet organizátorov
z core tímu:
5

Počet organizátorov
z core tímu:
2

Počet organizátorov
z core tímu:
5

Počet organizátorov
zo širšieho FGE:
1

Počet organizátorov
zo širšieho FGE:
2

Počet organizátorov
zo širšieho FGE:
4

Počet externých hostí:
1

Počet externých hostí:
0

Počet externých hostí:
9

Cieľ eventu:
Oboznámiť mentees s
management témami a témou
time-managementu. Možnosť
zoznámiť sa s MEP Ivanom
Štefancom.

Cieľ eventu:
Prvé osobné stretnutie a
spoznanie mentees, upevnenie
vzťahov a komunity, vyhodnotenie
projektovej súťaže pre mentees o
zájazd do Europarlamentu

Cieľ eventu:
Vyhodnotenie projektu.
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Vyhodnotenie
Práca tímu LUA bola v súlade s cieľmi pre rok 2020/2021. Išlo o úplne nový tím a
tomu sa musel prispôsobiť projekt. Osobitne treba vyzdvihnúť kolektívne
riadenie tímu o čom svedčia aj výsledky interného prieskumu FGE. LUA pomohol
všetkým členom tímu, zlepšil ich kompetencie a vo veľkej miere zvýraznil ich
zručnosť pracovať v tíme. Členovia tímu postupne hľadali svoju rolu a to je úplne
v poriadku pretože z tímového hľadiska o tom tento ročník bol. Negatívom
kolektívneho riadenia bola menšia miera špecializácie členov tímu. V dôsledku
toho niektorí členovia tímu nemali až tak priamo zaradené úlohy počas celého
ročníka. Danej otázke by určite pomohla lepšia proceduralita práce v tíme a na
tom sa dá pracovať.
Členovia tímu si veľmi rýchlo osvojili to čo ich baví - práca s mentormi a
mentees. Vďaka tomu, že mentees bolo len 10, sme zabezpečili vyššiu spojitosť
medzi všetkými prítomnými osobami (mentees, mentori, členovia tímu). Na
tomto úseku sme nezaznamenali žiadny problém, dokonca si trúfame povedať,
že to fungovalo ďaleko lepšie ako v minulosti. Úspechom bolo určite aj zaradenie
kolektívnych pohovorov na úvod projektu. Pomohlo to nastaviť očakávania.
Nový tím nemal ľahkú úlohu (skrz COVID-19). Napriek očakávaniu, ktorá je
bežne spojená s novým tímom, LUA tím zvládol ročník veľmi dobre. V príprave a
realizácii boli niektoré prvky, ktoré treba zlepšiť - tie sú ale výsledkom
nováčikovského aspektu. Práca s mentees, práca s mentormi a fundraising boli
veľmi dobre zvládnuté aspekty, keď si uvedomíme, že tento tím to robil prvý
krát. Teraz je však potrebné stavať na nadobudnutej skúsenosti členov tímu a
spraviť prvý ročník na ostro. Pomôže tomu skúsenosť ale predovšetkým
zaradenie procesných prvkov hneď od začiatku projektu. Tím je podľa nás
pripravený aj na tvorbu nových inovácií v projekte.
Projekt bol financovaný podporou MEP Ivana Štefanca a drobnými sponzormi.
Ostatné výdavky boli pokryté z veľkého rozpočtu FGE. Počas projektu sa
realizovali individuálne stretnutia medzi mentorom a menteem.
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Počet mentees a
mentoriek

14
Marec - Júl 2021
online (6 podujatí),
naživo (1 podujatie)
Mentorky dostupné
TU

Projekt líderka
PATRÍCIA BELIČKOVÁ

Stanovený cieľ pre Lady Up
Projekt sa zameriaval na tradičné mentoringové témy. Špecifikom
je focus na mladé ženy - vysokoškoláčky (absolventky). Zámerom
bolo zlepšiť kompetencie účastníčok a zvýšiť ich šancu uplatniť sa
na trhu práce. Tomu pomáhala mentorka ale aj sprievodný
program. Ten zahŕňal online workshopy od rôznych lektorov.
Pripravili sa zaujímavé témy - sebaobrana, i am remarkable od
Google,
prezentačné
zručnosti,
leadership,
projektový
management. Zorganizovalo sa tradičné úvodné stretnutie (COVID19 ONLINE) a recepcia.
Osobitne sa pridal inovačný prvok dobrovoľných projektov pre
účastníčky. Tie v skupinách adresovali určitú vybranú tému.
Účastníčky tak excelentne pomohli domovom dôchodcom,
azylovým domom a deťom.
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PODUJATIA

Úvodné stretnutie
21.03.2021
Počet mentees:
14
Počet organizátorov
z core tímu:
5
Počet organizátorov
zo širšieho FGE:
1
Počet externých hostí:
12
Cieľ eventu:
Úlohou starter eventu bolo krátke
predstavenie projektu Lady Up a
organizácie FGE. Zároveň sme
chceli, ay sa mentees spolu s
mentorkami trochu viac navzájom
spoznali.

3. workshop
Prezentácia/Komunikácia
27.05.2021
Počet mentees:
12
Počet organizátorov
z core tímu:
1
Počet organizátorov
zo širšieho FGE:
0
Počet externých hostí:
1
Cieľ eventu:
Chceli sme ponúknuť našim
mentees základy dobrej
prezentácie a zlepšiť ich
komunikačné zručnosti.

1. workshop
Pozitívna sebaobrana
25.03.2021
Počet mentees:
13

Počet mentees:
11
Počet organizátorov
z core tímu:
1

Počet organizátorov
z core tímu:
4

Počet organizátorov
zo širšieho FGE:
0

Počet organizátorov
zo širšieho FGE:
0
Počet externých hostí:
1
Cieľ eventu:
Cieľom eventu bolo poskytnúť
mentees základy pozitívnej
sebaobrany a zároveň im zvýšiť
sebavedomie.

4. workshop – Leadership
15.06.2021

2. workshop – IamRemarkable
22.04.2021

Počet externých hostí:
1
Cieľ eventu:
Zlepšiť motiváciu a
sebapropagáciu mentees;
Rozšíriť obzory spoločenského
vnímania v oblasti
sebapropagácie.

5. workshop
Projektový manažment
01.07.2021

Počet mentees:
12

Počet mentees:
7

Počet organizátorov
z core tímu:
1

Počet organizátorov
z core tímu:
1

Počet organizátorov
zo širšieho FGE:
0

Počet organizátorov
zo širšieho FGE:
1

Počet externých hostí:
5

Počet externých hostí:
0

Cieľ eventu:
Chceli sme našim mentees bližšie
a z praxe predstaviť leadership v
ženskom podaní - s akými
nástrahami a problémami sa
môžu ženy stretnúť keď zastávajú
pozíciu lídra.

Cieľ eventu:
Zlepšenie metodík a know-how v
oblasti projektového plánovania.
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Záverečná recepcia
14.07.2021
Počet mentees:
12
Počet organizátorov
z core tímu:
5
Počet organizátorov
zo širšieho FGE:
4
Počet externých hostí:
12
Cieľ eventu:
Záverečná recepcia mala byť
priestorom na slávnostné
ukončenie programu Lady Up.
Mentees na nej odprezentovali
pred mentorkami a členmi FGE
svoje dobrovoľnícke projekty a
zároveň mali príležitosť vidieť sa
prvýkrát naživo nielen medzi
sebou, ale aj s niektorými
mentorkami.

Vyhodnotenie
Silu tímu postupne narastala. Všeobecne projekt plnil predpoklady, ktoré sme
nastavili pre 2020/2021. Aj keď sa počet mentees nezvýšil na 20, zvýšil sa zo 8 na
14, čo hodnotíme pozitívne. Záujem o projekt bol najprv menší, tím sa však
dokázal skonsolidovať a priniesol silný záver promo sezóny. V dôsledku toho
bola konkurencia záujemkýň naozaj silná. Tím zaradil úspešné individuálne
pohovory.
Osobitne musíme spomenúť význam prerodu na kolektívne riadenie projektu. Aj
keď sa tím na úvod hľadal, v čase začiatku realizácie tím pracoval na všetkom
spoločne a oveľa prehľadnejšie. Škoda to je len z pohľadu prípravnej fázy, kde
neprebiehal taký brainstorming ako by možno mal. V dôsledku toho sa tie
naozaj dobré prvky zaradili až neskôr. To sa dá ale do budúcnosti jednoducho
zmeniť jasne nastavenou štruktúrou prípravy. Vo sfére mentorka v. mentee
všetko prebehlo ako malo. Tím zaradil pravidelnú komunikáciu s mentees a to
prinieslo svoje ovocie.
Asi najvýznamnejšie sa treba zmieniť o dobrovoľníckych projektoch, ktoré prišli
ako myšlienka v čase úvodu realizácie. Mentees sa rozdelili do projektov a začali
pracovať na naozaj skvelých činnostiach. Spoznali sa medzi sebou a pomohli
ľuďom. Do budúcna treba uvažovať ako tento prvok dať ešte viac na piedestál.
Fungoval a bol nepísaným menovateľom celého projektu. Dokonca v niektorých
momentoch aj zatienil mentoring.
Podujatia boli veľmi kvalitné, i keď je škoda, že sa konali len online. Veríme, že
ak COVID-19 pominie, budeme môcť z workshopov vytlačiť ešte viac LIVE
formou. Tým, že bol projekt kratší ako LUA, zabezpečila sa aj väčšia miera
motivácie počas celého projektu. Dovoľujeme si tvrdiť, že tento ročník Lady Up
bol ešte lepší než tie, ktoré tu boli kedysi. Zvýraznil komunitný aspekt a silu
spolupráce žien.
Projekt sa realizoval s finančnou podporou Nadačného fondu Accenture –
Nadácia Pontis. Ostatné výdavky boli pokryté rozpočtom FGE, predovšetkým z
účastníckych poplatkov mentees. Počas projektu sa realizovali individuálne
stretnutia medzi mentorkou a mentee.
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Počet mentees:

29

Počet mentorov:

10

Október 2021 - Február 2022
online (3 podujatia),
Projekt pokračuje v 2022
Mentori dostupní
TU

Projekt líder
PAVOL VÁCLAV

Stanovený cieľ pre Wake Up
Cieľom projektu pre túto sezónu je vytvoriť klasické projektové
zameranie Wake Up v zmysle bývalých skúseností, no tieto rozšíriť
o prvky „challengnes“ pre mentees programu. Projekt už tak sám o
sebe nebol len o mentoringu ale aj o ostatných prvkoch, ktoré doň
majú byť zaradené. Wake Up sa taktiež pokúsi získať sponzorov pre
financovanie.
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PODUJATIA
Uvítacie stretnutie
10.10.2021
Počet mentees:
29
Počet organizátorov
z core tímu:
4
Počet organizátorov
zo širšieho FGE:
0
Počet externých hostí:
9
Cieľ eventu:
Úvodné zahájenie programu,
oboznámenie účastníkov s
podmienkami a priebehom;
prepojenie mentorov s
potenciálnymi mentees a ich
výber

1. workshop
(Ako na projekt a
Personal branding)
13.11.2021

2. workshop
(Time managemend a
Project management)
11.12.2021

Počet mentees:
13

Počet mentees:
12

Počet organizátorov
z core tímu:
3

Počet organizátorov
z core tímu:
3

Počet organizátorov
zo širšieho FGE:
2

Počet organizátorov
zo širšieho FGE:
2

Počet externých hostí:
0

Počet externých hostí:
1

Cieľ eventu:
Vzdelávanie účastníkov v
predmetnej téme

Cieľ eventu:
Vzdelávanie účastníkov v
predmetnej téme

Priebežné hodnotenie
Priebežne počas projektu prebieha mentoring pre mentees, ktorí
získali mentora a pre všetkých účastníkov systém „challenges“.
Celkový projekt sa vyhodnotí pre rok 2022. Financovanie v časti
projektu pre rok 2021 nebolo ešte potrebné. Všetko prebiehalo
online.
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MiniErasmus
Projekt líder: Nicol Halmešová
Projekt MiniErasmus Camp – verzia, ktorú sme pre 2021 zvolili z
dôvodu snahy dostať účastníkov na prezenčné podujatie, sa mala
uskutočniť v decembri 2021. Pre pandémiu COVID-19 sa však
podujatie presunulo do roku 2022.
Pre podujatie nám zatiaľ zaslala FSEV UK 300,- EUR participačný dar.
Podujatie bude vyhodnotené v roku 2022.
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