DIALOGUE
ACADEMY
2021

Unikátny vzdelávací program
o porozumení konfliktom
v pracovnom, verejnom i
súkromnom priestore a
o spôsoboch, ako ich zvládať.

Jedinečnosť

Vedomosti
a zručnosti

Líderské
kompetencie

Flexibilita

začiatok
18. marca!

PREČO?
HODNOTOVÉ TÉMY

Bojíme sa otvorene komunikovať v témach, ktoré zasahujú
naše hodnoty a identitu. Konflikt ale nie je iba negatívny,
znamená aj rozvoj a prerod

Pandemická kríza odhalila mnohé konflikty, ktoré boli doteraz

PANDÉMIA

menej vypuklé. Vidíme polarizáciu v diskusiách, krízu v
inštitúciách. Snažíme sa zoceliť nielen svoje zdravie, ale aj
demokraciu a spravodlivosť v spoločnosti

Často si ho mýlime s debatou, kde musí niekto vyhrať.

DIALÓG

Strach o zdravie a bezpečnosť vyostruje hrany, sociálne
siete stierajú empatiu a zábrany slušnosti

PONORÍME SA DO HLBÍN HODNOTOVÝCH KONFLIKTOV A
BUDEME HĽADAŤ SPÔSOBY VEDENIA DIALÓGU, ZAPÁJANIA
ĽUDÍ DO ROZHODOVANIA, NAUČÍME SA NENÁSILNE
KOMUNIKOVAŤ

VYBRAŤ SI MÔŽTE Z
35 HODÍN LEKCIÍ V REÁLNOM
ČASE
10 HODÍN VIDEO-MATERIÁLOV,
KVÍZOV A INÝCH ONLINE AKTIVÍT
STOVIEK STRÁN ČLÁNKOV, KNÍH A
PRÍRUČIEK

Bonusový program v
anglickom jazyku
Účasť na exkluzívnych
lekciách amerických a
európskych odborníkov,
aktivistov a facilitátorov v
anglickom jazyku

ČO PONÚKAME?

JEDINEČNOSŤ
Unikátny exkluzívny kurz so
špičkovými slovenskými a
zahraničnými trénermi.

VEDOMOSTI A
ZRUČNOSTI
Schopnosť práce s konfliktom pre

FLEXIBILITA
Účastníci si namixujú svoj vlastný
obsah z online lekcií a aktivít.

LÍDERSKÉ
KOMPETENCIE
Zručnosti komunikovania,

profesionálov v teréne aj v

počúvania, empatie. Novodobý

kancelárii, ale aj pre študentov,

leader už “nenesie zástavu na

pedagógov, či školiteľov.

barikáde.”

TÉMY
KONFLIKT A ZMENA

POZITÍVNE NARATÍVY

POLARIZÁCIA OFFLINE A
ONLINE

ČIERNO-BIELE VIDENIE

HODNOTOVÉ KONFLIKTY A
KLIMATICKÁ KRÍZA

DIALÓG MEDZI OBČIANSKYM
A ŠTÁTNYM SEKTOROM

MOC A POMOC

SKÚSENOSTI S DE-RADIKALIZÁCIOU
V EURÓPSKYCH MESTÁCH

PARTICIPÁCIA A DELIBERÁCIA

MÔŽE POLITIKA SPÁJAŤ?

VEREJNÝ PRIESTOR A DIALÓG

ROZHOVOR S NEPRIATEĽOM

KRÍZA, KONFLIKT, NÁSILIE

A MNOHÉ ĎALŠIE...

DUŠAN ONDRUŠEK
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.

VLADIMÍR LABÁTH

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.

KAROLÍNA MIKOVÁ

NAŠI
LEKTORI A
LEKTORKY

Urbanistka, facilitátorka, trénerka participatívnych procesov. Dizajnuje a realizuje procesy zapojenia
rozmanitých účastníkov do verejného rozhodovania. Dokáže si poradiť s rozmanitými názormi vo vnútri
skupín a riadiť zložité rozhodovacie procesy. Fascinuje ju deliberácia a rozhodovanie na základe argumentov.

ZUZA FIALOVÁ
Sociologička, trénerka. Má medzinárodné skúsenosti z trénovania praktických zručností riešenia konfliktov
spojených s ľudskými právami a chudobou. V poslednom období sa venuje sociálnym aspektom klimatickej
krízy a hodnotovým konfliktom.

ADELA TIHLÁRIKOVÁ
Lektorka písania, storytellingu a pozitívnych naratívov. Úspešná manažérka projektov rozvoja občianskej
spoločnosti. Dokáže naladiť rozprávanie na pozitívne emócie. Možno jej v tom pomáha aj to, že je profesionálna
hudobníčka.

MIROSLAVA ŽILINSKÁ

Psychologička a trénerka. Pracovala s ľuďmi so závislosťami, venuje sa poradenstvu 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.

PETER GUŠTAFÍK
Tréner a facilitátor, pomáha organizáciám viesť procesy strategického plánovania. Trénuje zručnosti vyjednávania
a facilitácie ako aj bezpečnosti v online priestore. Zaujíma ho stret konzervatívnych a liberálnych prístupov v
demokracii.

LUKÁŠ ZORÁD
Projektový koordinátor a tréner. Zaujímajú ho najmä otázky polarizácie v online priestore a konflikty
vyplývajúce z nebezpečenstiev, ktoré skrýva kyberpriestor a naše vzorce správania sa v ňom. Je aktívny aj v
témach de-radikalizácie mládeže.

NAŠI
LEKTORI A
LEKTORKY

FILIP VAGAČ
Svoje skúsenosti z práce v štátnej správe, v diplomacii, v súkromných nadáciách a iných mimovládnych
organizáciách využíva ako konzultant resiliencie/odolnosti organizácií a ich schopnosti transformovať sa a
prežiť zmeny.

LÝDIA GREŠÁKOVÁ
Sociologička, výskumníčka, konzultantka. Venuje sa participatívnemu plánovaniu verejných priestorov a
otázkam rozvoja miest. Zaujímajú ju hodnoty, ktoré stoja za procesmi a východiskami plánovania a to, ako
verejný priestor formuje naše životy a vice versa.

MÁRIA RADVÁKOVÁ
Odborníčka na spoluprácu samosprávy a iných lokálnych aktérov. Skúsenosti z humanitárnych akcií v
zahraničí využíva v pomoci malým obciam a trénovaní predstaviteľov samospráv v tom, ako si radiť v kríze.
Budeme si tiež pozývať externých lektorov, trénerov, terapeutov a aktivistov zo Slovenska a celého sveta. Ich
profily budeme postupne zverejňovať na sociálnych sieťach.

POVEDALI O NÁS

ZUZANA,
PROGRAMOVÁ
RIADITEĽKA
NADÁCIE

Držím palce a verím, že aj vďaka

Vaše online lekcie mi priniesli

RASŤO,
ŠTÁTNY
ÚRADNÍK

JOZEF,
STAROSTA
OBCE

tomu, čo robíte, raz v našej

Bola to príjemná skúsenosť,

mnoho radosti v týchto ťažkých

krajine dostanú priestor a aj sa

dobrú zvesť budem šíriť ďalej.

Keď budete nabudúce niečo

časoch.

nakoniec presadia šikovní ľudia.

DUŠAN,
MEDIÁTOR

organizovať online, ja prídem.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
TRVANIE
Kurz trvá od marca do júna 2021
Lekcie v reálnom čase sú vo štvrtok popoludní (13:00 - 17:00)

CERTIFIKÁT
Na jeho získanie treba zozbierať 100 bodov za účasť na lekciách a za
vypracovanie domácich úloh

CENA
250 € za celý kurz vrátane sprievodných materiálov a bonusového
programu
Možnosť platby formou splátok, učitelia majú nárok na štipendium

REGISTRÁCIA
Prihlasovací formulár TU
Deadline na registráciu : 10. marca
Prijatých môže byť len 40 účastníkov, aby sme udržali interaktivitu,
priateľskú atmosféru a osobný prístup počas celého kurzu.

TEŠÍME SA
NA VÁS

