
Vzdelávanie marginalizovaných skupín o separácii odpadu

Skupina A
Východisková idea



● Motivovanie za odmenu - stavebný materiál, potraviny, 

voda a pod.

● Pravidelné aktivity v komunite - posilnenie motivácie

● Zlepšenie kvality života - žijem v čistejšom prostredí

● Spájať rodiny s deťmi, spolupráca s vačšinovou 

komunitou

● Komunikácia v rómskom jazyku, zrozumiteľne letáčiky, 

komunikácia o čistote v meste/osade

● Zaangažovanie starostov, kľúčových ľudí v komunite

● Zrovnoprávnenie v rámci komunity

● Zapojenie v rámci verejnoprospšených prác

● Očakávané benefity pre prostredie, pre konkrétnych 

ľudí, pre spoločnosť

Aký prínos chceme/potrebujeme, 
aby projekt dosiahol?



Detailnejší opis projektovej idey / produktu /služby
● Interaktívne vzdelávanie, cez činnosť, aktivitu, v rómskom jazyku, aby 

boli do tvorby zapojení lídri danej komunity

● Realizácia separácie odpadu, preškolenie lídra, spolupráca so 

starostom

● Spolupráca so samosprávou pri zabezpečení kontajnerov, 

umiestnenie blízko k osade

● Nájsť produkt (zo separovaného odpadu), ktorý dostanú ako 

“odmenu”?

● Zapojenie detí do separácie odpadu

● Vzdelávanie cez koordinátorov (lokálnych autorít), ktorí budú 

poskytovať vzdelávacie aktivity

● Dohoda s Kositom alebo neziskovou organizáciou, ktorá sa venuje 

práci s Romami, alebo environmentálnej výchove

● Zapojenie rómskych lidrov do designu vzdelávania, do prípravy kurzu

● Vrecia do každej rodiny, ktorá má záujem sa zapojiť - prepojiť na to 

motiváciu

● Vyhodnocovanie v rámci komunity

● Spolupráca medzi starostom a vajdom

● Zamestnávatelia v regióne, kde pracujú rómovia

● Špecializovaný tréning pre zamestnancov - podpora vzdelávania

● Mediálna podpora, prihlásiť do súťaže “Naj komunita Slovenska”
Hlavná pointa pár slovami

Slogan / tag line ???



Komponenty projektovej idey / produktu / služby

Komunikácia s lídrami komunity 

- spolupráca zo samosprávou, 

overovanie, motivácia, vzdelávanie, 

nadšenie pre šírenie 

Komponent 3

Vzdelávanie - zážitok, pochopiteľnosť, zapojenie 

detí/asistentov, design za účasti cieľovej skupiny, 

rómsky jazyk, preškolenie lídrov v komunite, 

zapojenie školy/vzdelávacieho procesu, vzdelávanie 

dospelých

Komponent 1

Motivácia, odmeňovanie - prečo je to dôležité, čo 

chceme dosiahnuť, čo chceme zmeniť, ako to môže 

ovplyvniť komunitu, čo získa samospráva, 

konkrétne odmeny, ktoré zlepšia prostredie

Komponent 2
Zapojenie súkromného sektora, zamestnavateľov, 

vzdelávania zamestnancov, KOSIT, odpadové 

spoločnosti, obecné firmy 

Komponent 4

Mediálne aktivity -  prezentácia výsledkov 

separácie, úspechy v komunite, ocenenie snáh 

jednotlivých komunít

Komponent 5

Komponent 6
Priama realizácia vo vybranej komunite (pilot) - 

vzdelávanie deti a dospelých, zapojenie lídrov, vrecia 

do zapojených rodín, nálepky v rómskom jazyku, 

kontajnery na zber, vyhodnocovanie zberu a 

následné odmeňovanie


