
 

 

 

 

 

A strategic partnership for adult education  

 
Build your future piece by piece 

# Newsletter 2  Jún 2021 

V dňoch 17. a 18. marca sme zorganizovali naše druhé nadnárodné stretnutie.  
Toto stretnutie sa malo konať v Španielsku v Medina del Campo (partnerské mesto DAFO).  
Kvôli zdravotným obmedzeniam súvisiacim s Covid-19 sa partneri stretli online. 
 
Spoločnosť DAFO pre partnerov zorganizovala virtuálnu prehliadku Mediny del Campo,  
jej kultúry, atrakcií a festivalov. DAFO tiež poskytovalo interaktívnu zábavu, aby sa partneri mohli 
navzájom lepšie spoznať. 
 
Toto stretnutie bolo veľmi plodné: umožnilo nám dokončiť prvú časť projektu: 12 strategických 
aktivít metodiky BBU. Diskutovali sme tiež o grafickom návrhu budúcej tréningovej príručky a 
tréningovom pláne pre školiteľov, ktorí budú aktivity testovať. 
Spoločne sme zdokonalili činnosti spojené s 12 kompetenciami. Ďalším krokom bude príprava 
manuálu a tréningového plánu pre testovaciu fázu aktivít pedagógmi dospelých. 

MAREC 2021 - NADNÁRODNÉ PROJEKTOVÉ STRETNUTIE 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cieľom metodiky BBU je zlepšiť priečne 
schopnosti NEET. NEET (ani v zamestnaní,  
ani vo vzdelávaní alebo odbornej príprave)  
je sociálna klasifikácia určitej kategórie 
neaktívnych ľudí. Je to osoba, ktorá nie je 
zamestnaná, ani nie je vo vzdelávaní alebo 
odbornej príprave (formálnej alebo 
neformálnej). 
 

 
 

 
Táto kategória obsahuje 2 rôzne skupiny: 
- mladí absolventi, ktorí si hľadajú prácu 
dočasne mimo trhu práce a sú vystavení 
riziku dlhodobej nezamestnanosti. 
- mladí ľudia, ktorí predčasne opustili 
vzdelávací systém a nie sú schopní vstúpiť  
na trh práce z dôvodu nedostatku primeranej 
kvalifikácie a zručností. 
 
V roku 2019 nebolo 16,4% osôb vo veku  
20 - 34 rokov v EÚ zamestnaných, ani sa 
nezúčastnilo vzdelávania a odbornej prípravy 
(NEET). 
Podiel mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, 
ani sa nezúčastňujú vzdelávania a odbornej 
prípravy, sa v roku 2019 pohybovali od 7,3% 
vo Švédsku do 27,8% v Taliansku. 
 
Zdroj: Eurostat 

 
 
 
  

 
Partner Topcoach SRO so sídlom v 
Bratislave na Slovensku je organizácia 
špecializovaná na oblasť osobného 
rozvoja. Organizuje workshopy a školenia 
pre jednotlivcov a firmy. 
Ako partner konzorcia je spoločnosť 
Topcoach okrem iného zodpovedná za 
grafický dizajn príručky. 

 

NOVEMBER 2020> MAREC 2021 
Návrh metodiky a aktivít BBU 
STRETNUTIE, POĽSKO 
 

APRÍL> JÚN 2021 
Plán návrhu modulov príručky a tréningový plán 
MAREC - PROJEKTOVÉ STRETNUTIE, ŠPANIELSKO 
 

JÚL 2021 
Pilotná fáza 1 - Školenie pedagógov 
 

AUGUST> NOVEMBER 2021 
Pilotná fáza 2 - Pedagógovia testujúci BBU metodika 
a strategické činnosti 
AUGUST - PROJEKTOVÉ STRETNUTIE, SLOVENSKO 
 

DECEMBER 2021> JANUÁR 2022 
Získanie spätnej väzby 
JANUÁR - PROJEKTOVÉ STRETNUTIE, FRANCÚZSKO 
 

FEBRUÁR> MÁJ 2022 
Konečný návrh príručky 
MÁJ - PROJEKTOVÉ STRETNUTIE, TALIANSKO 
JÚN> AUGUST 2022 
MULTIPLIKAČNÉ PODUJATIE V POĽSKU, ŠPANIELSKU, 
SLOVENSKU, FRANCÚZSKU, TALIANSKU 
 

SEPTEMBER> OKTÓBER 2022 
Kvalita a hodnotenie vplyvu 

V PROGRESE NEETS PUBLIKUM 

VIAC O PARTNEROVI TOPCOACH 

NASLEDUJTE NÁS 

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie. Toto oznámenie odráža 

iba názory autora a Komisia nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek použitie 

informácií v nich obsiahnutých. 

« BuildIT: Budujte svoju budúcnosť krok po kroku“  

Číslo projektu: 2020-1-PL01-KA204-081703 

http://www.builditproject.eu/
mailto:sonastefkova@topcoach.sk
https://www.facebook.com/builditproject/
https://www.linkedin.com/company/buildit-eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training
https://www.topcoach.sk/

