
ROZVOJ V
DIALÓGU -
DIALÓG V
ROZVOJI

Lídri, manažéri, školitelia,
aktivisti, evaluátori, 
ponúkame vám  vzdelávací kurz

Začíname už

10. fe
bruára



NA ČO JE
TO DOBRÉ?

POROZUMIEŤ KONFLIKTOM
V našej časti sveta stále vnímame
konflikt negatívne. Obávame sa otvárania
tém, ktoré by mohli spôsobovať napätie
vo vzťahoch. Vďaka sociálnym sieťam sa
“zakopávame do názorových zákopov”.
Prestávame komunikovať zoči-voči. 
 
Konflikt hodnôt môže ovplyvniť nielen
naše súkromné životy, ale aj našu prácu.
Ak máme rôzne názory na otázky
identity, fungovania rodiny, štátu, či
spoločnosti, môže sa stať, že nevieme
spolupracovať ani spolunažívať.
 
Klimatická kríza, kybernetické
bezpečnostné hrozby, migrácia, chudoba
- to sú témy, ktoré môžu viesť
k eskalácii, polarizácii, príklonu
k extrémizmom.



HĽADAŤ CESTY ROZVOJA
Globálny aj lokálny rozvoj sa už nedá
vnímať priamočiaro, ako smerovanie k
“vytúženému pokroku”. Vybudovaná
infraštruktúra (napr. komunikácie,
internet) môže priniesť úpadok iných
aspektov nášho života. Konflikty medzi
starým a novým spôsobom života
vznikajú aj preto, že máme rôzne
predstavy o ideálnej budúcnosti. Rozvoj
je dnes viac hľadaním, ako nachádzaním
a neexistuje jeden správny model pre
všetky komunity, spoločnosti, či štáty.

ZÍSKAŤ ZRUČNOSTI LÍDRA -
SLUŽOBNÍKA
K tomu hľadaniu potrebujeme zručnosti
komunikovania, počúvania, empatie.
Zručnosti lídra-služobníka (servant
leader), ktorý usmerňuje, ale “nenesie
zástavu na barikáde.”



ČO
PONÚKAME

Jedinečný kurz s
účasťou americkej
trénerky a
špičkových
slovenských
trénerov.

JEDINEČNOSŤ

práce s konfliktom
a v konflikte, pre
profesionálov v
teréne aj v
kancelárii, ale aj
pre študentov či
školiteľov v oblasti
zvládania
konfliktov pri
rozvojovej práci.

VEDOMOSTI A
ZRUČNOSTI

Účastníci si
namixujú svoj
vlastný obsah z
povinných a
nepovinných,
offline a online
celkov.

FLEXIBILITA



ČO SA BUDE PREBERAŤ
Vzdelávací kurz je zložený z 34 hodín
prezentácií, workshopov, tréningov a
online aktivít. Účastník si namixuje svoj
vlastný obsah. 

Úvodný prehľad prístupov ku konfliktu, ich
význam a prínos pre prax v teréne či v
kancelárii.

KONFLIKT-ZMENA-ROZVOJ

24.
februára

2020 Aké sú príznaky a spúšťače radikalizácie, jej
rôzne formy, nástroje de-radikalizácie, a
príklady dobrej praxe na Slovensku i v
zahraničí.

RADIKALIZÁCIA, POLARIZÁCIA,
DEPOLARIZÁCIA

20-21.
apríla
2020 Conflict among "ourselves" - conflict

management skills within civil and social
movements.

STRATEGIC CREATIVE ENGAGEMENT

POVINNÉ LEKCIE
 
10.

februára
2020

Zuza Fialová

Dušan Ondrušek

Nadine Bloch



AJ TOTO SA BUDE
PREBERAŤ
Na získanie certifikátu treba absolvovať aspoň dve
z týchto tém.  

Formy násilia, mechanizmy obrany voči
násiliu

KONFLIKT A NÁSILIE

30. 
marca
2020

Rôzne motivácie a spôsoby pomáhania,
subjektívne a objektívne dôsledky rôznych
foriem pomoci. Moc a pomoc.

HODNOTOVÉ KONFLIKTY A POMÁHANIE

4.
mája
2020 Ako sa prejavia v humanitárnej a rozvojovej

oblasti. Klimatická kríza a chudoba.

HODNOTOVÉ KONFLIKTY A KLIMATICKÁ
ZMENA

VOLITEĽNÉ LEKCIE
 
16.

marca
2020 Péter Hunčík

Vladimír Labáth
Miroslava Žilinská

Zuza Fialová

Dezinformácie a čo s tým. Ako sa brániť
manipulácii online aj offline.

KONFLIKT RÔZNYCH „PRÁVD"

Dušan Ondrušek

18.
mája
2020



LEKTORI A TRÉNERI

Americká aktivistka, mediátorka a
facilitátorka je odborníčkou na konflikty vo
vnútri sociálnych hnutí, ako aj na nenásilné
občianske protesty. Pracovala po celom
svete ako facilitátorka a konzultantka,
vydala niekoľko multimediálnych príručiek
o tom, ako robiť “nádherné ťažkosti”
(beautiful trouble).

NADINE BLOCH

Psychológ, jeden z najlepších slovenských
odborníkov na transformáciu konfliktov. V
poslednom období rozvíja témy ako obrana
proti manipuláciám, polarizácia spoločnosti
a de-radikalizácia. Pracoval vo viac ako 50
krajinách na všetkých kontinentoch. Nikdy
nerobí rovnaký tréning rovnako.

DUŠAN ONDRUŠEK

Psychiater, terapeut, odborník na
komunikáciu, publicista. Pracoval v
konfliktných regiónoch po svete. Maďarský
intelektuál píše odborné texty aj beletriu,
vyjadruje sa k problematike menšín a
etickým otázkam súčasných hodnotových
konfliktov. Učí ľudí zbaviť sa strachu zo
sebapoznania.

PÉTER HUNČÍK



Pedagóg, tréner, mediátor. Venuje sa
trénovaniu komunikačných a iných
mäkkých zručností potrebných na vedenie
ľudí a prácu v tímoch, ako aj riešeniu
konfliktov a mediácii. Ako odborník na
sociálnu prácu sa zahĺbil do sociálnych a
psychologických aspektov pomáhania, ako
aj vzťahu moci a pomoci.

VLADIMÍR LABÁTH

Sociologička. Pracovala najmä v Európe a v
Ázii, venovala sa rozvojovej práci a
ľudským právam, a to v teréne aj v
kancelárii. Trénovala praktické zručnosti
riešenia konfliktov spojených s ľudskými
právami a chudobou. V poslednom období
sa venuje sociálnym dôsledkom klimatickej
krízy.

ZUZA FIALOVÁ

Psychologička a sociálna pracovníčka,
trénerka. Pracovala s ľuďmi so
závislosťami, venuje sa terapii aj
trénovaniu jemných zručností. Učí ako
zvládať stres a usporiadať si životné
priority, odovzdáva aj trénerské skúsenosti.
Zaujíma sa o konflikty vyplývajúce z
diskriminácie a znevýhodnenia.

MIROSLAVA ŽILINSKÁ



MATERIÁLY
V cene sú zahrnuté online materiály na
čítanie, videá a kvízy.

CENA 
Účastníci zaplatia vložné 80 EUR za celý
kurz. Táto mimoriadne nízka cena kurzu
je možná vďaka podpore z projektu
Bridge 47.

CERTIFIKÁT
Na jeho získanie treba absolvovať všetky
povinné a aspoň dve voliteľné lekcie a
získať 100 bodov v testoch. 

RÁMCE
KURZU

Kurz trvá jeden semester. Je
zložený z online a offline

lekcií v slovenčine a v
angličtine.



AKO? KDE?
DOKEDY?

OTÁZKY?
zuza.fialova@pdcs.sk

REGISTRÁCIA
Kurz ponúkame pre 25 účastníkov,
podmienkou je zaplatenie vložného a
preukázanie záujmu kurz absolvovať. 
Ak chcete, kliknite sem. Či sme vás
prijali, dozviete sa do 31. januára 2020.

do 27.
januára

2020

https://forms.gle/7y6xUHH9HXGV698p6


KTO JE ZA TÝM?


