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Partneri Envirofilmu

V posledných rokoch sa do povedomia mladých 
ľudí dostali programy Mládež v akcii a KomPrax, kto-
ré zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 
príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. 

Mládež v akcii
Európska komisia, Európsky parlament  a členské 

štáty Európskej únie zriadili program Mládež v akcii, 
ktorý podporuje neformálne učenie mladých ľudí od 
13 – 30 rokov. Je zameraný predovšetkým na podporu 
aktívneho občianstva, vzájomného porozumenia mla-
dých ľudí či rozvinutie solidarity a tolerancie.  Počas 
šiestich rokov trvania tohto programu bolo podporených 
viacero projektov na ochranu životného prostredia.

Za zmienku stojí  mládežnícka iniciatíva BIKE LAB 
– študenti študentom. Aktivizovať mladých ľudí vo vy-
užití bicyklovania na pohon cyklokina, nájsť súvislosti 
medzi bicyklovaním a dobrovoľníctvom, ukázať ľuďom 
reálnu spotrebu energie pri premietaní filmov a imple-
mentovať jej environmentálny spôsob výroby do praxe 
boli ciele tohto projektu.

Občianske združenie Hronek predložilo v minulom 
roku projekt Šanca pre Tekov – prišli sme, videli sme, 
zlepšili sme. Hlavným cieľom tejto iniciatívy bolo znížiť 
množstvo vyprodukovaného odpadu, zvýšiť množstvo 
vyseparovaného odpadu a druhotného využitia odpadu 

Programy Iuventy pomáhajú mládeži aj životnému prostrediu

Mediálna spolupráca:

Súťažný film Envirofilmu 2013

Medveď – pán karpatských lesov Medveď – pán karpatských lesov (Poľsko)

Pozorný návštevník Envirofilmu sa iste pamätá na dva dokumenty Krystiana 
Matyseka, ktoré tu súťažili aj získavali ceny. Aj tentoraz siahol tento poľský reži-
sér po téme, ktorú s talentom sebe vlastným dramatizuje a posúva do dobrodruž-
ných kontúr – veď napokon ozajstný vládca karpatských lesov – medveď si to 
aj zaslúži. Vysoká škola filmárčiny aj oduševnený pohľad na prírodu – to sú dva 
najväčšie klady Matysekových filmov.

v obci Nový Tekov. Výsledkom projektu bolo, okrem 
iného, vytvorenie komunitného kompostoviska, vý-
sadba alejí, kríkov a stromov. 

Autori projektu OZ Activity plus  ukázali mladým ľu-
ďom nový pohľad na živú a neživú prírodu. Spoločne 
vybudovali nový náučný chodník v Slanských vr-
choch a podnietili mladých ľudí zmysluplnejšie tráviť 
voľný čas. 

Za zmienku isto stojí mládežnícka výmena, organizo-
vaná Kultúrnym centrom Aktivity, ktorú inicioval dobro-
voľník z Brazílie, ktorý pôsobil rok v Trenčíne. Súčasťou 
tohto projektu bolo aj čistenie lesoparku Brezina od 
odpadkov. Okrem tejto akcie počas Európskej dobro-
voľníckej služby učil deti v materských a základných 
školách vyrábať z PET-fliaš hrkálky, používané počas 
brazílskeho karnevalu. 

KomPrax
Od roku 2011 sa realizuje národný projekt 

KomPrax – Kompetencie pre prax, spolufinancovaný 
zo zdrojov EÚ, zameraný na podporu kvality práce 
s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdeláva-
nia. Snaží sa zlepšiť kompetencie mladých ľudí, ktoré 
nenadobudnú počas školskej dochádzky. Ide najmä o 
zručnosti, s ktorými sa vo svojej práci stretáva každý 
z nás – tímová spolupráca, prezentačné zručnosti, ko-
munikácia, projektové myslenie, finančná gramotnosť 

a mnohé ďalšie. Mladí 
ľudia vo veku 15 až 17 
rokov sa môžu zapojiť 
do troch víkendových 
školení, počas ktorých si 
zdokonalia nielen rôzne 
schopnosti, ale zároveň 
si každý z nich pripraví 
malý projekt, na ktorom 
si precvičí svoje kompe-
tencie pre prax. Súčasťou 
projektu je aj finančný 
príspevok vo výške 200 
eur na jeho realizáciu. Aj 

v tomto programe nájdeme projekty zamerané na ži-
votné prostredie. 

Dobrým príkladom je renovácia areálu kyselky 
Slatina v Hornej Súči. Do projektu sa zapojili mladí 
ľudia, ktorí využívajú a navštevujú toto miesto. Areál 
vyčistili, upravili, nainštalovali informačnú tabuľu 
o rozbore vody z prameňa, histórii kyselky či turistic-
kých trasách. 

Zaujímavý projekt nájdeme aj v Novákoch. Mladým 
ľuďom prekážalo, že okolie sídliska nie je zalesnené. 
Výsadbou stromčekov vytvorili zelenú zónu, ktorou po-
núkli obyvateľom viac príležitostí na využitie voľného 
času vonku. 

Aj na základe spomenutých príkladov vidno, že mla-
dým ľuďom na Slovensku záleží na ochrane životného 
prostredia. Sme radi, že k napĺňaniu ich plánov môže 
pomôcť aj IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 
prostredníctvom svojich programov a aktivít. 

Ing. Darina Diošiová

Neformálne vzdelávanie podporuje rozvoj mládeže
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