
 
 

 
 

 

 

 

 

Výročná správa za rok 2013 

A.D.E.L. - Association for Development, Education and Labour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

O nás 

A.D.E.L. - Association for Development, Education and Labour je občianske združenie založené  
05.04.2013. Sme organizácia, ktorá sa snaží vytvárať možnosti pre mladých ľudí, ktorí chcú byť 
aktívni, skúšať a učiť sa niečo nové a získavať skúsenosti a vedomosti pre ich osobný a profesionálny 
rozvoj. Chceli by sme obohatiť vzdelávací, sociálny a kultúrny život mladých ľudí žijúcich v našej 
krajine, najmä mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a pochádzajúcich z východu Slovenska.  
 
Naša organizácia sa zameriava na rozvoj mládeže, pretože veríme, že mladí ľudia môžu hrať aktívnu 
úlohu vo verejnom živote a stať sa partnermi v rozhodovacích procesoch a byť riadiacou silou pri 
budovaní spoločnosti, v ktorej žijú. Chceli by sme prispieť k formovaniu novej úspešnej generácie, 
ktorá je odhodlaná zmeniť svet k lepšiemu.   
 
Ciele združenia sú: 
 

- zvýšiť uplatniteľnosť absolventov po skončení štúdia a napomáhať k ich osobnostnému 
a profesionálnemu rozvoju, 

- informovať a sprostredkovávať študentom a absolventom možnosti študijných pobytov,  
stáží a dobrovoľníckych programov v zahraničí, 

- podporovať európsku integráciu krajín západného Balkánu a konštruktívnu diskusiu 
o Európskej únii,  

- podnecovať k aktívnemu občianstvu a občianskej participácii predovšetkým mladých ľudí,  
- napomáhať pri budovaní a rozvíjaní občianskej spoločnosti založenej na princípoch 

demokracie, slobody, pluralitného a právneho štátu, spravodlivosti, zodpovednosti 
a solidarity, 

- presadzovať a hľadať riešenia pre zvýšenie transparentnosti pri alokácii verejných zdrojov,  
- podporovať multikulturalizmus a integráciu cudzincov do spoločnosti, 
- predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu  

a ostatným prejavom intolerancie, 

- podporovať odstraňovanie rodových stereotypov a presadzovať rovnosť príležitostí, 
- zvyšovať právne povedomie občanov a podporovať a ochraňovať ľudské práva a slobody, 
- podporovať dobrovoľníctvo a občianske iniciatívy a ich  význam v spoločnosti,  
- podnecovať k zodpovednému vzťahu k prírode a k zvieratám, presadzovať zdravý životný 

štýl a ochranu životného prostredia, 
- podporovať rozvoj regiónov a cezhraničnej spolupráce,  
- pomáhať občanom v nepriaznivej životnej situácii spôsobenej fyzickými či sociálnymi 

dôsledkami, 
- hľadať a presadzovať kroky k zvyšovaniu kvality vzdelávania na Slovensku. 

 

Naše motto je: Mládež nie je len prechodný stav na ceste k dospelosti, ale priestor pre vlastnú cestu, 
názory a riešenia – a presne takýto chýbajúci priestor chceme vytvoriť! 

 

 

 



 
 

 

Realizované projekty 

V roku 2013 sme zrealizovali 2 projekty, oba podporené z projektu Mládež v akcii. 

Bridge for the better beginnings 

Mládežnícka výmena sa konala v dňoch 22.-29.augusta 2013 v Mostare, Bosne a Hercegovine. 

Zúčastnilo sa na nej spolu 45 ľudí z Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Čiernej Hory, Macedónska 

Slovinska, Srbska, Českej republiky a samozrejme zo Slovenska. Tento projekt bol zameraný na šírenie 

porozumenia, tolerancie a mierového spolužitia medzi krajinami bývalej Juhoslávie, nakoľko stabilita 

a mier týchto krajín je ešte stále krehká, a vojna, ktorá sa v regióne odohrala pred pár rokmi je ešte 

stále viac než citlivou témou, a dokonca aj medzi mladými ľuďmi sa môžeme stretnúť s vzájomnou 

nevraživosťou. 

Cieľom bolo mladých povzbudiť aby sa navzájom neodsudzovali, predchádzať národnostnej či rasovej 

neznášanlivosti a spoločne hlásať slobodu vierovyznania – či už je to Srb alebo Bosniak, moslim či 

katolík, aby sme v nich upevnili pocit, že my všetci sme v prvom rade Európania, a len spolu môžeme 

zabrániť hrôzam, ktoré sa na našom kontinente odohrali v priebehu storočí a spoločne predchádzať 

konfliktom mierovou cestou. 

 

Zámerom bolo taktiež podporiť európsku integráciu týchto krajín, posilniť konštruktívnu diskusiu a 

prehĺbiť vedomosti o EÚ a výhodách spojených s členstvom v nej medzi mladými ľuďmi Západného 

Balkánu vzájomným zdieľaním s nami. 

Most v Mostare spája nielen dva brehy, ale i dve vierovyznania a samotné národy, keďže práve tu sa 

odohrali jedny z najhorších vojnových zločinov, kde „sused zabíjal suseda“ a kde ešte stále existujú 

ľudia, ktorí neprekročia tento most. A preto bol inšpiráciou pre vypracovanie nášho projektu a 

predstavuje symbolický význam - Most pre lepšiu budúcnosť a lepší začiatok. 



 
 

 

Model European Union Bratislava 2013 

Model European Union Bratislava 2013 sa konal v dňoch 12 - 15 decembra. Na projekte sa zúčastnilo 

70 účastníkov zo 14 krajín Európy za účelom simulovať rozhodovací proces v EÚ, jej politiky a 

legislatívny postup a tak získať informácie z prvej ruky o fungovaní zložitého politického systému, 

ktorým je Európska únia. 

Bola to unikátna simulácia rozhodovacích procesov a politiky EU, nakoľko účastníci sklzlí do rolí 

národných ministrov a poslancov Európskeho parlamentu, a počas 3 dní prerokúvali vybrané 

„skutočné“ návrhy, ktoré boli vypracované EK v posledných rokoch a pracovali ako skutoční politici. 

Účastníci simulovaného zasadnutia Európskeho parlamentu a Rady EÚ získali možnosť pochopiť 

fungovanie inštitúcií EÚ v praxi, ale i politický vývoj, výzvy a aktuálne problémy, ktorým EÚ čelí, 

rovnako ako základné princípy, štandardy a hodnoty EÚ. 

 

V priebehu rokov sa práve Model Európskej únie (ďalej len MEU), ktorý sa koná v mnohých krajinách 

Európy, a ten najväčší v Štrasburgu etabloval ako vynikajúci vzdelávací program pre mladých 

Európanov, ktorým poskytuje jedinečnú príležitosť, ako získať informácie z prvej ruky o 

mechanizmoch rozhodovania v EÚ. Keďže celá simulácia prebiehala v angličtine, nepochybne projekt 

prispel aj k zlepšeniu ich jazykových, argumentačných a rétorických znalostí, umožnil im rozvíjať 

kritické myslenie, tímovú spoluprácu, naučiť sa hľadať kompromisy či riešiť konflikty, vyjadriť svoj 

názor a aktívne diskutovať.  

Okrem toho týmto projektom sme chceli podporiť aj jeden z hlavných cieľov našej organizácie - a to 

občiansku participáciu mládeže práve stimulovaním úvah o EÚ a jej hodnotách, aby sa z nich zrodili 

aktívni občania usilujúci o zlepšenie pomerov či zlepšenie toho, čo si zlepšenie vyžaduje na akejkoľvek 

úrovni a  aby si uvedomili, že aj oni hrajú dôležitú úlohu pri vytváraní dnešnej a budúcej Európy. 

 



 
 

 

Ďalšie projekty 

 

Okrem realizovania vlastných projektov sme začali spolupracovať s rôznymi zahraničnými 

organizáciami a aktívne sme sa zapojili do prípravy množstva ďalších projektov zameraných 

na rôzne témy: nezamestnanosť mládeže, ľudské práva, neformálne vzdelávanie, boj proti 

šikanovaniu detí a mládeže, podpora zdravého životného štýlu atď. Vďaka tomu mali nielen 

naši členovia ale i desiatky mladých ľudí možnosť vycestovať a zúčastniť sa rôznych školení či 

mládežníckych výmen a získať tak nové skúsenosti a znalosti. 

 

 

V októbri 2013 sme v rámci programu Mládež v akcii podali ďalšie projekty, z ktorých schválený je: 

Trasnational Youth Forum about Youth Unemployment/Medzinárodné mládežnícke fórum o 

nezamestnanosti mládeže, ktoré sa bude konať na jeseň 2014 v Košiciach. Na konferencii bude mať 

zastúpenie 48 mladých ľudí, 12 ľudí zodpovedných za prijímanie rozhodnutí (či už na lokálnej, 

národnej alebo európskej) a 12 „expertov“ z 12 krajín EÚ (Bulharsko, Česká republika, Grécko, 

Chorvátsko, Holandsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko) 

s cieľom diskutovať a hľadať možné riešenia jedného z najvážnejších problémov súčasnej Európy – 

nezamestnanosť mladých. 

 

 



 
 

 

Ďalšia činnosť 

V septembri 2013 bola spustená webstránka organizácie - www.adelslovakia.org ktorú 

využívame nielen na informovanie o našej činnosti, ale i na informovanie o zaujímavých 

možnostiach. Zároveň sme pravidelne komunikovali prostredníctvom sociálnych médií 

(facebook, twitter, linkedin, youtube). 

Umožnili sme možnosť stať sa dobrovoľníkom v našej organizácii aj ďalším mladým ľuďom a 

získať tak cenné skúsenosti a prax, možnosť zúčastniť sa rôznych eventov doma i v zahraničí, ale aj 

priestor na realizáciu vlastných nápadov. V súčastnosti je počet aktívnych členov a dobrovoľníkov 

organizácie 26. 

Spustili sme aj poradenskú službu najmä pre študentov a mladých ľudí, ktorí by radi 

vycestovali na študijný pobyt alebo stáž do zahraničia, no nevedia ako si to vybaviť.   

Začali sme s prípravou akreditácie našej organizácie v rámci Európskej Dobrovoľníckej Služby 

(EDS) ako koordinujúca a vysielajúca organizácia.  

Začali sme spolupracovať s celosvetovou sieťou "Master Peace", ktorej členmi sú organizácie 

z celého sveta a hlavným spájajúcim cieľom je prispieť k mieru vo svete. 

Členovia našej organizácie usporiadali v decembri semináre na svojich univerzitách s cieľom 

informovať študentov o možnostiach využívania svojho voľného času, o neformálnom 

vzdelávaní, študijných pobytoch, stážach ale i celkovo o činnosti A.D.E.L. 

V pondelok 2.12. sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil 

infoseminár pre vysokoškolských študentov s názvom Informácie pod jednou strechou. 

Tento seminár som organizovala ja ako študentka 5. ročníka z Fakulty európskych štúdií 

a regionálneho rozvoja, a zároveň naša členka - Monika Smiešková. Na seminári vystúpili 

predstavitelia piatich organizácií, ktoré nejakým spôsobom ponúkajú študentom a čerstvým 

absolventom možnosti rozvoja svojho potenciálu. Seminára sa zúčastnili zastúpitelia 

organizácií IUVENTA, SAIA, ESN SUA, AIESEC a samozrejme ADEL. 

14. Novembra 2013 sa uskutočnila v priestoroch Fakulty Verejnej Správy Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika prednáška o Projektovom manažmente, kde sa odprezentovali aj informácie 

o organizácii ADEL. Cieľom tejto prednášky bolo ukázať študentom  možnosti zapojiť sa do 

činnosti organizácie alebo využívať nami ponúkané možnosti. Študenti so záujmom kládli po 

celý čas veľmi zaujímavé otázky o podmienkach zapojenia sa do projektov a výmen, mali 

záujem dozvedieť sa informácie o uskutočnených a pripravovaných projektoch.  

V decembri 2013 bola predsedníčka združenia, Lenka Čurillová vybraná zastupovať Slovensko 

ako OSCE Youth Ambassador počas budúcoročného švajčiarskeho predsedníctva, kde bude 

spolu s ďalšími 57 zástupcami z krajín OBSE pracovať na "Youth Action Plan" ktorého cieľom 

má byť posilniť hlas mladých ľudí a zvýšiť ich zapojenie v OBSE štruktúrach 



 
 

 

Účasť našich členov na rôznych podujatiach 

 

Apríl 2013 - SEE Balkan for Diversity, Istanbul, Turecko - Lenka Čurillová 

Máj 2013 - Plan, Spice, Do, Go!, Kobuleti, Gruzínsko - Lenka Čurillová 

Jún 2013 - Semminar for NGOs on communication, Milan, Taliansko - Lenka Čurillová 

November 2013 - "Tools for Youth Exchanges", Reykjavík, Island - Matúš Lukačin 

November 2013 - "Faith over Fear", Newcastle, UK - Jana Fintová 

November 2013 - Pracovný obed v Informačnej kancelárií EP - Kamil Kubík 

November 2013 - "Green Jobs", Zwierzyniec, Poľsko - Michal Budaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Finančný prehľad 

 

 

 

 

 

 

Našu činnosť podporila aj firma Websupport, ktorá nám ponúkla hosting webstránky 

zadarmo. Rôzne materiály a predmety pre konanie projektu Model European Union 

Bratislava 2014 nám poskytla Informačná kancelária Európskeho parlamentu a Zastúpenie 

Európskej Komisie na Slovensku. Europoslanec Boris Zala ponúkol najlepšiemu účastníkov 

MEU Bratislava výlet do Štrasbourgu a návštevu európskych inštitúcií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjmy 
Program EU: Mládež v akcii 30286 

Veľvyslanectvo Holandského 
kráľovstva na Slovensku 1000 

Výdavky 

Projekt: Bridge for the better 
beginnings 13373 

Projekt: Model European 
Union Bratislava 2013 17913 



 
 

 

...a čo si o našej práci myslia samotní mladí ľudia?  

"Mládežnícka výmena v Mostare bola pre mňa nepochybne jedna z najlepších zážitkov, aké som kedy 

zažil. Zaujímavý odborný program zameraný na témy ako napr. riešenie konfliktov, prekrásne mesto 

poznačené históriou, multikulturálny región v ktorom sa stretáva západ s východom, balkánska 

mentalita, množstvo super účastníkov a dobré jedlá dotvárali jedinečnú atmosféru  podujatia. Chvíle 

strávené pri vodopádoch Kravice, spoločné karaoke s ozajstnou speváčkou, valčíky ráno o tretej a dlhé 

debaty na rôzne témy mi zostanú veľmi príjemnými spomienkami. Organizátori odviedli skvelú prácu, 

za čo im patrí veľká vďaka!" Štefan Farsang 

"International Youthleader Traning alebo inak tréning pre trénerov odohrávajúci vo mne zanechal 

silné pozitívne pocity na celý život. Moje očakávania z tohto tréningu boli naplnené na 100 %. Získal 

som množstvo nových významných poznatkov spojených s interkultúrnou komunikáciou, konflikt 

manažmentom, diskrimináciou a predsudkami či metódami spätnej väzby. Ako to býva v prípade 

skvelých projektov, lúčilo sa mi veľmi ťažko, no s vedomím, že sme si vybudovali za tak krátky čas 

skvelé vzťahy a to najcennejšie - priateľstvá. Za to všetko a ešte viac vďačím v prvom rade A.D.E.L." 

Štefan Puškár 

"V prvom rade by som chcela vyjadriť svoje najhlbšie poďakovanie ADEL organizácii za ich odvahu 

usporiadať prvý Model Európskej únie (MEU) v Bratislave. Možno to vyznie ako klišé: keď niečo zmení 

váš život, ale naozaj sa tak stalo! Zakaždým, keď počujem slovo "Rada Európskej únie" (a verte mi, že 

to počujem veľmi často), privádza ma to späť do spomienok ktoré som získala v decembri 2013 v 

Bratislave. Pred MEU som mala mierne obavy o svojej minulosti, ktorá je primárne ekonomicky 

založená. Ale moje obavy zmizli, keď som si uvedomila, že rozmanitosť názorov bola v podstate 

obohacovaním sa na tejto akcii. Potom, čo som sa stretla so študentmi z rôznych prostredí, by som 

odporučila každému zúčastniť sa podobných projektov. Som hrdá na to, že to bola práve iniciatíva 

slovenského organizačného tímu zorganizovať MEU. Ďakujem vám! " Natália Petrovová 

"Pondelok večer. Práve pozerám svoj obľúbený seriál. Na facebooku mi naskočila nová správa, píše mi 

Kamil, kolega z vysokej školy. Napísal mi, či by som nemal záujem ísť na výmenný pobyt, keďže iní 

účastníci nezískali víza. Vtedy som netušil, že práve tento výmenný pobyt bude doteraz najlepšia časť 

prázdnin. Kamilovi som odpísal, že idem. Mal som jeden deň na vybavenie všetkých formalít, zbalenie 

sa a pripravenie sa na cestu. Cesta bola dlhá, no zato zábavná. Mostar. Čo môžem označiť ako za 

najlepšiu časť celého pobytu? Je to veľmi náročné. Vynikajúci ľudia, skvele pripravený program, 

ubytovanie na vysokej úrovni, kvalitná strava. Samozrejme musím vysloviť veľkú pochvalu a zároveň 

vďaku mimovládnej organizácií ADEL, ktorá na „čele“ s úžasnými ženami Lenkou Čurillovou a Natáliou 

Dantsitsovou to mali skvele pripravené. Určite nie je jednoduché to všetko zorganizovať s takou 

precíznosťou ako tento projekt. Neodmysliteľnou súčasťou, ktorá sa mi osobne veľmi páčila boli tzv. 

kultúrne večery, kde každá krajina prezentovala jej top. Mostar, perla Bosny a Hercegoviny 

s tajuplnou vôňou orientu je mesto, ktoré zanechalo v mojich spomienkach fantastický dojem. Nové 

skúsenosti, nové miesta a zážitky, noví priatelia, vylepšená angličtina, to je len málo z toho čo som 

získal. V prípade ak sa naskytne príležitosť vycestovať cez túto organizáciu, odporúčam každému 

jednotlivcovi."  Dávid Šimovič 

 



 
 

 

 

Ďakujeme za spoluprácu všetkým  našim 

sponzorom, lokálnym i zahraničným partnerom  

a dobrovoľníkom bez ktorých by naša činnosť v 

tomto roku nebola možná! 

 


