
prihlás sa do akčnej skupiny: 
praktického polročného programu 
pre mladých vo veku 15-21 rokov, 
ktorý sa v tomto roku otvára pre regióny 

Záhorie 

Kopanice
a

PRIHLASOVANIE 
OTVORENÉ 

6.12.

DO 

ZAUJÍMA ŤA KLIMATICKÁ SITUÁCIA 
A MOŽNOSŤ ANGAŽOVAŤ SA VO SVOJEJ KOMUNITE?
CHCEŠ MOTIVOVAŤ ĽUDÍ VO SVOJOM OKOLÍ 
K REŠPEKTU K PRÍRODE I K SEBE NAVZÁJOM?
MÁŠ NÁPAD, ALE CHÝBA TI TÍM ALEBO 
KNOW-HOW K JEHO USKUTOČNENIU?

Inštitút
cirkulárnej
ekonomiky



5 workshopov na témy:

udržateľnosť ako rozhodnutie & time management
ekologická stopa módneho a potravinového priemyslu
fundraising & propagácia: ako premeniť svoj nápad na zrealizovateľný projekt
„miesta preč“: všetko, čo (ne)chceš  vedieť o odpade
psychohygiena & férové vedenie skupiny

zaži:

stretnutia a diskusie 

s inšpiratívnymi ľuďmi z neziskového sektoru, dobrovoľníckych, komunitných 
či environmentálnych organizácií ale aj s podnikateľmi, umelcami 
a ďalšími, ktorých sám navrhneš

zrealizuj svoj vlastný projekt vedúci k pozitívnej zmene v tvojom okolí
zníž svoju ekologickú stopu
pomáhaj ako dobrovoľník

získaj:

zdieľaj:

vyber si z možností realizovania sa:

praktické zručnosti v oblasti projektovej stratégie (stanovenie 
projektového zámeru, cieľov, časového harmonogramu a rozpočtu, propagácia, 
fundraising,...) a znižovania ekologickej stopy jednotlivcov
sieť ľudí, na ktorých sa budeš môcť obrátiť aj po skončení programu
osobné konzultácie svojich plánov
certifikát absolventa programu

 a najmä motivuj svoje okolie!

svoje otázky, myšlienky, nápady a sny 
s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi

(podrobnejšie info na posledných dvoch stranách ;)



Jazzová a world music speváčka, absolventka Sokratovho inštitútu 
a študentka sociálnej antropológie a hudby na SOAS University 

of London. Má za sebou niekoľkoročnú spoluprácu s Idou Kela-
rovou a Českou filharmóniou, vďaka ktorej si vytvorila 
silný vzťah k rómskej kultúre, z ktorej hudobne čerpá. 
Venuje sa komunitným, umeleckým a vzdelávacím projektom. 
Pôsobila v mnohých hudobných telesách (FS Gymnik, La3no 

Cubano, All4Gospel – Madrid, London Bulgarian Choir). Zalo-
žila kapely O Gadže Bašaven a Velvet Case. V rámci štúdia 

na Sokratovom inštitúte realizovala divadelno-sociálny projekt 
Dramatický medzipriestor, ktorý neskôr vyústil do založenia 
Čalado medzipriestor o.z. 

Júlia KOZÁKOVÁ

NÁŠ TÍM:
S KÝM SA STRETNEŠ?

Absolventka fyzického divadla na JAMU v Brne. Momentálne študuje 
v Prahe na Divadelní fakultě AMU. Zároveň je študentkou 

Sokratovho inštitútu. Po štúdiách sa chce vrátiť na 
Slovensko, s manželom si opravujú domček v Strážach nad 
Myjavou. Spoluzakladala Čalado medzipriestor, ózetko, 
ktoré sa venuje komunitným, environmentálnym, vzdelávacím 
a umeleckým projektom, pričom tieto odvetvia v jednotli-
vých projektoch rôzne prepája. Hrá v divadelných i pohybo-

vých projektoch, venuje sa umeleckým i neumeleckým 
site-specific a community-specific projektom. Spoluvytvára pro-

jekt LOCAL WARMING, ktorý prináša na základné a stredné školy in-
teraktívnu divadelnú eko-komédiu a následnú diskusiu s tvorcami. 
Verí v lokálnosť a udržateľnosť.

Tereza MITRO STACHOVÁ



Vyštudoval všeobecný a marketingový manažment na FM UK a hudobno-
dramatické umenie na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. 

Od roku 2015 pracuje ako redaktor v anglickej redakcii Radio 
Slovakia International, ktoré patrí pod RTVS. Má skúse-
nosti so standupom, vystupoval v programe Pančlajn a od 
roku 2020 vystupuje v programe Silné reči open mic. Ako 
spoluautor a herec sa podieľa na tvorbe skečových videí 
na youtube kanáli Zrebný&Frlajs, mockumentary reportáží 
s názvom Konečne Kritická Televízia na platforme 

mall.tv. Aktívne sa zaujíma o udržateľný životný štýl a spolu-
vytvára projekt LOCAL WARMING. 

Mojmír PROCHÁZKA

Vyštudoval lektorstvo francúzskeho jazyka na MU a fyzické divadlo na 
JAMU (obe v Brne) a aktuálne završuje magisterské štúdiá herectva 

alternatívneho a bábkového divadla na DAMU v Prahe. Bol dlho-
ročným lektorom kontaktnej improvizácie vo Francúzsku 
i v Českej republike, kde založil Laboratoř kontaktní 
improvizace. Založil skupinu divadelnej improvizácie 
Preshow Energy, ktorú tri roky viedol a vystupoval s ňou. 
V posledných rokoch sa začal aktívne venovať využitiu dra-
matického umenia ako sociálno-terapeutického prostriedku. 

Pracuje s marginalizovanými skupinami: vedie divadelné worksho-
py za účelom prepájania rómskych a nerómskych komunít i pobyty pre 

deti z detských domovov v rámci z.ú. Letní dům. Pochádza z Prešova, 
no usídľuje sa v Šaštíne-Strážach.

Juraj MITRO



NAŠI PARTNERI:

Inštitút realizovaný Centrom environmentálnej a etickej 
výchovy Živica. Vzdeláva, prepája a inšpiruje aktívnych ľudí. 

Organizuje ročný praktický vzdelávací program pre študentov 
a absolventov vysokých škôl rôznych odborov. Študentov 
a absolventov sieťuje a vedie k sociálnemu líderstvu, 
aby sa stali vzorom a hybnou silou pre zmeny na Slovensku. 
Pre širokú verejnosť vydáva vzdelávacie publikácie, videá 

a organizuje verejné prednášky, diskusie a festival 
Showcrates.

SOKRATOV INŠTITÚT

INCIEN - pre svet, kde je odpad zdrojom. Jeho členky pomáhajú firmám, 
samosprávam a ľuďom tvoriť menej odpadu. A ten, ktorý vytvoria, 

im pomôžu premeniť na surovinu a zdroj. Navrhujú a zavádzajú 
zmeny, ktoré môžeme robiť od dnes. Ako odborníčky pomáhajú 
meniť hospodárstvo tak, aby už nefungovalo na úkor životného 
prostredia a klímy. Spájajú a vzdelávajú všetkých, ktorí 

chcú zanechať svet v lepšom stave, v akom ho našli.

INŠTITÚT CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY

https://www.sokratovinstitut.sk/
https://zivica.sk/

https://www.incien.sk/
https://miestaprec.sk/

Inštitút
cirkulárnej
ekonomiky



Pochádza z Bratislavy, aktuálne žije a pracuje v Prahe. Štúdium odboru 
Management v kultúre na Masarykovej univerzite v Brne ukončila v tomto 

roku. V Prahe už viac ako rok pracuje v organizácii Charita 
Česká republika na oddelení komunikácie a fundraisingu. 
Je zodpovedná za správu sociálnych sietí ako Facebook, 
Twitter alebo Linked-In, spolupracuje na tvorbe a propagácii 
fundraisingových kampaní a podieľa sa na vytváraní a udržia-
vaní vzťahov s novými aj súčasnými darcami organizácie. 

Okrem neziskového sektoru sa zaujíma o oblasť umenia 
a kultúry – počas štúdia pracovala a stážovala 

v niekoľkých múzeách a vo filharmónii. 

Kristína KAČÁNIOVÁ: 
Charita Česká republika

https://www.charita.cz/

Venujú sa envirovýchove, výrobe zero waste produktov 
a mentoringu. Ich pilotný projekt Bez obalu!, ktorý zakladajúca 

členka Žofka realizovala v rámci Sokratovho inštitútu, sa 
venoval znižovaniu odpadu v 8-mich bratislavských domácnos-
tiach. Cieľom projektu bolo ukázať, že odpad sa dá znížiť 
veľmi jednoduchým spôsobom bez obmedzovania sa a zároveň 
podčiarknuť našu osobnú zodpovednosť za prostredie, 
v ktorom žijeme. Snaha znižovať odpad v domácnosti 

je skvelá, ale tam náš záujem o zlepšenie 
stavu planéty nemusí končiť.

 
OZ PESTREC

https://ozpestrec.sk/



Dlhoročná nadšenkyňa, podporovateľka a dizajnérka pomalej módy. 
Od januára 2018 je koordinátorka Fashion Revolution pre Slo-

vensko. Fashion Revolution je celosvetové hnutie za transpa-
rentnosť, udržateľnosť a etickosť v módnom priemysle. Jeho 
cieľom je spoločne a radikálne zmeniť spôsob, akým je naše 
oblečenie vyrábané, predávané a z akých zdrojov vzniká. Pýta 
sa #whomadeyourclothes. Martina je dizajnérkou vo vlastnej 
slow fashion značke Bartinki. Tvorí z textilného odpadu 

s prihliadaním na etickosť výroby. Je vydatá a žije 
v Bielych Karpatoch.

Martina MAREKOVÁ KUIPERS: 
Fashion Revolution

https://bartinki.com/pages/o-nas
https://www.fashionrevolution.org/europe/slovakia-2/

https://www.iambitious.sk/
https://growni.sk/ 

Zakladateľka online rozvojovej platformy GROWNi.sk a vzdelávacej 
organizácie I AMbitious, ktorej súčasťou je aj dvojmesačný 
online program či ročný program pre ambicióznych stredoškolá-
kov, ktorí chcú byť súčasťou zmeny Slovenska k lepšiemu 
a prepojiť sa s inšpiratívnymi profesionálmi. Prejdú rôzny-
mi sebarozvojovými aktivitami, dostanú vlastného mentora, 
zistia, čo chcú robiť do budúcna, zapoja sa do dobrovoľníc-

kych aktivít, riešia projekt v praxi v spolupráci s mestom, 
učia sa ako pracovať v tíme a ako byť lídrom, taktiež sa 

zapoja do projektu vo firme.  

Terézia Dominika LUKÁČOVÁ:
I AMbitious



NAŠI AMBASÁDORI:

Je rodákom zo Senice, vyštudoval SPU v Nitre, odbor Verejná správa - 
Regionálny rozvoj. Niekoľko rokov dozadu začal pomáhať ako dobro-

voľník. Časom sa z dobrovoľníctva stala práca a teraz poduja-
tia už len pripravuje: veľké mestské podujatia, workshopy, 
semináre, alebo len stretká pri zbieraní odpadkov. Ako pra-
covník na mestskom úrade má úzky kontakt s vedením mesta 
a jeho organizáciami. A ako predseda občianskeho združenia 
Senica 2.0 zase veľký dosah na mladých dobrovoľníkov 

v meste a okolí. Tých sa snaží zapájať do prípravy a organizá-
cie podujatí. A na oplátku je im k dispozícii, ak potrebujú 

radu, alebo s niečím pomôcť.

https://senica20.sk/

Marek ŠTÍTNY (Senica)

Pochádza z Moravského Lieskového. Vyštudoval učiteľstvo odborných tech-
nických predmetov na Trnavskej univerzite. Aktuálne učí stredoško-

lákov na SOŠ Stará Turá. Koncertovaním s world music kape-
lou Rainbow Eminencies sa dopracoval k foteniu, točeniu, 
práci so svetlom, zvučeniu koncertov a konferencií. Zaujíma 
sa o napredovanie s ľuďmi, ktorým záleží na mládeži, ich 
budúcnosti, vzdelaniu a uvedomeniu si podstaty udržania dob-

rých medziľudských vzťahov a zachovania ekonomického chodu 
v našej krajine, teda podporovaniu slovenských firiem 

a patentov.

Braňo HARGAŠ (Myjavské kopanice)

 www.sosst.sk
 www.tuhar.eu



Dobrovoľnícka enviro-skupina pôsobiaca v Malackách 
a okolí. Realizuje projekty, ktoré riešia aktuálne problémy 
súvisiace so znečistením životného prostredia, biodiverzi-
tou, klimatickou krízou a poľnohospodárstvom. Medzi ich 
aktivity patria účasti na mestských podujatiach, tvorba 
workshopov pre deti a mládež, čistenie lesov s verejnosťou 
či vysádzanie stromov. V súčasnosti aktívne spolupracujú 
s mestskými inštitúciami a sú členmi vznikajúcej klimatickej 

skupiny Malaciek. Veria, že aj malé zmeny môžu mať veľký dopad.

MALACKÍ ZBERAČI (Malacky)

https://www.facebook.com/MalackiZberaci/

Rodák z Holíča, aktuálne študent práva na Univerzite 
Komenského a taktiež predseda O.Z. Gympel pomáha. V prie-

behu roka sa venuje organizácii rôznych projektov a akti-
vít, ktoré spájajú skalický región a šíria v ňom solidari-
tu. Veľmi sa zaujíma o ľudské práva a osvetu v spoločnosti. 
Baví ho spolupracovať na realizácii dobrých myšlienok 

a osobne relaxuje pri hre na klavír alebo hraní 
basketbalu. 

Daniel RICHTER (Skalica)

https://www.facebook.com/gympelpomaha



 Vytvoríme skupinu približne 15-tich členov, ktorá od januára do mája 
2021 zažije každý mesiac (počas víkendových dní) jeden intenzívny workshop 
a/alebo inšpiratívne stretnutie. Ak budeš mať záujem, dohodneme si s Tebou aj 
individuálne konzultácie.

AKO TO BUDE PREBIEHAŤ?

 Do praktického vzdelávacieho programu POĎNATO:LAB sa môže 
prihlásiť ktokoľvek vo veku 15-21 rokov, študujúci a/alebo žijúci 
v okresoch Malacky, Senica, Skalica alebo v regióne Myjavských kopaníc.
 Ak niektorú z týchto podmienok nespĺňaš, ale ale aj tak by si sa rád 
prihlásil, napíš nám na caladomedzipriestor@gmail.com a môže sa stať, 
že Ti prihlášku aj tak povolíme.

Píš na caladomedzipriestor@gmail.com. 
Veľmi radi o Tebe budeme počuť a čokoľvek Ti ujasníme.

znížiš svoju uhlíkovú stopu osvojením si niekoľkých jednoduchých životných 
návykov a motivuješ aj niekoho ďalšieho
ako dobrovoľník pomôžeš verejnoprospešnej (sociálnej/komunitnej/environmen-
tálnej,...) organizácii 
zrealizuješ vlastný drobný projekt vedúci k pozitívnej zmene v Tvojom 
okolí (na škole, v ZUŠke, na sídlisku, v domácnosti,...)

Účasť v programe je bezplatná a podmienená splnením aspoň jednej 
z nasledovných troch výziev (s našou pomocou a mentoringom):

AKÉ SÚ PODMIENKY?

Pri prihlasovaní nemusíš ešte vedieť, ktorú z nich si vyberieš, 
bližšie to preberieme na prvom stretnutí. 

MÁŠ OTÁZKY?

a)

b)

c)

Pandemický vývoj by program nemal ovplyvniť. Sme pripravení stretávať 
sa v online priestore a keď to bude možné, nájdeme fyzický priestor 
v mieste, ktoré bude najviac vyhovovať všetkým účastníkom. Hostí však 
pôjdeme navštíviť aj do ich priestorov.



Ďakujeme 
tešíme sa na Teba!

Vyplň krátky formulár na https://forms.gle/PwapL7P2Pqixky8RA. 
Zaujíma nás najmä Tvoja motivácia a ako premýšľaš.

AKO SA PRIHLÁSIŠ?

za Tvoj čas a odvahu


