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CIEĽ PROJEKTU:
Cieľom projektu (programu Buddy) je v priebehu 2,5 roka poskytnúť mládeži z detských
domovov kvalitnú a zaujímavú prípravu k osamostatneniu sa, podporujúcu ich úspešné
zaradenie sa do spoločnosti. Špecifickým cieľom programu je využívanie dvoch účinných
nástrojov rozvoja mládeže: zážitkovo - praktické vzdelávanie a mentoring. Program je zameraný
na mládež vo veku 16 a viac rokov, ktorá očakáva v horizonte dvoch rokov ukončenie ústavnej
starostlivosti. Každý mladý človek v programe získava priateľa a mentora, ktorý ho motivuje,
iniciuje a podporuje na ceste k prebraniu zodpovednosti sa svoje konanie a budúci život.
PREČO JE PROJEKT POTREBNÝ:
Téma osamostatnenia sa mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti je
celospoločenskou témou. Výskumy poukazujú na nepriaznivé životné dráhy mladých dospelých
po odchode z detského domova, zapríčinené neschopnosťou pripraviť sa na reálny život.
Program Buddy Štart 16+ vznikol ako odozva na danú situáciu. Od svojho vzniku v roku 2006
prešiel vývojom, ktorý hľadal ideálny pomer vzdelávania, skupinového mentoringu a
individuálneho mentoringu špecificky zacieleného na mládež v detských domovoch od 16
rokov. Vychádzajúc zo skúseností z predchádzajúcich rokov môžeme konštatovať, že
„Domovákom“ v úspešnom osamostatnení sa absentujú reálne a praktické skúsenosti využívania
životných zručností v bežnom živote a blízka, nezištná osoba v prvých mesiacov po ukončení
ústavnej starostlivosti.
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PLÁNOVANÉ AKTIVITY:
1. Pravidelné sobotné stretká 1x mesačne, zamerané na rozvoj životných zručností
potrebných pre úspešné osamostatnenie sa (oblasti: komunikácia a sebaprezentácia,
iniciatívnosť, finančné plánovanie a zodpovednosť, „zdravé“ nadväzovanie a prehlbovanie
vzťahov).
2. Príprava a rozvoj dobrovoľníkov- mentorov mladých ľudí pripravujúcich sa na
osamostatňovanie.
3. Víkendové sústredenia, intenzívne prehlbujúce prípravu na hľadanie a získanie práce,
bývania a zdravo fungujúcej rodiny.
4. Organizácia eventov a aktivít smerujúcich k filantropii a súdržnosti medzi mladými
z rôznych prostredí a sociálnych vrstiev.
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VÝSLEDKY PROJEKTU:
Minimálne 20 mladých ľudí schopných začleniť sa do spoločnosti získaním práce a bývania bez
patologických prejavov.
Minimálne 20 mentorov - Buddy dobrovoľníkov, ktorí aktívne vedú mladých ľudí z DD
k osamostatneniu a úspešnému začleneniu sa
Minimálne 200 účastníkov aktivít, ktoré pripravili, zrealizovali a zhodnotili mladí ľudia z DD
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ROZPOČET:
Rozpočet zahŕňa tri varianty možného využitia finančnej podpory. Ide o položky, ktoré ideálne
doplnia naše súčasné aktivity. V prípade vyzbierania nižšej sumy vieme flexibilne reagovať
pokrytím financií na sobotné stretká alebo víkendovky. V prípade vyššej sumy vieme znásobiť
víkendové stretnutia. Jedno stretnutie je minimálne na začiatku. Ak získame financie aj na
hodnotiace stretnutie, programu prinesie výrazný kvalitatívny rozmer.
Názov položky

Jednotková suma

Suma celkom

Poznámka,
vysvetlivky položiek

Ubytovanie+strava počas adaptačnej

23 €/os/noc

920 €

víkendovky

Cca 40 pax
20 mladých
+20dobrovoľníkov

Sobotné stretká- materiál,

160 €/stretko

1600 €

10 stretiek/ročne

1450 €/event

1450 €

Event kreujú,

občerstvenie, cestovné
Event

pripravujú, realizujú
a hodnotia samotní
mladí ľudia so
svojimi mentormi

O ORGANIZÁCII:
O. z. PRO VIDA sa už od svojho vzniku v roku 2006 začala zaoberať problematikou
znevýhodnenej mládeže, najmä z detských domov. Prioritou organizácie je ich podpora
zaradenia do spoločnosti a rozvoj životných zručností. Činnosť organizácie je možné rozdeliť do
troch oblastí:
1. Práca s deťmi a mládežou – pravidelné a jednorazové aktivity s cieľom podpory neformálneho
vzdelávania, sebavedomia a sebadôvery.
2. Podpora a rozvoj profesionálnych pracovníkov a dobrovoľníkov (školenia, supervízie, víkend
pre vychovávateľky z DeD
3. Podpora sociálnej inklúzie nezvýhodnených skupín (Dom na pol ceste, Byt na pol ceste,
Posunky a portál www.posunky.sk, Divadlo pre nepočujúce deti/pre cca 2000 detí).
KONTAKT:
PRO VIDA
Strážna 11, 83101 Bratislava
vesela@pro-vida.sk
www.tvojbuddy.sk

