
Mládežnícke konferencie
IDEM DO TOHO 



Čo je to Mládežnícka konferencia?
Mládežnícka konferencia je projekt realizovaný Detskou organizáciou FÉNIX. o.z.

v rámci projektu PODPORA - podporeného z dotácie Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2022 - 2027“, ktoré

administruje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. 
Mládežnícka konferencia slúži na stretnutie aktívnych mladých ľudí – členov

Detskej organizácie FÉNIX. o.z., ktorí sa zapájajú do aktuálneho diania v
spoločnosti. Okrem toho sa zaujímajú o konkrétnu tému Mládežníckej

konferencie, sú komunikatívni a radi sa podelia o svoje názory so svojimi
rovesníkmi. Na Mládežníckej konferenciisa dozvedia veľa nových vecí v danej
oblasti, rozšíria si svoje vedomosti a v neposlednom rade dostanú priestor na

diskusiu. V rámci programu absolvujú besedy so zaujímavými, skúsenými a
inšpiratívnymi ľuďmi. Tých sa budú môcť pýtať nielen na konkrétne otázky z danej

oblasti ale aj na ich príbeh a pracovnú kariéru. 
 



Pre koho je určená
Mládežnícka konferencia?

Projekt je určený pre základné organizácie, ktoré svoju
činnosť vykonávajú prevažne s vekovou kategóriu 

15 - 18 rokov 



Kedy? Ako? Kde?
TERMÍN

Mládežnícku
konferenciu je
potrebné
usporiadať v
termíne od
14.9. do
12.10.2022

ČASOVÝ
ROZSAH

Mládežnícka
konferencia
musí trvať
min. 1 deň (6
hodín) a max.
3 dni (48
hodín)

MIESTO 

Miesto
konania
Mládežníckej
konferencie
si ZO môže
zvoliť sama



Podmienky a priebeh 
Mládežníckej konferencie

Základná organizácia zašle na Ústredie DO FÉNIX 
(fenix@do-fenix.sk) prihlášku (tvorí prílohu propozícií) a rozpočet

Mládežníckej konferencie. 
Mládežnícka konferencia je financovaná v rámci transferu, všetky

faktúry sú vystavené na ZO.
Po schválení prihlášky, témy a rozpočtu (do 24 hodín od zaslania

mailu) môže ZO začať s prípravami podujatia.

mailto:fenix@do-fenix.sk


Čo je v kompetencii základnej
organizácie?

vybrať tému konferencie (z predložených návrhov)
vybrať spôsob realizácie konferencie
vybrať miesto konania konferencie 
vybrať účastníkov a hostí konferencie

Ústredie DO FÉNIX zabezpečí evaluačné dotazníky pre
účastníkov konferencie. 



Témy Mládežníckej konferencie 
"IDEM DO TOHO"

Dobrovoľníctvo

V tomto roku boli ako témy na realizáciu Mládežníckych konferencií
vybrané nasledovné témy:

Zdravie a
zdravý životný

štýl
Participácia

mladých ľudí s
miestnou

samosprávou

Radšej potrební
ako spotrební

Poď medzi 
nás



Dobrovoľníctvo
Nezištná podpora v prospech
iných pre vlastný dobrý pocit,
odpovede na otázky prečo začať
s dobrovoľníckou prácou,
možnosti dobrovoľníctva vo
svojom regióne, získanie nových
skúseností a daností,
dobrovoľníctvo v DO FÉNIX, ...



Zdravie a zdravý
životný štýl
Dôležitosť dodržiavania
zdravého životného štýlu v
uponáhľanej dobe, zdravé
stravovanie a zdravá kuchyňa,
športom ku zdraviu – aktívny
životný štýl, pravidelné
preventívne prehliadky u lekára,
dôraz nielen na fyzické ale aj
duševné zdravie, ...



Participácia mladých
ľudí s miestnou
samosprávou
Dôležitosť zapájania sa mladých
ľudí do diania v obci,
informovanosť o dianí vo svojej
obci, spolupráca s miestnou
samosprávou, navštevovanie
zasadaní mestského
zastupiteľstva, predkladanie
vlastných návrhov a
pripomienok, organizácia
podujatí v obci, ...



Radšej potrební 
ako spotrební
Téma ekológie a
environmentálneho rozvoja,
udržateľný spôsob života,
vlastná ekologická stopa,
separácia a recyklácia odpadu,
módny priemysel ako jedna z
najväčších hrozieb – upcycling a
nakupovanie v secondhandoch,
myšlienky vegetariánstva a
vegánstva v záujme ochrany
planéty, ...



Poď medzi nás
Dôležitosť začleňovania detí
odídencov z Ukrajiny do činnosti
DO FÉNIX vo svojom okolí,
realizovanie nových inkluzívnych
aktivít, spoznávanie sa
navzájom, prepájanie jazyka,
zvykov a kultúry. Inkluzívne
aktivity spájanie sa s rôznymi
dobrovoľníckymi iniciatívami ...



Dôležité dátumy
do 7.9.2022

Posielanie prihlášky a
rozpočtu na adresu
fenix@do-fenix.sk

14.9. - 12.10.2022

Termíny realizácie
Mládežníckych
konferencií

7.9. - do konca
konferencie

Propagácia
Mládežníckych
konferencií na
internete, na sociálnych
sieťach, v meste / obci  

do 5 dní od konca
konferencie

Zaslanie všetkých výstupov
z Mládežníckej konferencie
(fotky, videá, články,
zhodnotenie, ...) na adresu
fenix@do-fenix.sk

do 5 dní od konca
konferencie

Zaslanie vyúčtovania
konferencie poštou
na ústredie



 
  do 6 hodín trvania

  

 
  6 € na osobu

  

 
  max 240 €

  

 
  2 dni 

  

 
  35 € na osobu 

  

 
  max 1 400 €

  

 
  3 dni

  

 
  70 € na osobu

  

 
  max 2 800 €

  

 
  prenájom priestorov

  

 
  100 € na deň

  

 
  max 200 €

  

 
  iné náklady

  

 
  10€ na osobu

  

 
  max 400 €

  

 
  príspevok na dezinfekciu

  

 
  20€

  

 
  max 20 €

  

Koľko môžem dostať na realizáciu Mládežníckej konferencie?



Checklist
Všetko, čo potrebujete na zorganizovanie
kvalitnej Mládežníckej konferencie vo forme
checklistu, ktorý si môžete vytlačiť. Jednoducho
naskenujte QR kód a stiahnite si ho v pdf.



Očakávané výstupy z
Mládežníckej konferencie

propagačné materiály (ešte pred konaním konferencie -
plagáty, upútavky na sociálnych sieťach) 
článok o Mládežníckej konferencii (o čom bola, čo bolo jej
cieľom, kto sa jej zúčastnil, čo účastníkom priniesla, ako
prebiehala, ako ju vnímali účastníci) - bude zverejnený na
webe www.do-fenix.sk spolu s fotografiami. 
fotografie (je potrebné aby na niektorých z nich bolo logo
DO FÉNIX a logo MŠVVaŠ)
kompletné vyúčtovanie (poštou)
vyplnené evalvačné dotazníky 



Máte otázky? 
NAPÍŠTE NÁM NA:

fenix@do-fenix.sk

ZAVOLAJTE NÁM NA:

+421 2 44 63 63 71

PRÍĎTE OSOBNE NA ADRESU:

Račianska 72, Bratislava 


