Podmienky a proces výberu účastníkov
A.

Zverejnenie projektu
Naše ponuky je vždy možné nájsť na našom webe alebo na Facebook skupine Youth
Projects Slovakia

. Pri každom projekte je vždy vypísaný požadovaný profil účastníkov,
ktorý udáva prvé základné predpoklady a podmienky pre prihlásenie sa. Je potrebné vnímať
aj rozdiely medzi požiadavkami pre mládežnícke výmeny a pre školenia.
Mládežnícke výmeny:
 angličtina na komunikačnej úrovni,
 vekové obmedzenie – podľa zadania od
organizátora, líder bez vekového obmedzenia,
 líder skupiny musí mať skúsenosť s prácou s
mládežou & mládežníckymi projektmi1,
 účastník musí mať vzťah k téme projektu2,
 nutnosť zúčastniť sa na celom trvaní projektu3,
 aktívna príprava pred projektom
(v spolupráci s vysielajúcou organizáciou).4

Školenia:
 angličtina na komunikačnej úrovni,
 vekové obmedzenie – väčšinou 18+,
 účastník musí mať skúsenosť s prácou
s mládežou & Erasmus+ 5,
 účastník musí mať vzťah k téme školenia
a priestor pre možný follow up po školení6,
 nutnosť zúčastniť sa na celom trvaní,
 aktívna príprava pre školením
(v spolupráci s vysielajúcou organizáciou).

líder skupiny musí mať skúsenosť s prácou s mládežou & mládežníckymi

projektmi – lídri skupín sú často
zapájaní do chodu projektu, či už pomáhajú s facilitovaním, vedú nejaké hry, alebo riešia organizačné veci na
leaders’ meetings a práve preto vyžadujeme, aby tento človek už mal nejaké skúsenosti
2
účastník musí mať vzťah k téme projektu – vždy prízvukujeme, že projekty nie sú zájazdy, dovolenky ani
výlety, preto v prihláškach prihliadame na to, aby reflektovali reálny záujem o tému projektu, o možnosti
kontribúcie účastníka voči téme a jeho skúsenostiach s danou témou
3 
nutnosť zúčastniť sa na celom trvaní projektu – pravidlá Erasmus+ umožňujú preplatiť cestovné náklady (v
rámci vopred stanoveného limitu) len ak sa účastník zúčastní 100% projektových aktivít
4 
aktívna príprava pred projektom (v spolupráci s vysielajúcou

organizáciou) – pozostáva z priradenia
kontaktnej osoby zo STEP, ktorá najskôr formou úvodného info emailu oboznámi skupinu vybratých
účastníkov o potrebnej príprave. Väčšinou ide o prípravu nejakých prezentácií ohľadom témy projektu,
prípravy energizerov, kultúrneho večera, ale aj plánovanie cesty a pod.
5 
účastník musí mať skúsenosť s prácou

s mládežou & Erasmus+ – školenia sú orientované špecificky na
pracovníkov s mládežou, resp. na budúcich pracovníkov s mládežou alebo mladých, ktorí sa vo svojom
voľnom čase venujú mládeži, taktiež sú orientované na zvyšovanie ich kompetencií v tomto poli, a preto na
školenia vyberáme ľudí s týmto profilom
6 
účastník musí mať vzťah k téme školenia a priestor pre možný follow up po školení – rozdiel oproti
výmene je ten, že účastník musí mať aj priestor na to, aby to, čo sa naučil na projekte, vedel šíriť ďalej aj
prostredníctvom svojej činnosti, resp. činnosti svojej organizácie, združenia, spolku. Tu hľadáme skôr
profesionálov a takých, ktorí na projekt chcú ísť nie preto, že je to exotika, Turecko či Portugalsko, ale preto,
že téma projektu, resp. jeho aktivity môžu byť pre nich prínosom v tom, čo v rámci svojej komunity pre
mládež robia
1 

B.

Hodnotenie prihlášok
Po uplynutí deadline prechádzame k hodnoteniu prihlášok a výberu účastníkov. Je dôležité
spomenúť, že prihlášky odoslané po deadline automaticky vyraďujeme z výberového
procesu.
Hodnotíme 3 základné veci – úroveň anglického jazyka, motiváciu a vzťah k téme. Taktiež
prihliadame na podmienky spomenuté v bode A. To však nie je všetko. Zostavenie
projektovej skupiny znamená taktiež vytvoriť komplexnú skupinu ekvivalentne prezentujúcu
obe pohlavia, skúsených aj neskúsených, rôzne vekové skupiny (v rámci vekového
obmedzenia), rôzne pozadie (background) atď.
Ako to teda vyzerá v praxi? Predstavme si, že máme mládežnícku výmenu, kde potrebujeme vybrať 5
účastníkov a lídra. Prihlásilo sa 30 ľudí – 20 dievčat a 10 chalanov. Najskôr si prejdeme prihlášky a
ku každej napíšeme posudok (najmä čo sa týka angličtiny, motivácie a vzťahu k téme). Ako prvé
vyberieme lídra skupiny a dajme tomu, že v našom prípade to bude chalan. Tým pádom sa budeme
zo zvyšných 9 snažiť vybrať ešte ďalších 2, pričom dodržujeme rovnosť pohlaví a vybraní dvaja majú
prezentovať rôzne vekové skupiny a rôzny background (napríklad maturant a vysokoškolský
študent). Tak isto sa budeme snažiť vybrať zvyšné 3 dievčatá. Tuto môžete sledovať, že konkurencia
u dievčat bude silnejšia (kvôli vyššiemu počtu prihlášok) ako u chalanov. Samozrejme, pokiaľ by u
chalanov nebol dostatočný počet vhodných účastníkov, vybrali by sme viac dievčat, no vždy sa
snažíme o rovnaký počet pohlaví, pretože takto je to dané aj programom Erasmus+. Vždy si určíme
aj náhradníkov a to pre prípad, ak by nejaký vybraný účastník zrušil účasť.

Následne rozošleme výsledky o vybratí/nevybratí a čakáme na reakcie. Občas sa stane, že
nejaký vybratý účastník sa nemôže zúčastniť a v tom prípade oslovujeme z nevybratých
účastníkov tých, ktorí boli vopred určení ako náhradníci.

C. Odporúčania






Pred podaním prihlášky si pozorne prečítaj infopack, ciele projektu a podmienky.
Neposielaj nám prihlášky typu “copy paste” :) Každý projekt je jedinečný, má inú tému,
iné aktivity a pokiaľ vidíme, že v Tvojich prihláškach je stále ten istý vzťah k téme (áno,
stáva sa to a veľmi často), pričom témy sú stále iné, tak nám to jasne signalizuje, že
infopacky nečítaš, a teda Tvoje záujmy nie sú veľmi v súlade s tým, čo od účastníkov
očakávame.
Keď si bol/a na viacerých projektoch, tak je to super, no neznamená to, že to zachráni
prihlášku, ktorá nespĺňa kritériá.
Je v poriadku, ak časťou Tvojej motivácie je spoznanie krajiny, v ktorej sa projekt koná,
no pokiaľ je to jediný dôvod, tak prihlášku vyraďujeme. Opakujeme, projekt nie je výlet,
zájazd ani dovolenka :)

