
 

 

 

Pokyny pre prezentujúcich a účastníkov na konferencii 

DETI PRE MESTO ZVOLEN 

 

Termín: 30. 5. 2016 od 8,30 hod. do 11,00 hod.  

Miesto: Stará radnica (Nám. SNP č. 51, Zvolen) 

Cieľ a účastníci: konferencia, napriek názvu, bude neformálnym ukončením projektu „Mestská sieť 
pre mladých“, ktorý realizovalo Združenie Slatinka v spolupráci s deťmi a mladými ľuďmi zo škôl vo 
Zvolene. Zúčastnia sa ho však aj iné deti, ktoré nepôsobili v rámci tohto projektu, ale majú inšpiratívny 
príbeh o svojich aktivitách. Cieľom stretnutia je ukázať, čo robia deti v prospech komunity, prírody 
a životného prostredia v našom meste, ako prispievajú k zdravšiemu prostrediu či atraktívnejším 
verejným priestorom a tak napomáhajú vytvoreniu komunity priateľskej k deťom. Účastníkmi 
konferencie budú priamo deti a mladí ľudia, pozvaní budú aj úradníci Mestského úradu vo Zvolene, 
vedenie Mesta Zvolen a iných verejných inštitúcií pôsobiacich v meste Zvolen a okolí, členovia 
mimovládnych organizácií a vzdelávacích inštitúcií.  

Informácie o priebehu konferencie: po úvodnom bloku (cca 30 min.) s krátkymi príhovormi 
organizátorov a pozvaných hostí budú nasledovať prezentácie detí a mladých ľudí. Predpokladáme 5 – 
6 prezentácií po cca 10 - 15 min., po ktorých bude nasledovať diskusia a záver. K dispozícii bude malé 
občerstvenie (nealko, chlebíčky, ovocie). Na konferenciu pozývame aj redaktorov miestnych 
a regionálnych médií, ktorí možno budú mať záujem o individuálne interview s prezentujúcimi deťmi 
a mladými ľuďmi (oslovia ich individuálne po skončení konferencie). Prezentujúci dostanú malé balíčky 
informačných materiálov, ako odmenu pre svoju triedu resp. pre seba.  

Pokyny na prípravu prezentácií: výber konkrétnej témy a prípravu prezentácie by mali v ideálnom 
prípade robiť deti/mladí ľudia v skupine, v ktorej sa aktivity robili. Ak to nie je možné, odporúčame 
vytvorenie novej skupinky osobitne pre tento účel. Pomoc dospelého je možná, väčšinu práce by však 
mali robiť priamo prezentujúci. Prosíme, nezadávajte vytvorenie prezentácie na konferenciu ako 
domácu úlohu :-) Prezentácia by mala trvať 10 – 15 min., odporúčané sú vizuálne zaujímavé 
prezentácie s fotografiami, ukážkami aktivít. K dispozícii bude dataprojektor, notebook a malé 
reproduktory, ďalej stôl na informačné materiály (na ukážku aj na príp. rozdávanie účastníkom). 
V prípade, ak plánujete použiť netradičnú formu prezentácie, prosím kontaktujte organizátorov.  

Prosíme o oznámenie presných názvov príspevkov, a tiež mien prezentujúcich – najneskôr do 23.5. 
2016 na adresu slatinka@changenet.sk  

Kontakt na organizátorov: Jana Pavlíková, 0902 205 535 

 

Konferencia je súčasťou projektu „Mestská sieť pre mladých“, ktorý je podporený z Fondu Hodina deťom.  
Za podporu pri realizácii projektu a konferencie ďakujeme nasledovným partnerom:  

mailto:slatinka@changenet.sk

