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Názov projektu: Mladí lámu ľady 2019 
Finančný donor projektu: Dotácia vo výške 95% nákladov z Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín v roku 2019   
 
Realizátor projektu: TANDEM, n.o., Komárno 
Kontaktná osoba: Péter Urbán, urban.peter@tandemno.sk, 0907 509 619     
 
Partner projektu: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef), Prešov  
Kontaktná osoba: Ľuboš Marcinek, lubos@cenef.sk, 0905 543 509      
 
Zhrnutie projektu: 
 
Hlavným cieľom projektu je prispieť s využitím metód neformálneho vzdelávania k lámaniu bariér, 
stereotypov a predsudkov medzi mladými ľuďmi národnostnej väčšiny a národnostnými menšinami                         
a etnickými skupinami, ako aj medzi menšinami navzájom. Vychádzame z predpokladu, že osobné 
stretnutia, poznávania sa navzájom, spoločné zážitky sú najúčinnejšími metódami na lámanie stereotypov                               
a k posilneniu tolerancie. Preto organizujeme letný kemp národnostných menšín, kde účastníci                                 
z národnostných menšín majú spoločný tábor so slovenskou mládežou. Ide o 3 najväčšie menšiny: 
maďarská, rómska, rusínska a mladých ľudí slovenskej národnosti. Na kempe navzájom spoznajú                    
aj kultúru, tradície a jazyk ostatných menšín.  
V roku 2018 sme projekt realizovali prvýkrát a dostali sme pozitívnu spätnú väzbu nie len od účastníkov, 
ale aj od ich rodičov, ako aj od riaditeľov a pedagógov škôl. 
 
Náš projekt „Mladí lámu ľady“ vychádza z dvoch predpokladov. Prvým je, že predsudky                            
vznikajú z nevedomosti: čo človek nepozná, o tom skôr uverí nepravdivým informáciám.                                  
Preto sa v projekte zameriavame na osobné stretnutia zástupcov mládeže národnostných menšín                          
so zástupcami mládeže väčšiny, aby sa zoznámili naživo, aby sa vytvorili priateľstvá, aby zistili,                            
koľko spoločných vecí majú, ktoré ich spájajú a nie rozdeľujú.  
Účastníkov budeme vyberať z rôznych regiónov (hlavne južné okresy Nitrianskeho a Banskobystrického 
samosprávneho kraja kraj a  okresy Prešovského samosprávneho kraja).  
Druhým predpokladom je, že mladí ľudia dajú na slovo rovesníkov viac, ako na názory dospelých.             
Preto chceme, aby sa stali priekopníkmi a zástancami lámaniu bariér a predsudkov a prenášali svoje 
skúsenosti medzi rovesníkov.                   
 
AKTIVITA: LETNÝ KEMP NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2019 
TERMÍN REALIZÁCIE: 26.08. – 30.08.2019  
(začiatok v pondelok obedom, koniec v piatok obedom)  
MIESTO REALIZÁCIE: rekreačné zariadenie Zelený breh (www.zelenybreh.sk) 
Sigord – Kokošovce (12 km od Prešova)   
 
Obsah zážitkového vzdelávania letného kempu bude venovaný poznávaniu a analýze histórie, kultúry, 
zvykov, tradícií a hodnôt národnostných menšín, ktoré budú účastníci zastupovať. Zmyslom aktivity                     
je vytvoriť priestor pre živý interetnický a intekultúrny dialóg na základe osobných stretnutí,                          
na báze osobných príbehov. Súčasťou programu kempu budú zážitkové aktivity zamerané na spoznávanie 
kultúry, jazyka, histórie  súčasného stavu daných menšín ako aj exkurzie do kultúrnych inštitúcií        
(múzeum, skanzen a pod.)  
Letný kemp bude rozložený do 5 dní. Vlani sme mali kemp na južnom Slovensku (Kravany nad Dunajom – 
medzi Štúrovom a Komárnom), tento rok sa bude realizovať na východe Slovenska (v rekreačnej oblasti 
Sigord pri Prešove).  
Letný kemp bude rozložený do 5 dní (jeden deň bude určený na cestovanie).  
Počas týchto dní bude všetkým účastníkom zabezpečené stravovanie, občerstvenie a ubytovanie.   
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Fotografie z Letného kempu národnostných menšín 2018                                              

27. – 31.08.2018, Kravany nad Dunajom, okres Komárno 

 


