
 
TABULKA PROGRAM AKTIVIT 

 

 

Poznámka Národní agentury - Předpokládáme, že plánované aktivity ve výše uvedené tabulce se mohou změnit v závislosti na okolnostech.  
 

Program aktivit  

Číslo aktivity: A1  

Zúčastněné 
organizace  

 RADKA o. s. Kadaň/Česká republika 
CVČ Stará Lubovňa / Slovensko 

Místo konání 
(město, stát) 

Stará Lubovňa / Slovensko 

 
Doba trvání 
aktivit 

Datum začátku aktivit (bez dopravy) 1. cyklus – září 2015 (pondělí) / 2. cyklus – březen 2016 (pondělí) 

Datum konce aktivit (bez dopravy) 1. cyklus – září 2015 (pátek) / 2. cyklus – duben 2016 (pátek) 

Délka aktivity bez dnů potřebných na dopravu 5 

Dny potřebné na dopravu 2 

Den  Co budeme dělat - 
název hry, název 

činnosti/aktivity) (Aktivita) 

Proč to budeme dělat - čeho chci 
dosáhnout (Cíl/e aktivity)  

 

 Jak to budeme dělat - popis metod a technik 
 

 Jak chceme změřit, zda bylo dosaženo cíle 
aktivity (indikátory) 

 

1  Prohlídka prostor 
provozovny CVČ, 
seznámení týmů.  
Teoretické představení 
všech aktivit obou 
partnerů. 

Seznámení s osobami partnera, 
vzájemné představení osobní i 
pracovní pro lepší navázání vztahů. 
Získání povědomí o aktivitách a 
provozních možnostech na obou 
stranách. 
(Každého cyklu aktivity/ návštěvy se 
bude účastnit jiný tým.) 

Po klasickém představení využijeme formy 
seznamovacích her apod.. 
Proběhne mediální prezentace aktivit 
žadatele. 
S koordinátorem si projdeme prostory 
s výkladem a popisem zde realizovaných 
aktivit partnera. 
Bude prostor pro konzultace, diskuzi, 
srovnávání, sdílení. 

Všichni účastníci se budou znát jménem a 
Češi budou mít přehled o aktivitách CVČ. 
 
Z každého dne bude sepsána informační 
zpráva, kde bude uveden přehled našeho 
programu, popis realizovaných akcí, 
inovativní prvky, postřehy a praktiky, které 
lze využít v denní praxi (budou se podílet 
všichni účastníci – rozdělení témat). 

2. – 4.  Dopolední vzdělávání 
pracovníků na vybraná 
témata. 
Odpolední praktická 
ukázka vybraných aktivit 
s dětmi a mládeží. 

Zvyšování dovedností účastníků – 
pracovníků. 
 
Inspirace k přenosu dobré praxe do 
vlastních služeb. 

Přímé zapojení účastníků do praktické 
ukázky aktivit neformálního vzdělávání pod 
vedením lektora (pohybové, tvořivé, 
vzdělávací aktivity apod.). 
Přímé zapojení rozdělených pracovníků do 
aktivit s dětmi (stínování, asistence). 

3 realizované semináře – docházka, 
fotodokumentace, kompetence do youth 
pasu apod. 
 
3 absolvované aktivity – rozpis pracovníků, 
fotodokumentace, kompetence do youth 
pasu apod. 

3.  Podvečerní setkání 
s širším týmem (CVČ) 

Prohloubení osobních vztahů, šíření 
informací, konzultace a diskuze 
k absolvovaným aktivitám  

Př. formou kulatého stolu s využitím př. 
metody LSS (Leader ship support) budeme 
sdílet naše zkušenosti.  
Využijeme také neformální aktivity - společné 
tvoření , sportování. 

1 absolvovaná akce / počet účastníků – 
fotodokumentace, zápis 

5 Závěrečné zhodnocení Poděkování a zpětná vazba 
především pro slovenského 
partnera. Vyjasnění přínosu v týmu 
žadatele s cílem ucelené zprávy. 

Obdobnou formou př. kulatého stolu 
s metodou LSS. 
Využijeme alternativní formy děkování - př. 
děkovný strom apod. 

1 absolvovaná akce / počet účastníků – 
fotodokumentace, zápis 
 
Veřejná informační zpráva. 

Program aktivit  



 
TABULKA PROGRAM AKTIVIT 

 
Poznámka Národní agentury - Předpokládáme, že plánované aktivity ve výše uvedené tabulce se mohou změnit v závislosti na okolnostech.  

Číslo aktivity: A2  

Zúčastněné 
organizace  

 RADKA o. s. Kadaň/Česká republika 
CVČ Stará Lubovňa / Slovensko 

Místo konání 
(město, stát) 

Kadaň / Česká Republika 

 
Doba trvání 
aktivit 

Datum začátku aktivit (bez dopravy) 1. cyklus – listopad 2015 (pondělí) / 2. cyklus – květen 2016 (pondělí) 

Datum konce aktivit (bez dopravy) 1. cyklus – prosinec 2015 (pátek) / 2. cyklus – červen 2016 (pátek) 

Délka aktivity bez dnů potřebných na dopravu 5 

Dny potřebné na dopravu 2 

Den  Co budeme dělat - 
název hry, název 

činnosti/aktivity) (Aktivita) 

Proč to budeme dělat - čeho chci 
dosáhnout (Cíl/e aktivity)  

 

 Jak to budeme dělat - popis metod a technik 
 

 Jak chceme změřit, zda bylo dosaženo cíle 
aktivity (indikátory) 

 

1  Prohlídka prostor 
provozoven RADKA, ev. 
seznámení nových osob.  
 
Teoretické představení 
všech nových 
(inspiračních) aktivit  
obou partnerů. 

Upřesnění teoretického povědomí 
slovenského partnera o aktivitách a 
provozních možnostech žadatele. 
Případné doseznámení s novými 
osobami partnerů. 
(Každého cyklu aktivity/ návštěvy se 
bude účastnit jiný tým.) 
 

Český koordinátor (ev. další účastníci) 
provede partnera všemi prostory s výkladem 
a popisem zde realizovaných aktivit žadatele. 
 
Proběhne mediální prezentace nových aktivit 
slovenského partnera. 
 
Bude prostor pro konzultace, diskuzi, 
srovnávání, sdílení. 

Partner si vyjasní představu o aktivitách 
RADKA – věcné konzultace. 
 
Žadatel se seznámí s novými službami 
partnera a ukáže své nové aktivity (př. i 
inspirované předchozí pracovní cestou). 
 
Z každého dne partner sepíše informační 
zprávu s přehledem programu, popisem 
realizovaných akcí. Vypíše inovativní prvky a 
možný přenos dobré praxe. 
(podílejí se všichni jeho účastníci dle témat). 

2. – 4.  Dopolední vzdělávání 
pracovníků na vybraná 
témata. 
Odpolední praktická 
ukázka vybraných aktivit 
s dětmi a mládeží. 

Zvyšování dovedností účastníků – 
pracovníků. 
 
Inspirace k přenosu dobré praxe do 
vlastních služeb. 

Přímé zapojení účastníků do praktické 
ukázky aktivit neformálního vzdělávání pod 
vedením lektora (pohybové, tvořivé, 
vzdělávací aktivity apod.). 
 
Přímé zapojení rozdělených pracovníků do 
aktivit s dětmi (stínování, asistence). 

3 realizované semináře – docházka, 
fotodokumentace, kompetence do youth 
pasu apod. 
 
3 absolvované aktivity – rozpis pracovníků, 
fotodokumentace, kompetence do youth 
pasu apod. 

3.  Podvečerní setkání 
s širším týmem (RADKA) 

Prohloubení osobních vztahů, šíření 
informací, konzultace a diskuze 
k absolvovaným aktivitám  

Př. formou kulatého stolu s využitím př. 
metody LSS (Leader ship support) budeme 
sdílet naše zkušenosti.  
Využijeme také neformální aktivity - společné 
tvoření , sportování. 

1 absolvovaná akce / počet účastníků – 
fotodokumentace, zápis 

5 Závěrečné zhodnocení Poděkování a zpětná vazba 
především pro žadatele. 
 Vyjasnění přínosu v týmu partnera 
s cílem ucelené zprávy. 

Obdobnou formou př. kulatého stolu 
s metodou LSS. 
Využijeme alternativní formy děkování - př. 
děkovný strom apod. 

1 absolvovaná akce / počet účastníků – 
fotodokumentace, zápis 
 
Veřejná informační zpráva. 


